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1. Az előző tanév eredményeinek értékelése 

A 2019/2020. tanév a köznevelési rendszerben 2020. márciusától a COVID-19 miatt bevezetett 

digitális tanrend miatt soha nem látott változásokat hozott. A tantermen kívüli oktatást a váratlan 

bevezetés ellenére kollégáink összefogásának köszönhetően sikerült megoldanunk. Valamennyi 

tanulónk folyamatos nyomon követése megvalósult. A tanév utolsó két hetében éltünk a 

személyes segítségnyújtás lehetőségével. A tanulási problémákkal küzdő diákjainknak ez nagy 

segítséget jelentett a tanév eredményes befejezéséhez. 

A tanév közbeni személyi változások a pedagógusok és a technikai személyzet körében 

megnehezítették a kiszámítható működést. Az intézményvezető tartós távolléte, majd lemondása 

is nagyon érzékenyen érintette rendszerünket. Az intézményvezetés a két helyettestől (akik saját 

posztjukon maguk is új szerepbe léptek), nagy erőfeszítéseket kívánt. 

A tanévet a felmerülő problémák ellenére sikeresen zártuk. 

Az új NAT bevezetésének előkészítése, a pedagógiai programunkkal való egyeztetése, az 

óraszámok tervezése, helyi tantervek elkészítése a második félév kiemelt feladata volt és jelölt ki 

feladatokat az idei tanévre is. 

 

A tanév feladatainak, eredményeinek áttekintése: 

 A fizika és kémia szakos tanár hiánya kedvezőtlenül befolyásolta iskolánk helyzetét, 

továbbra sem sikerült megoldani a teljes szakos ellátottságot. 

 Az új NAT bevezetése, a pedagógiai programunkkal való egyeztetése, az óraszámok 

tervezése, pedagógiai dokumentumok elkészítése a második félév kiemelt feladatai voltak 

és a továbbiakban is kiemelt fontosságú feladat. (a felmenő rendszerben történő bevezetés 

miatt) 

 Az év végi statisztika tanúsága szerint a tantárgyi átlagok minimálisan javultak, ami 

nagyrészben a digitális oktatásnak köszönhető. A tanulói hiányzások száma emiatt szintén 

csökkent. (felső tagozaton az igazolatlan hiányzás továbbra is néhány tanulóhoz köthető) 

A tanév nevelési-oktatási feladatait jó színvonalon teljesítettük. Az első félév országos, 

területi, megyei, városi tanulmányi, művészeti és sport eredményeink, a művészeti iskola 

teljesítménye is ezt bizonyítja, a második félév programjai márciustól a fent említett ok 

miatt elmaradtak, vagy online kerültek megvalósításra. Az eredményeket áttekintve 

kitűnt, hogy az utóbbi öt évben alsó tagozaton a kitűnő tanulók száma folyamatosan nőtt, 

míg felsőben a teljesítmények jelentősen romlanak. A reális értékelés és a felső tagozatba 

történő zökkenőmentesebb átmenet segítése érdekében nagyobb figyelmet kell fordítani a 

tudáson alapuló reális értékelésre. 

 A kompetenciamérések idén elmaradtak, az előző tanév eredményei matematikából és 

szövegértésből aggodalomra adtak okot, az idegen nyelvi kompetenciamérések 

eredményei javulást mutattak. Ezek a mutatók továbbra is kijelölik számukra a feladatot. 

Nagyobb gondot kell fordítani és hatékonyabbá kell tenni mind a tehetséggondozó, mind 

a felzárkóztató foglalkozásokat. 

 Kimeneti mutatóinkkal (beiskolázások: 8. évfolyam) sem lehetünk teljes mértékben 

elégedettek, bár tanulóink 78%-a gimnáziumba, vagy technikumba nyert felvételt, több 

fellebbezésre került sor, mint tavaly. Nagyobb gondot kell fordítani a reális 

iskolaválasztás elősegítésére. 

 Az elsősök beiskolázása a COVID-19 miatt nem volt zökkenőmentes folyamat. A 

tervezett két osztállyal szemben végül három első osztályt indíthattunk, aminek a 

személyi feltételei nem voltak meg, 3 fő tanító felvételére volt szükség. 

 A tavaly október végén felújított tornatermi szárny, kedvező körülményeket teremtett 

tanulóinknak a sportoláshoz, azonban nagyobb esőzések alkalmával továbbra is beázik. 

Kritikusabb a helyzet a Bartók szárnyon a folyamatos beázások miatt.  
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Az egész épületre elmondható, hogy felújításra szorul. Ugyanakkor az állagmegóvás, 

karbantartás területén is komoly hiányosságok mutatkoznak. Ennek részben a tervezés 

hiánya, részben a hiányos feltárás és ellenőrzés az oka.  A továbbiakban átgondolt, 

folyamatos ellenőrzések melletti pontos, precíz karbantartásra volna szükség ahhoz, hogy 

az iskolai környezetünk barátságosabbá válhasson.   

 A tanévben eszközfejlesztésre, beruházásokra is sor kerülhetett részben 

költségvetésünkből, az iskoláért alapítvány jóvoltából, és részben pályázati forrásból. Az 

iskola még mindig keveset pályázik, nagyobb figyelmet és energiát kell fordítani a 

pályázati lehetőségek felkutatására, kiaknázására. 

 Több intézménnyel, civil szervezettel van együttműködési megállapodásunk az örökös 

ökoiskola cím megszerzése kapcsán. Továbbra is feladatunk a nyitás a körülöttünk lévő 

szervezetek, intézmények felé.  

 Kollégáink rendszeresen bemutató órákat tartottak az első félév folyamán. A második 

félév történései valódi tudásmegosztó műhelyekké alakították a legtöbb 

munkaközösséget. Kiemelt feladat ennek a folyamatnak a továbbvitele, kiterjesztése 

minden munkaközösségre. A jövőben a hatékonyság növelése érdekében a tantestületi 

bemutató órák helyett előadásokat, ötletbörzéket szervezünk, ahol közösen gondolkodva 

adhatjuk át egymásnak „jó gyakorlatainkat”. A bemutató órák munkaközösségi kereteken 

belül a legeredményesebbek, ezért a továbbiakban e körben fogjuk tartani őket. 

 A tanév folyamán négy kolléga sikeres minősítő eljárásban vett részt.  

 Az intézményvezető távolléte miatt a pedagógiai munka belső ellenőrzésére kevesebb idő 

maradt. Az óralátogatások mellett az ügyelet valamint a tanügyi dokumentáció 

ellenőrzése komoly feladatot jelentett. Erre a továbbiakban is kiemelt figyelmet kell 

fordítanunk.(új NAT bevezetése). 

 Az ökoiskola és tehetségpont programjai sikeresek voltak, művészeti csoportjaink aktívan 

vettek részt versenyeken, fesztiválokon. Minden felkérésnek igyekeztünk eleget tenni. Az 

intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés fejlesztési feladatként írta elő a tehetségpont 

rendszerszintűvé emelését a sikeres működéssel összefüggésben. 

 A tanévben az e-napló használatát mindenki elsajátította. Azonban az adminisztrációs 

fegyelem néhány kollégánál még nem volt megfelelő. Az ellenőrzés során pontatlanul, 

vagy késve történő adminisztrálást jegyzőkönyveztük. Az adminisztráció folyamatos 

ellenőrzése továbbra is elengedhetetlen. Az e-napló használatának általánossá válása 

lehető tette a papíralapú ellenőrzőkönyv elhagyását. 

 Az iskolai életről a partnerek számára korrekt, aktuális tájékoztatást tudtunk adni. 

Köszönhető mindez a honlap, Facebook oldal működtetésében résztvevő kollégák 

együttműködésének, valamint a digitális oktatás alatt működtetett online felületeknek. 

 A hatékonyabb oktató-nevelő munka érdekében nagyobb nevelőtestületi, és alkalmazotti 

egység szükséges. Csapatépítés, egységes, egyértelmű, konkrét feladatkiosztás és a 

lehetőségekhez mérten egyenletes leterheltség és munkamegosztás mindezt jelentősen 

elősegítheti. 

 

 

Az előző tanév értékelése jelöli ki a 2020/2021. tanév legfontosabb feladatait. 

 

2. Az intézmény alkalmazotti köre 

A 2020/2021-es tanévben 53 pedagógus státusszal, 10,5 nevelési-oktatási munkát segítő 

munkatársi státusszal rendelkezünk. 

