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I.

Jogszabályi háttér
a.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

b.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

c.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

d.

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről

e.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról

f.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

II.

Személyi és tárgyi feltételek a 2021/2022-es tanévben
1.

Tanulócsoportok száma összetétele:
●

Tanulói létszám: 460 fő

●

Osztályok száma: 19

Osztály
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b

Képzési forma (szakmacsoport/szakma)
német nemzetiségi kétnyelvű, általános tantervű
német nemzetiségi nyelvoktató
német nemzetiségi kétnyelvű
német nemzetiségi nyelvoktató, általános tantervű
német nemzetiségi kétnyelvű
német nemzetiségi nyelvoktató, általános tantervű

Létszám
25
23
28
29
20

4.a
4.b
5.b
5.c
6.a
6.b
6.c

német nemzetiségi kétnyelvű
német nemzetiségi nyelvoktató, általános tantervű
német nemzetiségi kétnyelvű, általános tantervű
német nemzetiségi nyelvoktató, általános tantervű
német nemzetiségi nyelvoktató, általános tantervű
német nemzetiségi kétnyelvű
német nemzetiségi nyelvoktató, német nemzetiségi
kétnyelvű
német nemzetiségi nyelvoktató, általános tantervű
német nemzetiségi kétnyelvű
német nemzetiségi nyelvoktató, általános tantervű,
német nemzetiségi kétnyelvű
német nemzetiségi nyelvoktató, általános tantervű
német nemzetiségi kétnyelvű
német nemzetiségi nyelvoktató, német nemzetiségi
kétnyelvű

24
25
27
27
21
30

7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c

22
24

Osztályfőnök
Müller Jánosné
Cseszák Edit
Kilián Szilvia
Búsné Mikus Franciska
Bábelné Rein Mária
Kurdiné Vesztergombi
Andrea
Wigand Brigitta
Steib-Gajda Szilvia
Illésné Gesztesi Piroska
Takács Mónika
Szabó Tamás
Balaskó Krisztina
Logóné Kovács
Zsuzsanna
Poda Krisztina
Péter Renáta

19

Reinics Gábor

19
24

Fehérné Lemler Éva
Pálné Nähr Györgyi
Enyediné Szakálos
Mariann

24

24

23
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2.

3.

Személyi feltételek:
●

Tantestület létszáma: 45 fő

●

Tartósan távol van: 2 fő

●

Nevelési-oktatási munkát segítők létszáma: 3 fő

●

Technikai dolgozók létszáma: 7 fő

Felelős személyek a 2021/2022. tanévben
MUNKAKÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE

MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ

Alsó tagozatos munkaközösség

Kurdiné Vesztergombi Andrea

Napközis munkaközösség

Márkus Anikó

Humán munkaközösség

Morvainé Bíró Ildikó

Reál munkaközösség

Enyediné Szakálos Mariann

Nyelvi munkaközösség

Wigand Brigitta

Testnevelés munkaközösség

Stella Éva

Osztályfőnöki munkaközösség

Illésné Gesztesi Piroska

MEGNEVEZÉSE

FELELŐS(ÖK)

Diákönkormányzat

Balaskó Krisztina

SNI – HH tanulók nyilvántartása

Leposa Krisztina

Tűzvédelmi felelős

Szabó Tamás

Gyermekvédelem

Stella Éva

Mérés - értékelés

Fehérné Lemler Éva

Dekorációs felelős

Balaskó Krisztina

Tankönyv felelős

Doszpod Judit

Pályaválasztási felelős

Illésné Gesztesi Piroska

4.

Üzemeltetéssel kapcsolatos dolgok
a.

érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgálatok, feladatok, próbák ütemezése

Időpont

Feladat

08. 26

Érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a dolgozóknak

09.01.

Balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulóknak

09.14.

Tűzriadó
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III.

A 2021/2022. tanév rendje
Tanítási napok, szünetek
Tanítási napok száma: 181 nap (gimnáziumban 180 nap)
A szorgalmi idő
●

első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (szerda),

●

utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda).

●

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában: 2022. április
29.