Intézményünkben 3 fő jelenleg gyesen van, 2 fő óraadót alkalmaztunk. 
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Pedagógusaink besorolása: 

Szakképesítéssel nem rendelkezik: 3 fő (2 fő AMI, egy fő végzős tanító) 

Gyakornok:    2 fő 

Pedagógus I.:    28 fő 

Pedagógus II.:    14 fő 

Mesterpedagógus:   2 fő 

 

Végzettség szerint: 

Szakképesítés nélküli:  3 fő (lásd, besorolásnál) 

Főiskolát végzett:   37 fő 

Egyetemet végzett:   9 fő 

 

2.1. A pedagógusok létszáma, munkaköri besorolása 

Alsó tagozatos osztályfőnökök – tanítók: 

1.a  Aszódiné Balla Erzsébet - Busi Szilvia 

1.b  Pándi Zsuzsanna – Benedekné Pap Linda 

1.c  Joó Enikő - Fodor Erika 

2.a  Szabóné Kovács Krisztina - Gura Judit 

2.b  Baloghné Cseppentő Anita - Lovasné Angyal Éva 

3.a  Gémesi Györgyi - Vonáné Iski Adrienn – Szamosfalvi Gabriella 

3.b  Biró Gyöngyi - Surinné Zsidel Andrea- Csuka Nikolett 

4.a  Nagyné Hoppál Irén – Nagyné Tompa Zsanett 

4.b  Rimócziné Szabó Eszter – Tatár Gábor 

 

Napközis nevelők: 

Szűcs Evelin 

Szávó Viktória 

El Bakour André 

Demeter Orsolya 

Bánhidi Szilvia 

 

A művészeti iskola tanárai: 

Szolnokiné Jaczkó Xénia 

Cseh Zsolt Bence  

Gellén Péter 

 

Fejlesztőpedagógus:    Ráczné Molnár Marianna, Busi Szilvia 

Könyvtáros tanár:    Király Krisztina 

Gyermek –és ifjúságvédelmi felelős: Lovasné Angyal Éva 

DMS tanár:     Batáné Tóth Enikő 

Úszás:      Tóth Csaba, Bakos Dániel, Luca Marius 

 

Felsős osztályfőnökök és osztályfőnök-helyettesek: 

5.a El Bakour André - Romhányi Anita 

5.b Luca Marius - Demeter Orsolya 

6.a Vágó Ibolya - Szűcs Evelin 

6.b Lendvai Ágnes - Makai Ilona 

6.c Czétényi Csaba - Ráczné Molnár Mariann 

7.a Szurgyiné Csontos Zsuzsanna - Király Krisztina 

7.b Borbényi Beatrix - Szepesi Roberta 
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7.c Batáné Tóth Enikő - Sándor Brigitta 

8.a Márkus Ágnes - Mádi István  

8.b Bakos Dániel - Bánhidi Szilvia 

Nem osztályfőnökök: 

Szamosfalvi Gabriella intézményvezető 

Takács Erzsébet  intézményvezető-helyettes 1. 

Surinné Zsidel Andrea intézményvezető-helyettes 2. 

Törökné Négyes Hajnalka 

Náhóczki Márta 

Ihászné Kerekes Katalin 

Erdős István 

Papp Krisztián 

 

Óraadók: 

Molnárné Szilvási Ágnes 

Fejlesztőpedagógus 

Gellén Péter 

 

Munkaközösségek és vezetőik: 

a) általános iskola 

Alsós NYIK:    Nagyné Hoppál Irén 

Alsós természettudományi:  Aszódiné Balla Erzsébet 

Felsős NYIK:    Márkus Ágnes 

Felsős természettudományi:  Ihászné Kerekes Katalin 

Nyelvi:    Baloghné Cseppentő Anita 

Testnevelési:    Czétényi Csaba 

Gyermek-és ifjúságvédelmi:  Lovasné Angyal Éva 

Művészeti:    Romhányi Anita 

 

b) művészeti iskola 
Néptánc tanszak munkaközösség-vezetője: Szolnokiné Jaczkó Xénia 

 

c) egyéb 

ökocsoport-vezető:   Gémesi Györgyi 

önértékelésicsoport-vezető:  Surinné Zsidel Andrea 

KT-elnök:    Lendvai Ágnes 

 

Szakértők: (szakértői napok: csütörtök) 

Pándi Zsuzsanna 

Batáné Tóth Enikő 

 

2.2. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

Iskolatitkár:    Mondokné Alföldi Ágnes 

    Kis Györgyi 

Pedagógiai asszisztensek: Csajbókné Sós Anita 

    Szilágyi Judit 

Szabóné Treszkai Szilvia 

Rendszergazda:  Farkas Ádám 
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3. Nevelési-oktatási célok, feladatok kijelölése a 2020/2021. tanévre 

3. 1. Prioritások 

A célok kijelölésénél az új vezetés az előző tanév hiányosságait, a jogszabályi változásokat, és a 

partneri elvárásokat vette figyelembe. 

 

Kiemelt projekt: „Mi a pálya?” pályaorientációs pályázat  

„Lázár Ervin Program” 
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CÉL FELADAT INDIKÁTOR SIKERKRITÉRIUM FELELŐS HATÁRIDŐ 

1. Az intézmény 

tájékoztatási 

rendszerének 

hatékony 

működtetése 

1.1. A közvetlen 

partnerek naprakész 

tájékoztatása. 

A különféle fórumokon 

az információk 

megjelenése, 

továbbítása 

A partneri 

elégedettség szinten 

tartása, növelése. 

intézményvezető, 

helyettes1. 2. 

iskolatitkár 

rendszergazda 

folyamatos 

1.1.1. A pedagógusok 

tájékoztatása. 

Az írásos tájékoztatás 

(körlevelek, faliújság) 

mellett több közvetlen, 

személyes tájékoztatás 

Tájékoztató értekezlet 

munkaközösség- 

vezetőknek: 

 

Tájékoztató értekezlet 

pedagógusoknak: 

max: 1 óra időtartam! 

Szeptembertől 

havonta 1x közös 

döntéselőkészítés 

 

havi 1x tájékoztató 

értekezlet 

int. vezető 

intézményvezető - 

helyettes 1. és 2. 

szeptembertől 

folyamatos 

1.1.2. Osztályfőnöki 

feladatok: 

az e-napló előírás 

szerinti vezetése, jegyek 

ellenőrzése 

A diákok tájékoztatása a 

havi programokról. 

Heti zárás keddenként  

Az e-krétában 

a PP-nak megfelelő 

számú jegy beírásának 

ellenőrzés 

 

Programok kihelyezése 

a DÖK faliújságra, 

hirdetése 

 Kéthavonta történő 

ellenőrzés, melynek 

tapasztalatairól 

írásbeli tájékoztatás a 

vezetés felé  

 

A tanulóknak 

tudomása van a havi 

programokról 

szaktanárok, 

osztályfőnökök 

intézményvezető + 

helyettesek 

osztályfőnök, DMS 

tanár 

szeptembertől 

folyamatos 

1.1.3. Szaktanári 

feladatok: 

az e.naplóba az előírt 

rendszerességgel 

jegyezzék be az 

értékeléseket. 

A Pedagógiai 

programnak megfelelő 

számú jegy beírása. 

Ellenőrzés szaktanárok szeptembertől 

folyamatos  

1.1.4. A diákok 

intézményvezetői 

tájékoztatása. 

Igazgatói fogadóóra a 

diákok számára. 

minden hónap 1. 

hétfő: 14.00-16:30 

intézményvezető szeptembertől 

folyamatos  

2. A gyermekek 2. 1. Az ÉKP szerinti Differenciált tanórák Differenciált tanórák szaktanárok szeptembertől 
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CÉL FELADAT INDIKÁTOR SIKERKRITÉRIUM FELELŐS HATÁRIDŐ 

egyéni 

képességeit 

figyelembe vevő 

fejlesztés 

differenciált oktatás 

alkalmazása minden 

tanórán (kiemelten felső 

tagozaton). 

szervezése. 

 

Módszertani ötletbörze 

(belső továbbképzés) 

látogatása, ellenőrzése munkaközösség-

vezetők 

intézményvezetés 

folyamatos 

2.2.  A motiváltság 

fokozása érdekében 

alternatív munkaformák 

alkalmazása a tanórán. 

Alternatív 

munkaformák 

alkalmazása, IKT 

eszközök szélesebb 

körű használata. 

Elégedettség növelése 

5% 

szaktanárok 

munkaközösség-

vezetők 

intézményvezetés 

szeptembertől 

folyamatos 

2.3. Digitális oktatásra 

való felkészülés 

Az elmúlt tanév 

tapasztalatainak 

átadása, jó gyakorlatok 

bemutatása 

Belső jó gyakorlatok 

bemutatása, 

tudásmegosztás 

Intézményvezető, 

helyettes1. 2. 

szaktanárok, tanítók 

szeptembertől 

folyamatos 

2.4. Az idegen nyelvű 

kommunikáció 

fejlesztése. 

 

- a kompetenciamérés 

tapasztalatainak 

beépítése a mindennapi 

gyakorlatba. 

Nyelviskolákkal való 

kapcsolatok. 

 

 

A kompetenciamérés 

elemzése. 

Szintfelmérő 

feladatlapok emelt 

angolos osztályokban 

Kompetenciamérés 

eredményei. 

idegennyelvi 

munkaközösség 

szeptembertől 

folyamatos 

2.5. A kiemelt figyelmet 

igénylő diákok egyéni 

támogatása 

- Egyéni és csoportos 

korrepetálások, 

versenyfelkészítők. 

- Személyre szabott 

egyéni képességekhez 

igazodó feladatsorok 

kidolgozása 

- A kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók (a 

tehetségesek is) 

Javul a diákok 

tanulmányi 

eredménye és a 

partneri elégedettség. 

Tanítók, szaktanárok, 

fejlesztő pedagógusok 

és kiemelten az 

osztályfőnökök 

Tanulmányi 

eredmények 

értékelése 

félévenként, 

elégedettség 

mérése évente 

(tanulói, szülői) 



11 
 

CÉL FELADAT INDIKÁTOR SIKERKRITÉRIUM FELELŐS HATÁRIDŐ 

szakértői vizsgálatának 

mielőbbi elindítása. 

- A szülők és a tanulók 

tájékoztatása a megtett 

intézkedésekről. 

- Információ az érintett 

kollégáknak a 

megfelelő módszertan 

kiválasztásához. 

- A stratégiai és 

operatív tervek 

felülvizsgálata - a 

szabadon válaszható és 

a szabadidős 

foglalkozások esetében 

- az optimális 

leterhelés elérésére. 

2.6. A középiskolai 

eredmények módszeres 

követése, gyűjtése. 

- Jó gyakorlatok 

megismerése, más 

iskolák 

tapasztalatainak 

összegyűjtése; és 

gyakorlatba ültetése. 

A tanulók 

követésének jó 

rendszere és eljárása 

alakul ki 

A tanulók követésének 

jó rendszere és eljárása 

alakul ki. 

A jó gyakorlat 

alkalmazása után 

beszámoló 

tanévenként 

2.7. Minden tantárgy 

keretében szövegértési 

feladatok gyakorlása, 

megoldása. 

Feladatbank 

használata.  

A szövegértés, 

szövegfeldolgozás 

javulása, kompetencia 

eredmények javulása. 

szaktanárok 

munkaközösség-

vezetők 

intézményvezetés 

szeptembertől 

folyamatos 

2.8. A 

kompetenciamérés 

eredményeinek növelése 

a hozzáadott érték 

- 4. évf. belső bemeneti 

kompetencia alapú 

mérés bevezetése ------

Eredmények elemzése, 

Az országos 

kompetenciamérés 

eredményeinek 

javulása az előző 

minden nevelő 

munkaközösség-

vezetők 

intézményvezetés 

szeptembertől 

folyamatos 
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CÉL FELADAT INDIKÁTOR SIKERKRITÉRIUM FELELŐS HATÁRIDŐ 

növelésével.  értékelése. 

 -A mérés 

fontosságának 

elismertetése 

(ünnepélyes keretek).  

méréshez képest. 

2.9. A Tehetségpont 

folyamatos 

működtetése. 

A szükséges 

dokumentumok 

összegyűjtése, 

kiértékelése. 

 

Tehetséggondozó 

szakkörök, 

versenyfelkészítés 

támogatása. 

Tisztázott felelősség-

és hatáskörök, 

összegyűjtött 

dokumentumok. 

Hatékony 

tehetséggondozás, 

sikeres versenyeztetés. 

tehetségfejlesztő 

szakember, 

rendszergazda 

művészeti és  

művészeti iskolai  

mk.-vez., int.vez-h.2. 

 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

szaktanárok 

szeptembertől 

folyamatos 

2.10. Az igazolatlan 

hiányzások és a 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulókkal kapcsolatos 

intézkedések megtétele. 

Közös fellépés a 

szociális munkással. 

Az igazolatlan 

hiányzások és a 

lemorzsolódó tanulók 

számának szinten 

tartása. 

fejlesztőpedagógus, 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

napközis nevelők, 

gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős, 

szociális munkás 

szeptembertől 

folyamatos 

3. 

Fenntarthatóság 

3.1. A tantermek, 

folyosók, szekrények 

folyamatos rendbetétele 

és negyedévenkénti 

karbantartása. 

Minden osztály és 

pedagógus a saját 

„területének gazdája”. 

 

 

Negyedévenkénti 

ellenőrzése. 

Rendezett, tiszta 

iskolai környezet. 

A partneri 

elégedettség szinten 

tartása 

Ellenőrzés 

dokumentálása. 

a teljes nevelőtestület 

Gondnok 

karbantartó 

 

 

DMS tanár + DÖK 

folyamatos 

 

 

 

 

Negyedévenként 

3.2. Tudatos papír- és A szelektív kukák A szelektív kukák osztályfőnökök, szeptembertől 
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CÉL FELADAT INDIKÁTOR SIKERKRITÉRIUM FELELŐS HATÁRIDŐ 

energiafogyasztás, és 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

megvalósítása. 

tudatos használata, 

energiatakarékosság. 

tudatos használata, 

energiatakarékosság. 

szaktanárok, 

DMS tanár, 

ökocsoport vezető, 

DÖK, int.vez.-helyettes 

1.2, osztályfőnökök 

folyamatos 

3.3. Környezettudatos 

magatartás gyakorlása 

az ökoiskola 

programjain keresztül. 

Ökoiskolai programok 

megvalósítása. 

Az örökös Ökoiskola. osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

DMS tanár, 

ökocsoport vezető, 

DÖK, int.vez.-helyettes 

1.2.  

szeptembertől 

folyamatos 

3.4. Felsőben a felelősi 

rendszer működtetése az 

osztályfőnöki 

tanmenetben 

meghatározottak szerint. 

Felelősök rendszeres 

értékelése a 

meghatározott 

elvárásrendszer 

alapján.  

Az elkészült 

elvárásrendszer. 

Jól működő felelősi 

rendszer. 

A felelősi rendszer 

értékelésének 

dokumentálása.  

osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

DMS tanár, 

int.vez.-helyettes 1.2. 

ügyeletes nevelők 

szeptembertől 

folyamatos 

3.5. Az országos, városi, 

iskolai önkéntes 

munkában való 

részvétel. 

Önkéntes munka 

fontosságának 

felismerése. 

Osztályon belül társak 

segítése,  

Minél nagyobb 

létszámmal részvétel 

az önkéntes 

munkákban. 

osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

DMS tanár 

szeptembertől 

folyamatos 

 3.6. Karbantartás, 

felújítás, 

 

 

 

 

ökolábnyom 

csökkentése 

Tervezett és ütemezett 

felújítási terv 

elkészítése és 

végrehajtása 

pénzügyi források 

keresése, szponzorálás 

 

Felelősi rendszer, 

Az intézmény 

épületének és 

berendezéseinek 

ütemezett felújítás 

elvégzése, javítása, 

barátságos, 

biztonságos környezet 

 

gondnok 

intézményvezetés 

minden nevelő, és 

iskolai munkát segítő 

munkatársak 

szeptembertől 

folyamatos 
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CÉL FELADAT INDIKÁTOR SIKERKRITÉRIUM FELELŐS HATÁRIDŐ 

ellenőrzés Takarékos víz és 

áramfogyasztás 

4. Minőségi 

munkavégzés, 

egységesség 

4.1.1. Egységesség: 

Pedagógusoknál: 

- a dokumentumokban 

foglalt szabályok 

egységes betartatása 

- egyenletes leterhelés 

érdekében szélesebb 

körű részvétel a 

programok 

lebonyolításában 

- pontosság, határidők 

betartása 

- mobiltelefon használat 

- dohányzás 

- rend, tisztaság, 

váltócipő  

- a munkaköri leírásban 

foglaltak betartása 

Személyes 

példamutatás, 

egységesség. 

- Az azonos 

évfolyamon tanító 

pedagógusok 

hatékonyabb 

együttműködése az 

egységes értékelés, 

számonkérés rendjében 

A tantestület, és az 

alkalmazotti kör 

azonos értékek, 

követelmények 

alapján végezi 

munkáját. 

minden nevelő, és 

iskolai munkát segítő 

munkatársak 

szeptembertől 

folyamatos 

4.1.2. Diákoknál: 

- a házirend, 10 pont 

- pontosság, határidők 

betartása 

- mobiltelefon használat 

- rend, tisztaság, 

váltócipő használat 

- alapos felkészülés az 

órákra 

Magatartás, szorgalom 

jegyekben, 

dicséretekben, 

figyelmeztetésben 

tükröződő értékelés. 

 

Az iskolát méltó 

módon képviselni 

versenyeken, városi 

rendezvényeken 

A diákok önmagukkal 

szembeni elvárásának 

növekedése, az 

értékek elfogadása 

minden nevelő, és 

iskolai munkát segítő 

munkatárs 

szeptembertől 

folyamatos 

4.2. Minősítési Önértékelés Sikeres minősítés. Önértékelési csoport, szeptembertől 
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CÉL FELADAT INDIKÁTOR SIKERKRITÉRIUM FELELŐS HATÁRIDŐ 

eljárások, önértékelések, 

tanfelügyeleti eljárások 

kivitelezése.  

működtetése. 