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, illetőleg
a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről.
Tanítási szünetek
●

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. november 2. (kedd).

●

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap
2022. január 3. (hétfő).

●

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2022. április 20. (szerda).

Az általános iskolai beiratkozás:
Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 2122-én kell beíratni.

Vizsgák
a.

érettségi vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

b.

szakmai vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT
c.

VIZSGA

VIZSGA

egyéni munkarenddel rendelkező tanulók vizsgái (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

VIZSGA

2022.01.18.
2022.01.19.
2022. 06. 07.
2022. 06. 08.

írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
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d.

javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

vIZSGA

2022. 01. 18-19.
2022. 01. 18-19.
2022. 06. 07.
2022. 06. 08.
2022. 08. 26.
2022. 08. 26.

félévi osztályozóvizsga
különbözeti vizsga
év végi osztályozóvizsga (írásbeli)
év végi osztályozóvizsga (szóbeli)
javítóvizsga
különbözeti vizsga

Mérések
a.

Országos mérések

Időpont
2021. szeptember
20 – október 11.
6. évfolyamon
2022. május 18-19.
2022. május 23-24.
2022. május 26.27.
8. évfolyamon
2022. május 4-5.
2022. május 9-10.
2022. május 11-12.
tanév folyamán
folyamatosan
b.

Megnevezés
Országos Pályaorientációs Mérés

Felelős
Potyondiné Balog Elvira

Országos kompetenciamérés
nyelvi mérés 6.b osztály
Országos kompetenciamérés
nyelvi mérés 6.c osztály
Országos kompetenciamérés
nyelvi mérés 6.a osztály
Országos kompetenciamérés
nyelvi mérés 8.b osztály
Országos kompetenciamérés
nyelvi mérés 8.c osztály
Országos kompetenciamérés
nyelvi mérés 8.a osztály
NETFIT mérés

Potyondiné Balog Elvira

és idegen
és idegen
és idegen
és idegen

Potyondiné Balog Elvira

és idegen
és idegen
Stella Éva

Belső mérések időpontjai

Időpont
2021. 10. 09-ig
2022. 04. 22.

Megnevezés
1. évfolyam DIFER felmérés
4. évfolyam német szintmérő

2022. 05. 13.

4. évfolyam matematika szintmérő

2022. 05. 06.

4. évfolyam szövegértés

Felelős
Leposa Krisztina
Pálné Nähr Györgyi, Mikola Péterné
Vargáné Rónai Éva
Vargáné Rónai Éva
Enyediné Szakállos Mariann
Vargáné Rónai Éva
Kurdiné Vesztergombi Andrea

c. egyéb mérési feladatok bemutatása a belső értékelési rend alapján
20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről
(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres
megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2021. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél
az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben
támogatni, ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló
rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2021. november 5-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók
létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell
elvégezniük.
(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára- a
felnőttoktatásban tanulók kivételével- 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a
pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített- és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák
számára elérhetővé tett- digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.
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Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

Tanítás nélküli munkanapok
évfolyamonként változó
időpontban
december 18. (szombat)
január 31.
április 13.
május 25.
június 3.

Pályaorientációs nap
Szakmai nap (Sváb bál)
Félévi értekezlet
Szakmai nap
Dienes nap
Diák önkormányzati gyermeknap

ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK: az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti
múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében
meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja

IDŐPONT
09. 30.
10. 04.
10. 06.
11.12.
11. 12.
01. 21.
02.19.
02. 25.

MEGNEVEZÉS
A népmese napja
Az állatok világnapja
Az aradi vértanúk napja
A magyar nyelv napja
Márton nap
Farsangi bál
Sváb bál
Kommunista és egyéb diktatúrákról való
megemlékezés

szervezés alatt
03. 22.
04. 12.
04. 22.
05.25.
06.03.
06.03.
06.15.