A dokumentumok 

elkészítése. 

Az ütemterv alapján 

önértékelés határidőre 

megtörténik. 

pedagógusok, 

munkaközösség-

vezetők, 

intézményvezető, + 

helyettesek 

folyamatosan 

4.3. Az 

intézményvezetés és a 

dolgozók közötti 

együttműködés 

erősítése. 

Pontos feladatkiosztás, 

határidők, egyértelmű 

elvárásrendszer, 

ellenőrzések 

Pontos 

feladatkiosztás, 

határidők, egyértelmű 

elvárásrendszer, 

ellenőrzések 

megvalósulása 

gondnok 

intézményvezetés 

minden nevelő, és 

iskolai munkát segítő 

munkatársak 

folyamatosan 

szeptembertől 

4.4. Szakmai 

segítségnyújtás az 

egységesség érdekében 

a munkaközösségenként 

elektronikus feladatbank 

létrehozása, 

működtetése. 

A munkaközösség-

vezetők megosztják a 

munkaközösségek 

tagjaival a felületet, 

akik használják az 

adatbankok. 

Elektronikus 

feladatbankok. 

munkaközösség- 

vezetők, 

rendszergazda, 

szaktanárok  

folyamatos 

 4.5. Egységes 

követelmény és 

elvárásrendszer 

évfolyam szinten. 

A szaktanárok 

évfolyamonként és 

tantárgyanként az 

évközi és évvégi 

felméréseket és az 

értékeléseket 

egységesen végezzék. 

Alsó tagozaton 

kimeneti mérés 

bevezetése. (4. évf.)  

Egységes, reális 

értékelés. 

munkaközösség- 

vezetők, 

szaktanárok 

szeptembertől 

folyamatos 

5. Közösségek és 

az 

önszerveződések 

5.1. Pedagógusoknál 

- Szervezeti kultúra 

erősítése  

- Jógyakorlatok 

megosztása  

- tantestületi 

Egymás jobb 

megismerése, 

elfogadása, 

intézményvezető 

+helyettesek, 

osztályfőnökök, 

Osztályfőnöki 

munkatervek és 

beszámolók 
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CÉL FELADAT INDIKÁTOR SIKERKRITÉRIUM FELELŐS HATÁRIDŐ 

fejlesztése. - belső kétirányú 

kommunikáció 

hatékonyságának  

fejlesztése. 

- A közösségfejlesztés 

módszereinek 

megismerése, 

gyakorlatban való 

alkalmazása. 

kirándulások 

- Továbbképzések  

- Külső szakemberek 

bevonása 

- Felhő alapú rendszer 

működtetése a 

tudásmegosztás, és 

egységesség 

érdekében. 

- Munkaközösség-

vezetők nagyobb 

arányú bevonása a 

kétirányú információ 

átadásba. 

- Panaszkezelési 

szabályzat kidolgozása. 

A munkatársak 

hozzáférnek a 

munkájuk pontos 

elvégzéséhez 

szükséges 

információkhoz. 

Javul a 

kommunikációs 

terület megítélése, 

a belső kapcsolatok, 

és az együttműködés 

munkaközösségen és 

tantestület belül 

egyaránt. 

munkaközösség-

vezetők 

félévenként.  

Év végi 

beszámolóban a 

közösségépítés 

értékelése. 

Elégedettség 

mérése évente. 

5.2. Diákoknál 

A tanulók még nagyobb 

arányú bevonása az 

intézmény életébe. 

A DÖK fórumok 

mellett havonta 

iskolarádiós 

tájékoztatás a 

programokról, a 

felmerült problémákról 

és a megoldási 

javaslatokról. 

A DÖK fórumok 

mellett havonta 

iskolarádiós 

tájékoztatás a 

programokról, a 

felmerült 

problémákról és a 

megoldási 

javaslatokról. 

intézményvezető + 

helyettesek, 

osztályfőnökök, 

DMS tanár 

Elégedettség 

mérése 

évente.(tanulói, 

szülői) 
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A vezetői önértékelés során feltárt fejlesztendő területek és megjelenésük a 

célrendszerben: 

 

Fejlesztési feladat Megjelenés a célrendszerben 

1. A kiemelt figyelmet igénylő diákok egyéni 

támogatása 

2.1, 2.5 

2. A középiskolai eredmények módszeres 

követése, gyűjtése. 

2.6 

3. A közösségfejlesztés módszereinek 

megismerése, gyakorlatban való alkalmazása. 

A tanulók még nagyobb arányú bevonása az 

intézmény életébe. 

5.1, 5.2 

 

1.1.4 

4. Szervezeti kultúra erősítése érdekében a belső 

kétirányú kommunikáció hatékonyságának 

fejlesztése. 

4.3, 5.1 

 

3.2. Munkaközösségekre vonatkozó feladatok, indikátorok 

 A nevelési- oktatási célok és az éves munkaterv feladatainak adaptálása az egyes 

munkaközösségekre. 

 Aktuális, a helyi tantervvel egyeztetett tanmenetek összegyűjtése, elektronikus 

mentése a megadott módon 

 Az éves munkatervben továbbra is legyen megnevezve pályázatfigyelő személy. 

 Az év végi felmérési eredmények, országos eredmények, versenyeredmények 

rendszerezése, elektronikus felületre való feltöltése, mely segíti az irányított 

önértékelést, a tendenciák vizsgálatát és a fejlesztés konkrét feladatainak 

meghatározását. 

 A beszámolók egységes tartalmi és formai szempontsor alapján készüljenek, rövid 

helyzetértékelést is tartalmazzanak, és elektronikus formában is szükséges elküldésük. 

 A versenyeredmények Google Drive-os táblázatba kerüljenek bele, így folyamatos 

frissítésük, nyomon követésük az év folyamán megvalósítható. 

 Minden munkaközösségi tag feladata az adatbázis frissítése a következő módon: 

 felelősök: a kompetenciamérés eredményeinek rögzítése, 

 osztályfőnökök: felvételi pontszámok, felvételi adatok kezelése, rögzítése a 

meghatározottak szerint. 

 A munkaközösség-vezetők hatékonyabb bekapcsolódása az ellenőrzésbe, értékelésbe 

(óralátogatások, önértékelési feladatok). 

 Elektronikus feladatbank működtetése. 

 Az egységes követelmény és elvárásrendszer évfolyam szintű ellenőrzése a 

munkaközösség-vezetők részéről. 

 A munkaközösség-vezetők feladata a munkaközösség tagjainak rendszeres 

tájékoztatása, a felmerülő problémák és megoldási javaslatok összegyűjtése, 

megvitatása az intézményvezetés megfelelő szintjével. 

 A munkaközösségek infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében pályázatok 

keresése, megírása, kivitelezése. 

 

3.3. DÖK-re vonatkozó kiemelt feladatok, indikátorok 

Célja: A diákság összefogása, aktív bekapcsolása az iskolai életbe. 
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Feladata: Törvényességi kereteken belül az érdekképviselet biztosítása, a diákok 

problémáinak, javaslatainak összegyűjtése az intézményi működéssel kapcsolatban, az 

önkéntesség erősítése tevékenységek által. 

Kiemelt feladatai és indikátorok a 2020/2021. tanévre: 

 diáketikai kódex, Kodályosok 10 pontjának betartása 

 születésnapi köszöntések visszaállítása 

 havi rendszerességgel iskolagyűlések megtartása (rádión keresztül) 

 a diákok tájékoztatása (visszacsatolás) az elért eredményekről (DÖK faliújságon is) 

 a felelősi rendszer működése érdekében elvárásrendszer tudatosítása 

 környezettudatos magatartás erősítése az öko-programok szervezése, lebonyolítása  

 önkéntes munka erősítése  

 a problémák és azok megszüntetésére tett javaslatok felmérése, összegyűjtése, 

valamint visszacsatolás az intézkedésekről, elért eredményekről 

 

Sikerkritérium: 

 „takarékos és tiszta iskola” megvalósítása (víz, villany, fűtés) 

 a megalkotott szabályok következetes betartása 

 érdekeltség, elégedettség növelése 

 az iskola honlapján DÖK információk frissítése 

 

Felelős: 

 igazgatóhelyettes 1. 