Könyvtárak délutánja
Víz világnapja
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól.
Föld napja
Dienes nap
Gyermeknap
Nemzeti Összetartozás Napja
Ballagás

FELELŐS
Alsós osztályfőnökök
Logóné Kovács Zsuzsanna
Illésné Gesztesi Piroska
Morvainé Bíró Ildikó
Wigand Brigitta
Vargáné Rónai Éva
Prischetzkyné Márkus Emőke
Reinics Gábor
4. osztályban tanítók, Doszpod Judit
könyvtáros
Logóné Kovács Zsuzsanna
Reinics Gábor
Logóné Kovács Zsuzsanna
helyettes kollégák
Balaskó Krisztina
Reinics Gábor
Prischetzkyné Márkus Emőke

nemzeti ünnepeink, az iskolai, illetve a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontja
IDŐPONT

MEGNEVEZÉS

09. 01.

Tanévnyitó ünnepély

FELELŐS
Prischetzkyné Márkus Emőke
Kurdiné Vesztergombi Andrea
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10. 22.
12. 06.
12. 21.

Október 23.
Mikulás
Karácsony
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc
Húsvéti játszó
A költészet napja
Anyák napi műsorok osztályszinten
Tanévzáró ünnepély

03. 11.
04. 11.
04. 11.
05. 01-től
06. 22.

Poda Krisztina, Reinics Gábor
Morvainé Bíró Ildikó
Huszer Beáta, Morvainé Bíró Ildikó
Prischetzkyné Márkus Emőke
4. osztályban tanítók
Alsós testnevelők
Kurdiné Vesztergombi Andrea
Osztályfőnökök
Poda Krisztina

az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában
2021. október 12.

Diákközgyűlés

az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
Időpont

Értekezlet megnevezése

2021. 08. 30.
Minden
hónap
keddjén
2022. 01.31.
2021. 06. 24.

második

Tanévnyitó értekezlet
Munkaértekezlet - aktuális feladatok, aktuális teendők szervezése,
megbeszélése
Félévi értékelő értekezlet
Tanév végi értékelő értekezlet

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről
4. § (2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell
végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített
jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

Az intézmény sporttevékenységének a tervezése
a.

a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálata.

Időpont
2021.09.01-től
2021.09.01-10.31.
2022.05.01-06.10.
b.

megnevezés
NETFIT
Atlétikai felmérések
Atlétikai felmérések

mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141.§)
Mindennapos testnevelés minden évfolyamon heti 5 órában. Alsó tagozaton kölyökatlétika
program heti 1 órában az 5 óra terhére. A német nemzetiségi kétnyelvű és a német nemzetiségi
osztályokban heti 1 óra német tánc a testnevelés óra terhére. A heti 5 testnevelés órából a 3. és
az 5. évfolyam 2 hetente 1 óra úszásoktatáson vesz részt. (évi 18 óra/osztály) A 6-8. évfolyamon
heti 3 testnevelés óra osztályonként, 2 óra évfolyam szinten összevontan valósul meg.
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c.

egyéb intézményi sporttevékenységek
Heti rendszerességgel:
1.

lány kosárlabda

2.

fiú kosárlabda

3.

tömegsport

4.

karate

5.

vívás

6.

atlétika

7.

német tánc

Alkalmi sporttevékenységek:
8.

teremfoci

9.

játékos sportvetélkedő

10. olimpiai vetélkedő
11. atlétika versenyek
12. úszás
13. túra
14. kosárlabda Nyuszi kupa
15. röplabda
16. asztalitenisz
17. floorball
18. síelés (sítábor)

d.

Az iskolai sportkör szakmai programja (lehet melléklet is)

A sport a helyes életmód kialakításában, az egészségmegőrzésben, a betegségek megelőzésében
betöltött fontos szerepén túl a társadalom számára megtakarítást is eredményez. Költséges
gyógyításra lényegesen kisebb gyakorisággal van szükség megfelelően támogatott sport és jó
színvonalon végzett betegségmegelőzés esetén. Az egészséges életmódra nevelés a család, az iskola
és a társadalom együttes feladata. Ennek érdekében sportegyesületekkel együttműködve elérhetővé
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tesszük tanulóinknak minél többféle sportág versenyszerű vagy szabadidős tevékenységként való
űzését.
Kosárlabda fiúknak és lányoknak III. korcsoportig bezárólag minden nap (Stierné Jankovics Mária, Bíró
Miklós), vívás fiúknak és lányoknak, alsó és felső tagozatosoknak heti három alkalommal (Garay Előd),
atlétika alsósoknak heti kétszer, felső tagozatosoknak heti négy alkalommal, 3 alkalommal a Garay
János Általános Iskolában (őszi szünetig az atlétika pályán), csütörtökönként Bonyhádon a Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium csarnokában. Német tánc az alsó tagozatosoknak heti négy
alkalommal (Köhlerné Koch Ilona). Takács Mónika vezeti a diák sportköri foglalkozásokat heti egy
alkalommal, amelynek célja a kézilabda sport elsajátítása mellett a mozgás szeretetének kialakítása.
A Nyuszi Kupa kosárlabda torna több hétvégén is megrendezésre kerül.
Részt veszünk az Európai Diáksport napján és az őszi Autómentes napi kerékpár túrán, ezzel is erősítve
az egészséges életmódra való törekvést, a mozgás iránti igény kialakítását, megtartását.
Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények
Dátum

Megnevezés

2021. 10. 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk
a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2021. 11. 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá
a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező intézmények jegyzékét.

2021. 11.17.

Nyílt nap a leendő elsős szülőknek

2021. 12. 03.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany
János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása
esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

2021. 12. 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
benyújtása.

2022. 01. 22.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2022. 01. 22. 1000

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák
a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben
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2022. 01. 27. 1400

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint
az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára
azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt
venni.

2022. 02. 07.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények
az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményükről a tanulókat.

2022. 02. 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapokat pedig a Hivatalnak.

2022.02. 22–03. 11.

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2022. 03. 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az
ideiglenes felvételi jegyzéket.

2022. 03. 21- 03. 22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

2022. 04. 22.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak.

2022. 04. 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.

2022. 05. 10- 05. 21.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi
eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót
vettek fel.

2022. 05. 9- 08. 31.

2022. 06. 22- 06. 24.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által
meghatározott időben.

Versenyek, házi versenyek
a.

Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott vagy támogatott tanulmányi
versenyek https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek
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Verseny megnevezése
Országos általános iskolai német
nemzetiségi
verseny
7-8.
osztályosoknak (német nyelv és
irodalom, német népismeret)

A tantárgyfelosztásban a felkészítésre
kiosztott órák száma (óra/hét)

Felkészítő tanár
Pálné Nähr Györgyi
Péter Renáta
Aradi Gergő

A jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyek, házi versenyek

Verseny megnevezése
Tiéd a Szótár – A Maxim kiadó
szótárhasználati versenye országos

Titok Német nyelvi levelezőverseny,
országos

Spiel und Gewinn! Hebe Kft levelező
verseny, országos
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
által
meghirdetett
versés
prózamondó verseny, iskolai, megyei
és országos forduló
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium által meghirdetett vers-és
prózamondó verseny, megyei
Megyei szövegértési levelezőverseny
4. osztályosok számára
Rund um die Feste Levelező szövegértő
verseny 3. osztályosoknak, megyei
Dienes napi német verseny felső
tagozaton: nyelvi verseny játékos
feladatokkal, ill. nyelvi tesztekkel.
Bendegúz Tudásbajnokság
Bendegúz Nyelvész
Lotz János szövegértési és helyesírási
verseny
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny
Vers- és mesemondó versenyek
Benedek Elek Mesemondó Verseny
Városi nyelvi játékok
Titok levelező verseny
Böngész levelező verseny
Zrínyi Ilona matematikaverseny
Bólyai matematika csapatverseny
Kenguru Matematikaverseny

A tantárgyfelosztásban a felkészítésre
kiosztott órák száma (óra/hét)