 DÖK-vezető 

 nevelőtestület, osztályképviselők 

 

Határidő: folyamatos 

 

4. Munkarend, működési rend 

4.1. Belső továbbképzés terve 

4.1.1. Nevelőtestület számára 

1. foglalkozás: Tanulói kompetenciák fejlesztése- a digitális oktatás lehetőségei 

Sikerkritérium: a) Műhelyóra megtartása 

Felelős: Takács Erzsébet (ötletbörze) 

Időpont: 2020. szeptember 25. 8.00 -  

 

b) Előadók: Pap László (külsős meghívott előadó 

Mádi István, Elbacour André, Aszódiné Balla Erzsébet (digitális 

oktatás tapasztalatai) 

Időpont: 2020 szeptember 25. 9.00 - 

 

2. foglalkozás: Tanulói kompetenciák fejlesztése- motiváció, differenciálás digitális oktatás 

alatt 

Sikerkritérium: a) Műhelyóra megtartása 

Felelős: Surinné Zsidel Andrea (ötletbörze) 

Időpont: 2021. április 7.  8.00- 

 

b) Előadás 

Időpont: 2021. április 7.  9.00- 
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4.1.2. Iskolai munkaközösségek számára 

A tanév folyamán 4 foglalkozás szervezése 

1. foglalkozás: Az éves munkaterv összeállítása, új tanmenetek elkészítése, helyi tantervvel 

való megfeleltetés, elektronikus feladatbank létrehozása 

Indikátor: dokumentumok elemzése, ötletek gyűjtése 

 

Sikerkritérium: 

 az éves munkaterv alapján egységes tartalmi, formai szerkesztési szempontok 

figyelembevételével készült a munkaterv, 

 elkészített, feltöltött dokumentumok (tanmenetek) 

 létrehozott elektronikus felület 

 

Felelős: munkaközösség-vezető 

 

Határidő: 2020. október 1. 

 

2. foglalkozás: A tanév végi eredmények és az országos kompetenciamérés értékelésének 

feldolgozása, a tapasztalatok beépítése a gyakorlatba (egyéni fejlesztés) 

Indikátor: az eredmények megismerése 

 

Sikerkritérium: ötletbörze (a kompetencia eredmények javítás érdekében tett feladatok, 

módszerek összegyűjtése) 

 

Felelősök: munkaközösségi tagok 

 

Határidő: 2020. november 15. 

 

3. foglalkozás: Differenciálás, alapkompetenciák fejlesztése, motiválás a szaktárgyi óra 

keretében (digitális oktatás lehetőségeinek beépítése a mindennapos nevelő-oktató munkába) 

Indikátor: több kulcskompetencia és kiemelt fejlesztési feladat egyidejű fejlesztésének 

bemutatása 

 

Sikerkritérium: a tanévben legalább négy műhelyóra megtartása 

 

Felelősök: munkaközösség-vezető, a kijelölt szaktanár, tanító 

 

Határidő: 2020/2021. tanévben folyamatos 

 

4. foglalkozás: A tanév végi felmérők és az OM mérés előkészítése és értékelése 

Indikátor: felmérők összeállítása a kijelölt fejlesztendő cél figyelembevételével 

 

Sikerkritérium: a korábbi felmérők vagy a kompetenciamérés tapasztalatainak gyakorlati 

alkalmazása, az indikátorok eredményeinek nyomon követése, fejlesztési cél kijelölése az 

adatbázis alapján 

 

Felelősök: munkaközösség-vezetők 

 

Határidő: 2021. április-június 20. 
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4.1.3. Iskolán kívüli szakmai továbbképzés 

Az intézmény továbbképzési terve alapján 

 

4.2. Nyitott iskola 

1. A szülők bevonása a nevelés-oktatás folyamatába, a partneri igények figyelembevétele. 

 

Feladat: Minél több olyan tevékenység szervezése, ahol a szülők aktívan közreműködnek. 

 

Indikátor: 

 nyílt tanítási órák szervezése (óvónők és leendő elsős szülők számára) 

 szakmai rendezvényeken, osztályhangversenyeken, sportversenyen, tanulmányi 

versenyen a szülői részvétel fokozása 

 nyílt iskolai rendezvényekre meghívás: évnyitó, évzáró, karácsonyi koncert, 

 szülői értekezletek, fogadóórák, esetmegbeszélések  

 SZMK foglalkozások 

 a szülők faliújságján és a honlapon aktuális információk megjelentetése 

 önkéntes munkák az iskoláért 

 családi napok 

 ökonap 

 néptánc tanszak művészeti bemutatója  

 iskolai bál 

 

Sikerkritérium: tartalmas tevékenység és információ biztosítása, vélemények, javaslatok 

érdemi beépítése a nevelési- oktatási folyamatba. A megítélés, elégedettség szinten tartása. 

 

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, osztályfőnökök, szaktanárok, 

rendszergazda 

 

Határidő: folyamatos 

2. Korrekt tájékoztatás nyújtása leendő elsős tanulóink szülei valamint az óvodák számára. 

 

Feladat: Minél több olyan tevékenység szervezése, ahol a szülők, a gyerekek és az 

óvodapedagógusok is részt vehetnek. A megvalósulást befolyásolhatják az adott járványügyi 

előírások, melyeknek betartása kötelességünk. 

 

Indikátor: 

 szóróanyag elkészítése, Honlap, Facebook oldal folyamatos információk 

 ingyenes iskola-előkészítő foglalkozás indítása (amennyiben engedélyt kapunk rá) 

 nyílt iskolai rendezvények szervezése óvónőknek, szülőknek, gyerekeknek 

 óvodai felkérések elfogadása 

 óvodások dalversenyének szervezése 

 

Sikerkritérium: A megítélés, elégedettség szinten tartása. 

 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tantestület 

 

4.3. A tanév rendje 2020/2021. 

Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd) 

Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd) 

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. 
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Tanítási napok száma: 179. 

 

4.3.1. Szünetek rendje 

Őszi szünet: 2020. október 22 - 2020. november 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első 

tanítási nap november 2. (hétfő) 

 

Téli szünet: 2020. december 18 - 2021. január 4. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 4. (hétfő) 

 

Tavaszi szünet: 2021. március 31 - 2021. április 7. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31.(szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap április 7. (szerda) 

 

Áthelyezett tanítási nap:  

A 2020. december 12-i (szombat) napot 2021. február 20-án (szombaton) dolgozzuk le: 

farsangi projektnap. 

 

4.3.2. A hat szabadon felhasználható nap (tanítás nélküli munkanap) ütemezése 

2020. szeptember 25. (péntek) belső továbbképzés (I.) 

2021. április 7. (szerda) belső továbbképzés (II.) 

2021. április 8. (csütörtök) pedagógusok ügyviteli tevékenysége (III.) 

2021. április 9. (péntek) pedagógusok ügyviteli tevékenysége (IV.) 

2021. május 25. (kedd) pályaorientációs nap (V.) 

2021. június 14. DÖK nap (június 15.) (VI.) 

 

4.3.3. A művészeti iskola működési rendje 

Képességmérés az új jelentkezők részére: 2020. szeptember 11. 

Jelentkezés: 2020. szeptember 1. 

Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. 

Félévi vizsgák: 2021. január 18 - 22. 

Év végi alap- és záróvizsgák (helyi): 2021. május 31 – június 04. 

Művészeti bemutató időpontja: 2021. június 5. (Iskola tornaterme) 

Utolsó tanítási nap: 2021. május vége – június eleje 

Jelentkezés a 2021/2022. tanévre tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére: 2021. 

június 11. 

Leendő első osztályosok részére: 2021. szeptember 1. 

A külön nem jelzett időpontok azonosak az általános iskola időpontjaival. 

 

4.3.4. A kórus időpontja 

A kórusórák időpontja az órarendbe beépül: 

Alsó tagozat: Hétfő: 7. óra Csütörtök: 4. óra 

Felső tagozat: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 6. óra 

Versenykórus: péntek 14:00 - 15:30 

 

4.4. Eseménynaptár, feladat-ellátási terv (2. számú melléklet) 

 

4.5. Ügyeleti rend (4. számú melléklet) 

A nevelői ügyelet ideje tanítási napokon 7:15 – 7:55 óráig, és az óraközi szünetek idején. 
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Akadályoztatás esetén az igazgatóhelyettesnek jelezni kell. 

Ellenőrzés menete: két figyelmeztetés után a harmadik alkalomnál feljegyzés készítése. 

 

Felelős: intézményvezető-helyettesek 

 

Határidő: 2020. szeptember 7. (ügyeleti rend elkészítése) 

 

Vezetői ügyelet: 

 hétfő: intézményvezető  

 keddtől-péntekig: intézményvezető-helyettes 1.  vagy 2. 

 

4.6. Fogadóórák rendje 

 november közepe, március eleje, május eleje 

 szülővel való egyeztetés alapján 

Felelősök: intézményvezető-helyettesek 

 

4.7. Az iskola működési rendje 

A következő napirend szerint folyik a tanítás 

 csengetési rend: 

 

 6.30 - 7.15  portai ügyelet 

0. 7:10 - 7:50  tanóra 

1. 8.00 - 8.45  tanóra 

2. 8.55 - 9.40  tanóra 

3. 9.55 - 10.40  tanóra 

4. 10.50 - 11.35  tanóra 

5. 11.45 - 12.30  tanóra, ebédidő, szabadidő tevékenység 

 12.30 - 12.45  ebédsáv 1. (felső) 

6. 12.45 - 13.30  tanóra 

 13.30 - 13.45  ebédsáv 2. (felső) 

7. 13.45 - 14.25  tanóra, önálló tanulás, napközi 

8. 14.30 - 15.10  tanóra, önálló tanulás, napközi 

9. 15.20 - 16.00 

 16.00 - 17.00  szabadidős tevékenység 

 17.00 - 18.30  állandó portai ügyelet 

 

A tanórák közötti szünetek közül a 2. a tízórai szünet. 