Felkészítő tanár
Pálné Nähr Györgyi
Péter Renáta
Puskás Andrea
Aradi Gergő
Pálné Nähr Györgyi
Péter Renáta
Puskás Andrea
Aradi Gergő
Wigand Brigitta
Bábelné Rein Mária
Steib - Gajda Szilvia
Mikola Péterné
Szaktanárok
Pálné Nähr Györgyi
Péter Renáta
Puskás Andrea
Aradi Gergő
Mikola Péterné
Steib - Gajda Szilvia
Wigand Brigitta
Bábelné Rein Mária
Steib - Gajda Szilvia
Puskás Andrea
Szaktanárok
Szaktanárok
Szaktanárok
Szaktanárok
Szaktanárok
Szaktanárok
Szaktanárok
Szaktanárok
Kurdiné V. Andrea
Szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok

1
2
2
2
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Rajzpályázatok
Dienes-napi nyelvi vetélkedő
Házi hangosolvasás-verseny
Házi szépírásverseny
Kenguru Nemzetközi
Matematikaverseny
Curie Matematika Emlékverseny

Curie Kémia Emlékverseny
Kalmár László Matematikaverseny
Varga Tamás Matematikaverseny
XV. Nemzetközi Internetes Tanulmányi
Verseny (MOZAIK)
Matematika 2022
XXXIII. Hevesy György
medencei Kémiaverseny

Kárpát-

XXXII. Öveges József Kárpát-medencei
Fizikaverseny
XXX. Teleki Pál Kárpát-medencei
Földrajz-Földtan Verseny
XXXII. Hermann Ottó Kárpát-medencei
Biológiaverseny
Országos Honismereti Tanulmányi
Verseny
HEBE levelezőversenyek
K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi
vetélkedő
BankVelem PénzOkos Kupa

Balaskó Krisztina
Csabai Zsuzsanna
Szaktanárok
Szaktanárok
Szaktanárok
Fehérné Lemler Éva,
Stella Éva, Enyediné
Szakálos Mariann
Fehérné Lemler Éva,
Stella Éva, Enyediné
Szakálos Mariann
Enyediné
Szakálos
Mariann, Pálné Nähr
Györgyi
Stella Éva
Stella Éva

2

2

2

1
1

Szaktanárok
Fehérné Lemler Éva,
Stella Éva, Enyediné
Szakálos Mariann
Enyediné
Szakálos
Mariann, Pálné Nähr
Györgyi
Szabó Tamás
Logóné Kovács
Zsuzsa
Pálné Nähr Györgyi
Logóné Kovács
Zsuzsa
Reinics Gábor
Logóné Kovács
Zsuzsa
Logóné Kovács
Zsuzsa

2

1
1
1
2
1

Diákolimpia

Verseny megnevezése

Atlétika I.-II. korcsoport fiú, lány
SPORT XXI. rendhagyó atlétika verseny

Atlétika III. korcsoport fiú, lány
Atlétika IV. korcsoport fiú, lány
Atlétika egyéni fiú, lány
Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság

Felkészítő tanár
Búsné Mikus
Franciska
Kilián Szilvia
Somogyvári Klára
Varga Ráhel
Wallacher Dóra
Stella Éva
Wallacher Dóra
Wallacher Dóra
Wallacher Dóra
Wallacher Dóra

A tantárgyfelosztásban a felkészítésre
kiosztott órák száma (óra/hét)
FELKÉSZÍTÉS TANÓRAI KERETEK KÖZÖTT
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Labdarúgás III. korcsoport fiú
Futsal
Kosárlabda III. korcsoport fiú
Kosárlabda IV. korcsoport fiú
Kosárlabda B33 fiú
Kosárlabda III. korcsoport lány
Kosárlabda IV. korcsoport lány
Kosárlabda B33 lány
Úszás B kategória III. korcsoport fiú
Úszás B kategória IV. korcsoport fiú
Úszás B kategória III. korcsoport lány
Úszás B kategória IV. korcsoport lány
Úszás I.-II. korcsoport fiú
Úszás I.-II. korcsoport lány
Úszás A kategória III.-IV. korcsoport fiú,
lány
Asztalitenisz
Kerékpár
Judo
Taekwondo
Vívás
Karate
Kajak-kenu

Logóné Kovács
Zsuzsanna
Logóné Kovács
Zsuzsanna
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Takács Mónika
Takács Mónika
Takács Mónika
Takács Mónika
Somogyvári Klára
Somogyvári Klára
Takács Mónika
edző/szülő
edző/szülő
edző/szülő
edző/szülő
edző/szülő
edző/szülő
edző/szülő

Az iskolai kórus időpontjai (foglalkozás ideje alatt más tanórán kívüli tevékenység a kórustagok
számára nem folytatható):
Minden hétfő 6-7. óra
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Érvényes: 2021. 09.01-tól

IV.

Munkaterv-naptár

SZEPTEMBER
08.24.

Feladatok

Felelős
Logóné Kovács
Zsuzsanna, Takács
Mónika, Stella Éva

Szertárrendezés, takarítás, fertőtlenítés

hónap 1. hete

Alakuló foglalkozás, szervezési feladatok,
munkaterv megbeszélése, versenyfeladatok elosztása
Fedezd fel a világot!

09.01.

Tanévnyitó ünnepély

09.01.

Múlt évi naplók, anyakönyvek leadása, hiánypótlás

09.01.

Udvari ügyeleti beosztás elkészítése

09. 01-

A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások lebonyolítása

09. 01-10.

Év eleji felmérések: tollbamondások, ismétlő dolgozatok.

08.31.

munkaközösség tagjai

09.07.

Munkaközösségi értekezlet – Éves munkaterv, Bázisintézményi
munkaterv összeállítása
Munkaközösségi megbeszélés:
Az éves feladatok, munkaterv megbeszélése. Kiemelt feladatok
meghatározása. Ügyeleti rend kialakítása.
A tanulók felvétele a DOL-i rendszerbe
Szülői értekezletek
Munkaközösségi értekezlet – Nemzetiségi nap programjának
összeállítása
Munkaközösségi megbeszélés

09.07.

Kapcsolatfelvétel a tiflopedagógussal

09.08.

Éves munkaterv, ütemterv elkészítése

09.08.

Testnevelő tanárok tanév-előkészítő értekezlete (Zomba)
Az olvasás világnapja: szeptember 8.
- Az iskolai könyvtár „megnyitja kapuját”: kölcsönzési lehetőséget
biztosítva a tanulóknak és a pedagógusoknak

09.02.
09.02.
09.05-ig
09.06-09.10.
09.07.

09. 08. –

09.08-ig

Sportköri igazolások, szülői igazolások összegyűjtése

09.08-ig

Felmentettek,
összegyűjtése

09. 10.

Korrepetálások, szakkörök felmérése

09.14.

Munkaközösségi értekezlet
gyakorlatának beosztása

09.14.
09.14.
09.15.

Mozgó labor
Német nemzetiségi tánc indítása
Tanmenetek leadási határideje

09.15.

I. Béla gimnázium labor 8. osztályosok laborgyakorlata

09. 15.

Év eleji adminisztráció, e-naplók felvitele

részlegesen

felmentettek

–

Főiskolai

orvosi

leletének

hallgatók

csoportos

Logóné Kovács Zsuzsa
Kurdiné Vesztergombi
Andrea
osztályfőnökök,
szaktanárok
Kurdiné Vesztergombi
Andrea
Szakos kollégák
Morvainé Bíró
Ildikó+Szakos kollégák
Wigand Brigitta
Kurdiné Vesztergombi
Andrea
Stella Éva
osztályfőnökök
Wigand Brigitta
munkaközösség-vezető
Kurdiné Vesztergombi
Andrea mk.v.
munkaközösségvezetők
Stella Éva
Doszpod Judit
testnevelők,
osztályfőnökök
testnevelők,
osztályfőnökök
szaktanárok,
osztályfőnökök
Prischetzkyné Márkus
Emőke, Vargáné Rónai
Éva, Wigand Brigitta
Potyondiné Balog Elvira
Vargáné Rónai Éva
munkaközösség tagjai
Potyondiné Balog
Elvira, Pálné Nähr
Györgyi
osztályfőnökök
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09.18-19.
vasárnap)

(szombat-

09. 21.
09.21. 14 óra
09.24.
09.24-ig

Kajak-