 

4.8. Az iskolai ünnepélyek rendje 

Iskolai szinten: 

2020. augusztus 31. 18:00 óra alsó tagozat:   Tanévnyitó ünnepség 

2020. szeptember 1. 8:00 óra felső tagozat:   Tanévnyitó ünnepség 

2020. október 1.     Zenei Világnap 

2020. október 6. Aradi vértanúk napja – osztályszintű 

megemlékezés,  

2020. október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról városi 

ünnepségen (8. évfolyam) 

2020. október 22.     Nemzeti ünnep, iskolai megemlékezés 

2020. december 4-18.     Kodály Zoltán születésének megünneplése  

         (Kodály - projekt) rendezvénysorozattal  
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2020. december 18.     Iskolai karácsonyi ünnepség 

2021. február 20.     Farsang 

2021. február 25. Megemlékezés a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatairól 

2021. március 12.     Nemzeti ünnep, iskolai ünnepség  

2021. március 15.     Városi ünnepség 4. évfolyam  

2021. április 16.     Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

2021. június 4.     Nemzeti Összefogás Napja  

2021. június 19. 9:00     Ballagás  

2021. június 21. (hétfő) 18:00   Tanévzáró ünnepség 

 

Osztályszinten: 

Mikulás, húsvét, anyák napja, családi nap, osztályhangverseny, önkéntes munka az iskoláért 

 

4.9. A középiskolai felvételi eljárási rend a 2020/2021. tanévben 

A 11/2019. (VIII.3.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján 

 

4.10. Tanulmányi versenyek jegyzéke a 2020/2021. tanévben 

A 11/2019. (VIII.3.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete alapján 

 

4.10.1. EMMI által meghirdetett, anyagilag és szakmailag támogatott versenyek 

 Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei 

 „Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára 

 „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny 

 VII. Országos Néptáncverseny (csoportos) 

 First LGO League 

 Word Robot Olympiad 

 eTwinig Verseny 

 

4.10.1. Nem támogatott versenyek, melyekre szaktanárok felkészítik a tanulókat (3. számú 

melléklet) 

 

4.10.2. A nem támogatott versenyek finanszírozása 

A DÖK és az SZMK egyetértésével a Kodály Zoltán Iskoláért Alapítvány által kidolgozott 

szempontok alapján. 

 

5. Tárgyi és működési feltételek 

 

5.1. Az iskola menedzselése 

Cél: Megalkossuk a kor elvárásainak jól megfelelni tudó iskolát. 

 

Feladat: Minél több szülő, gyermek és külső partner fogadja el értékeinket, ezáltal tegyük 

kedveltté, népszerűvé iskolánkat. 

 

Indikátorok: 

 tankötelezettségi feladatainkat (beiskolázás) a megengedett keretek szerin jól 

valósítsuk meg  
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 a tanulók képességei szerint olyan kulcskompetenciákat fejlesszünk ki, melyek segítik 

az egyéni boldogulásukat, fejlődésüket aktív állampolgári létükhöz, társadalmi 

beilleszkedésükhöz és a munkához 

 növekedjen az iskolával szembeni elégedettség a közvetlen és közvetett partnerek 

részéről 

 az iskola, mint szervezet aktív, alkotó közösséggé váljon, mely egységes értékrend 

alapján működik 

 az újonnan érkező kollégák beillesztése a rendszerbe 

 nyitott iskolát működtessünk a fenntartó iránymutatása szerint, ahol az 

iskolahasználók (tanár, tanuló, szülő) közreműködése a hajtóerő 

 az iskolai hagyományok ápolása 

 

Sikerkritérium: 

 PR eszköztár működtetése: honlap, facebook, „Suliváró” kiadvány, helyi média, 

publikációk igényes ünnepségek, események, reklámanyag az iskoláról 

 Tehetségpont, ökoiskola színvonalas működtetése 

 változásmenedzselés: az új kihívások megoldása, értékmegőrzés mellett 

 egységes nevelési szemlélet és pedagógiai attitűd érvényesítése: 

gyermekközpontúság, differenciált képességfejlesztés 

 kiegészítő anyagi források keresése, alapítvány, pályázatok, szponzorok által 

 

Felelős: intézményvezető, alkalmazotti kör 

 

Határidő: folyamatos 

 

5.2. Fejlesztések 

Cél: A pedagógiai elképzelések megvalósítását biztosító dologi és eszközállomány 

megteremtése. 

 

Feladat: Az eszközállomány óvása, digitális eszközpark fejlesztése, korszerűsítése. 

 

Indikátor: 

 információs társadalom tárgyi bázisának folyamatos bővítése, digitális 

kompetenciafejlesztés, számítógépek és interaktív táblák, rendszeres tanórai 

használata 

 szemléltető eszközállomány fokozatos cseréje, korszerűsítése lehetőség szerint 

 vagyonbiztonság 

 

Sikerkritérium:  

 külső, regionális és uniós pályázathoz csatlakozás 

 fenntartói támogatás 

 alapítványi támogatás 

 szponzorok keresése céljaink megvalósításához 

 

Felelős: intézményvezető, nevelőtestület, alapítványi kuratórium 

 

Határidő: folyamatos 

 

5.3. Munka- és tűzvédelem 

A feladatot a KLIK megbízásából a Tisza Park Kft végzi. 



25 
 

Intézményi összekötők: Pándi Zsuzsanna munkavédelem, Tóth Csaba tűzvédelem. 

 

6. Minőségfejlesztés 

Cél: Az önértékelési rendszer működtetése, és a dokumentumokban megfogalmazott célok 

megvalósulásának mérése. 

 

Feladat:  

 ütemterv készítése, a 2020/2021-es tanévben elvégzendő önértékelésekhez 

 az önértékelési csoporton belüli feladat, felelősség és hatáskörök felülvizsgálata 

 a szükséges önértékelési dokumentumok elkészítése, feltöltése az OH felületre 

 az éves munkaterv megvalósulásának támogatása 

 partneri elégedettség mérése 

 Szolgáltató Város programjaiban való részvétel 

 megjelenés a honlapon 

 

Indikátor: 

 a meglévő dokumentumok aktualizálása, eljárások felülvizsgálata, szükség esetén 

szaktanácsadó igénybevétele 

 

Sikerkritérium: 

 a partneri elégedettség összegzése, célmeghatározás 

 ütemterv szerint önértékelt pedagógusok 

 

Felelős: intézményvezető, önértékelési csoport vezetője 

 

7. Ellenőrzés 

Idő Célterület, célszemélyek Végzi 

augusztus - 

szeptember 

vezetőtanács 

 

naplók, statisztikák, törzslapok dokumentációja 

3. évfolyam látogatása 

3.  

munkaközösségek alakuló ülése 

 

 

 

Nagyné Tompa Zsanett 

Ráczné Molnár Mariann minősítő eljárása 

 

 

Borbényi Beatrix önértékelés 

intézményvezető-

helyettesek 

osztályfőnökök 

 

 

 

munkaközösség- 

vezetők 

 

 

Érintett vezető 

 

 

 

Önértékelési 

csoport 
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7.1. Szaktárgyi ellenőrzés terve 

Célja: Az adott tantárgyi eredmények tendencia-vizsgálata, további fejlesztések kijelölése a 

Pedagógiai Programnak megfelelően történik. 

 

október - 

november 

időtervek, tanmenetek leadása, ellenőrzése 

- magatartás- szorgalomjegyek és szaktárgyi jegyek 

számának ellenőrzése 

 

 

- 1. és 4. és 5.  és 8. évfolyamok látogatása 

 

 

 

 

Gémesi Györgyi minősítő eljárása 

 

Pándi Zsuzsanna önértékelése 

intézményvezető 

aktuális szaktanárok 

intézményvezető-

helyettes 1., 2. 

 

munkaközösség-

vezetők 

- intézményvezető-

helyettes 1., 2. 

 

Érintett vezető 

 

Önértékelési 

csoport 

december- 

január 

félévi osztályzatok 

 

 

 

 

3. és 6. évfolyam látogatása 

 

 

 

 

Törökné Négyes Hajnalka, Busi Szilvia, és Szávó 

Viktória önértékelése 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 1., 2. 

 

munkaközösség-

vezetők, 

osztályfőnökök, 

valamennyi 

szaktanár 

Önértékelési 

csoport 

február - 

március 

féléves nevelési értekezlet 

 

2. és 7. évfolyam látogatása 

 

 

 

Luca Marius és El Bakour André önértékelése 

intézményvezető 

intézményvezető- 

helyettesek 

munkaközösség- 

vezetők 

 

Önértékelési 

csoport 

április Visszatérő látogatások szükség szerint 

 

Szűcs Evelin és Papp Krisztián önértékelése 

 

 

Önértékelési 

csoport 

május - 

június 

év végi felmérések, vizsgák 

tanév végi értékelés 

 

Erdős István, Náhóczki Márta és Vágó Ibolya 

önértékelése 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

 

 

Önértékelési 

csoport 
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7.2. Egyéb ellenőrzések 

Területei: 

Tanári ügyelet 

Étkezési rend: - tízórai 

- ebéd 

Szabadidős tevékenységek 

Teremrend: kötelező: 6. óra után felrakni a széket, a padokból kiszedni a szemetet!  
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1. számú melléklet 

 

Eseménynaptár, feladat-ellátási terv 

 

Időpont Esemény, feladat Végrehajtásban részt 

vesz 

2020. augusztus 17.  Jelentkezés/ tantestületi kirándulás tantestület 

2020. augusztus 18-19., 

25. 

Továbbképzés 14 pedagógus 

2020. augusztus18. Naplók mentése Farkas Ádám 

2020. augusztus 24. 8:00 Javítóvizsgák érintett nevelők 

2020. augusztus 24. 9:00 Vezetőtanács Vezetőség 

2020. augusztus 25. 8:00 Tankerületi Értekezlet Vezetőség 

2020. augusztus 26. 8.00 Pótbeíratás Vezetőség 

2020. augusztus 27. POK továbbképzések Érintett pedagógusok 

2020. augusztus 28. 8:00 Tanévnyitó nevelési értekezlet Intézményvezető 

2020. augusztus 28. 9:30 Tűz –és balesetvédelmi oktatás Tisza Park KFT. 

2020. augusztus 31. 18:00  Tanévnyitó ünnepség alsó tagozat intézményvezető-

helyettes 2. 

Pándi Zsuzsanna 

2020. szeptember 1. 8:00 Tanévnyitó ünnepség felső tagozat Vezetőség 

2020. szeptember 1. 17:00 Az 1. évfolyam szülői értekezlete osztályfőnökök 

2020. szeptember 1. Diákközgyűlés DMS tanár + DÖK 

2020. szeptember 3. 17.00 Néptáncos szülői értekezlet 

(Bartók terem) 

AMI munkaközösség 

2020. szeptember 7. 17.00 SZMK értekezlet Intézményvezető, 

Intézményvezető-h. 2. 

2020. szeptember 7. -

október 16. 

Mozdulj a klímáért DMS tanár 

2020.szeptember 8. 17:00 Az 5. évfolyam szülői értekezlete osztályfőnökök, 

szaktanárok 

2020. szeptember 9. 17:00 2.  3. és 7. 8. évfolyam szülői 

értekezlete 

igazgatóhelyettes 1. 2. 

2020. szeptember 10. 

17:00  

4. és 6. évfolyam szülői értekezlete Vezetőség 

osztályfőnökök 

2020. szeptember 15. Nagyné Tompa Zsanett minősítés Surinné Zsidel Andrea 

2020. szeptember 21.  DÖK csapatépítő  DMS tanár 

2020. szeptember 22. Autómentes nap DMS tanár 

ökoteam 

2020. szeptember 22. Ráczné Molnár Mariann minősítés Szamosfalvi Gabriella 

2020. szeptember 23 - 26. Tiszaligeti Napok testnevelés 

munkaközösség 

2020. szeptember 25.  Belső továbbképzés intézményvezető-

helyettes I. érintett 

pedagógusok 

2020. szeptembertől  Fotógaléria-megnyitók Gura Judit 

intézményvezető 
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aktuális osztályfőnök 

2020. október 1.  Zenei Világnap művészeti 

munkaközösség  

2020. október 5 - 9 Fenntarthatósági TÉMAHÉT Öko team, 

osztályfőnökök 

2020. október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról 

iskolai szinten 1-7. évfolyam 

osztályfőnökök 

2020. október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról 

városi ünnepségen (8. évfolyam) 

osztályfőnökök 

2020. október 9.  Első évfolyamosok felmérése 

(DIFER) 

jelentési kötelezettség 

intézményvezető-

helyettes 2. 

 

2020. október15.  Gémesi Györgyi minősítő eljárás Surinné Zsidel Andrea 

érintett nevelő 

2020. október 20. Tök jó nap! idegennyelvi 

munkaközösség 

2020. október 22.  Nemzeti ünnep, iskolai 

megemlékezés 

2. óra: alsó tagozat 

4. óra: felső tagozat 

felsős NYIK 

munkaközösség 

2020. október Kanizsa Tivadar Úszóverseny Czétényi Csaba 

Bakos Dániel 

2020. november Egészségnevelési hét Gémesi Györgyi 

Batáné Tóth Enikő 

Baráthné Nagy 

Gabriella 

2020. november 10. Belépés nemcsak tornacipőben testnevelés 

munkaközösség 

2020. november 20. Kompetencia adatainak beküldési 

határideje 

intézményvezető- 

helyettes 1. Makai Ilona 

2020. december 4-18. Kodály-projekt művészeti és 

művészetiskolai, 

munkaközösség és az 

alsós tanítók, felsős 

NYIK 

2020. december 10. 18.00 Városházi koncert művészeti 

munkaközösség 

2020. december 15. 17:00 Karácsonyi koncert művészeti 

munkaközösség 

2020. december 17. 17:00 Pedagógus Karácsonyi ünnepség KT 

Dekorációs team 

2020. december 18. Iskolai karácsonyi ünnepség  

2. óra: alsó tagozat 

4. óra: felső tagozat 

alsós és felsős NYIK 

munkaközösség, 

művészeti 

munkaközösség 

2021. január 19. Óvodások dalversenye intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 2., művészeti 

mk. 
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2021. január 19. 10:00 Írásbeli felvételi a 8. 

osztályosoknak 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

2021. január 18-22. Művészeti iskolában  

félévi meghallgatás 

szaktanárok 

2021. január 22. 

13.00- 18.00 

Osztályozó értekezletek intézményvezető és 

intézményvezető-

helyettesek, tantestület 

2021. január 29. Félévi bizonyítvány kiosztása osztályfőnökök 

2021. február Kodály Kupa sor- és váltóverseny 

(1-4. osztály) 

Czétényi Csaba 

2021. február 5.  

13.30- 

Félévi nevelési értekezlet intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 1. 

2021. február 8. 17:00 SZMK értekezlet intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 2. 

2021. február 9-11. 17:00 Félévi szülői értekezletek 

 

osztályfőnökök 

2021. február 15. Statisztikák és lemorzsolódási 

mutató elkészítése 

Vezetőség, 

osztályfőnökök  

2021. február 16.  Nyílt nap a leendő elsősök számára intézményvezető-

helyettes 2. érintett 

pedagógusok 

2021. február 19. 

(Leadás: 2021. február 15.) 

8. évfolyam továbbtanulási 

adatlapjainak továbbítása 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 1. , 8. 

évfolyamos 

osztályfőnökök 

2021. február 20. Farsang osztályfőnökök, DÖK 

2021. február 24 - március 

13. 

Középiskolai szóbeli felvételik szaktanárok, 

osztályfőnökök 

2021. február 25. Megemlékezés a kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatairól 

felsős NYIK 

munkaközösség 

2021. március 1–5. „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói 

témahét 

érintett nevelők 

2021. március 09. Ének alkalmassági jelentkezés  művészeti mk. 

intézményvezető 

helyettes 2. 

2021. március 11. 8:00 – 

11:00 

Nyílt nap a leendő elsős szülőknek intézményvezető, 

intézményvezető - 

helyettes 2. 

leendő tanítók 

2021. március Központi Szülői értekezlet a leendő 

elsősök szüleinek 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 2. 

szaktanárok 

2021. március 12.  Nemzeti ünnep, iskolai ünnepség 

2. óra: alsó 

4. óra: felső 

intézményvezető, 

alsós NYIK, 

munkaközösség 

2021. március 17-18. Alkalmassági vizsga az ének-zenei intézményvezető, 
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16:30 osztályba és művészeti iskolába 

jelentkezőknek 

intézményvezető-

helyettes 2.,  ének 

szakos nevelők, tanítók 

2021. március 18-19. A felvételi adatlapok módosítása osztályfőnökök 

2021. március 22–26. Digitális Témahét intézményvezető-

helyettes 1. 

2021. március-április Happy hét +Víz világnapja ökoteam 

DÖK 

2021. április 19–23. Fenntarthatósági Témahét ökoteam 

DÖK 

2021. április 25. Angliai kirándulás Baloghné Cseppentő 

Anita, 

nyelvi munkaközösség 

2021. március Éneklő Ifjúság országos minősítő 

verseny  

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 2.  

művészeti 

munkaközösség 

2021. március 23. 16:30 Pótalkalmassági vizsga intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 2.  

művészeti 

munkaközösség 

2021. április 7. Belső továbbképzés  Vezetőség, felkért 

nevelők 

2021. április 8. 9. pedagógusok ügyviteli 

tevékenysége 

nevelőtestület 

2021. április 15-16. Általános iskolai beiratkozás Vezetőség 

2021. április 16. Pályaorientációs nap intézményvezető-

helyettes 1. 

osztályfőnökök 

2020. április 16.  Megemlékezés a holokauszt 

áldozatairól 

felsős NYIK 

munkaközösség 

2020. április 20- 24. Fenntarthatósági témahét, ökonap 

(projektnap) 

ökoteam +DÖK 

2021. április  Első osztályosok beíratása Vezetőség 

iskolatitkárok 

2021. május  Papírgyűjtés DMS tanár 

2021. május 5-7 Határtalanul 7. évfolyam 

osztályfőnök 

2021. május Bécsi kirándulás Aukszné Vágó Ibolya 

2021. május eleje „Megtanulni tanulni” városi 

szövegértő verseny 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 2. alsós NYIK 

mk. 

2021. május 10. Madarak és fák napja ökoteam 

2021. május 20. Idegen nyelvi kompetenciamérés 

(német, angol) 6., 8. évfolyam 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 1. Makai 
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Ilona, 

Aukszné Vágó Ibolya 

2021. május 25.  Pályaorientációs nap Tantestület 

2021. május 26. Kompetenciamérés Vezetőség 

Makai Ilona 

2021. május31- június 4. Alapfokú művészetoktatás 

záróvizsgái 

intézményvezető, 

szaktanárok 

2021. június Művészeti iskola művészeti 

bemutatója 

intézményvezető, 

néptáncpedagógiai mk. 

2021. június 4.  Nemzeti Összefogás Napja  intézményvezető, 

érintett nevelők 

2021. június 11. 13:00 Év végi osztályozó értekezlet 

 

intézményvezető, 

helyettesek, 

érintett nevelők 

2021. június 10. Osztálykirándulás szülői 

szervezéssel 

DMS tanár 

osztályfőnökök 

2021. június 14 (15) DÖK nap DMS tanár 

osztályfőnökök 

2021. június19.  9:00 Ballagás intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 1. ,  

7. 8. évfolyam 

osztályfőnökei 

2021. június 21 18:00  Tanévzáró ünnepség intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 1. és a felkért 

nevelő 

2021. június 23. 17:00 óra Szülői értekezlet a leendő elsősök 

szüleinek 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettes 2. 

2021. június vége Csapatépítő tantestületi kirándulás Nevelőtestület 

2021. június 29. 

8:00 - 13:30 

Tanévzáró nevelési értekezlet+ 

ebéd 

Vezetőség, érintett 

nevelők, 

KT 
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2. számú melléklet 

 

Nem támogatott versenyek, melyekre szaktanárok felkészítik a tanulókat 

 

Nyelvi munkaközösség 

- Mátyás tudósai angol verseny 

- Halloween 

- Tiszaföldvári megyei német verseny 

- Országos német verseny (7-8. évf.) 

- Martinstag 

- Tökfaragó verseny 

- Tiszaföldvári megyei angol verseny 

- Országos angol verseny 

- Szentgyörgyi I. angol verseny 

- Szépkiejtési verseny és mesevetélkedő 

- Titok országos levelezős verseny 

 

Művészeti munkaközösség 
- Tiszán innen Dunán túl megyei népdaléneklő verseny 

- Kodály-hét népdaléneklő verseny 

- Éneklő Ifjúság 

- Megyei Bicínium és Kamaraének verseny 

 

Alsós NYIK munkaközösség 

- Városi szövegértő verseny 

- Iskolai versmondó verseny 

- Mesevetélkedő 

- Mátyás tudósai magyar verseny 

- Fogalmazó verseny 

- Szép beszéd verseny 

- „A beszéd csak félreértések forrása” – városi szépolvasó, szép beszédverseny 

 

Felsős NYIK munkaközösség 

- Széchenyi és kora 

- Várostörténeti vetélkedő 

- Kálti Márk történelem verseny 

- Országos történelem verseny 

- Simonyi Zsigmond helyesíró verseny 

- Bendegúz – Tudásbajnokság 

- Bendegúz - Nyelvész 

- Arany János nyelvtanverseny 

- Könyvcimborák 

- Tündérolvasók regionális verseny 

- Olvass velünk! országos verseny 

 

Felsős természettudományi munkaközösség 

- Abacus országos levelezős verseny 

- Internetes országos matematika verseny 

- Zrínyi Ilona országos matematika verseny 

- Varga Tamás országos matematika verseny 
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- Szegő Gábor matematika verseny 

- Szegő Gábor matematikaverseny (Verseghy Gimn.) 

- Alapműveleti matematikaverseny 

- Fizika + területi verseny 

- Tarján Imre fizika verseny 

- Curie kémia verseny 

- Curie környezetvédelmi verseny 

- Hevesy György kémia verseny 

- Online kémia verseny 

- Hermann Ottó biológia verseny 

- Kaán Károly természetismeret verseny 

- Madarak és Fák Napja verseny 

- Házi levelezős matematika verseny (5-6. évf.) 

- Házi természettudományi verseny 

- Víz Világnapja területi verseny 

- Bolyai matematika csapatverseny (3-8. évf.) 

- Ószőlői matematika verseny (3-8. évf.) 

- Orchidea matematika verseny 

 

Alsós természettudományi munkaközösség 

- Hónap matematikusa (2-4. évf.) 

- Kocka kobak verseny 

- Internetes matematika verseny (3-4. évf.) 

- Zrínyi Ilona matematika verseny (3-4. évf.) 

- Mátyás tudósai matematika verseny 

- Széchenyi iskola matematika versenye 

- Szent-Györgyi iskola matematika versenye 

- Manó Tanoda levelezős verseny 

- Rajz verseny (1-4. évf.) 

- Kenguru nemzetközi matematika verseny (2-4. évf.) 

 

Testnevelés munkaközösség 

- Atlétika összetett egyéni és csapatverseny 

- Atlétika egyéni verseny 

- Atlétika ügyességi és váltófutó csapatbajnokság 

- Mezei futóverseny 

- Floorball-kispályás verseny 

- Játékos sportverseny 

- Úszás 

- Asztalitenisz 

- Tollaslabda 

- Kajak, kenu7 

- Tiszaligeti Napok 

- COOP- futás 

- Juniális 

- Belépés nem csak tornacipőben 

- Kanizsa Tivadar úszóverseny 
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3. számú melléklet 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 

A Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti 

Iskola nevelőtestületének 2020. augusztus 28-án tartott tanévnyitó értekezletéről. 

 

Jelen vannak:   50  fő, a mellékelt jelenléti ív szerint 

Igazoltan távol:  1 fő 

 

Szamosfalvi Gabriella köszöntötte a nevelőtestület tagjait, elmondta az értekezlet  a napirendi 

pontjait. 

 

Napirendi pontok:  
1. 2020/2021. tanév éves munkatervének véleményezése 

2. Az iskola Pedagógiai Programjának módosítása 

3. Egyebek 

 

Jegyzőkönyvvezető: Mondokné Alföldi Ágnes iskolatitkár 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Surinné Zsidel Andrea intézményvezető-helyettes 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szabóné Kovács Krisztina 

 

 

1. napirendi pont:  

 

Az intézményvezető ismertette a 2020/21. tanév céljait, feladatait, programjait, eseményeit. 

A résztvevőket arra kérte, hogy programpontonként fogalmazzák meg esetleges 

kiegészítéseiket, javaslataikat, véleményüket. 

- Kiegészítésekre, javaslat tételre nem került sor.  

- Intézményvezető, Szamosfalvi Gabriella szavazásra terjesztette fel a 2020/2021-es 

tanév munkatervét. 

 

A nevelőtestület a következő határozatot hozta: egyhangúlag elfogadta a munkatervet. 

 

Határozatszám: 068/109/2020. 

 

 

2. napirendi pont: 

  

Az intézményvezető elfogadásra terjesztette fel a módosított Pedagógiai Programot, az abban 

lévő óraszámi változásokat.  

A tantestület a módosított Pedagógiai Programot változtatás nélkül elfogadta. 
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3. napirendi pont: 

Egyéb bejelentések: 

- Lendvai Ágnes, a KT vezetője ismertette a Kodály Iskoláért Emlékplakett 

szavazásának eredményét. A 2019/20-as tanévben végzett munkájáért Surinné Zsidel 

Andrea kolléganőnek ítélték a díjat. 

 

Az értekezlet végén az intézményvezető mindenkinek jó munkát kívánva hivatalosan lezárta a 

nevelési értekezletet.  

 

 

Szolnok, 2020. augusztus 28. 

 

 

 

----------------------------   ----------------------------- 

jegyzőkönyv - hitelesítő   jegyzőkönyv - hitelesítő 

 

 

 

----------------------- 

jegyzőkönyvvezető 


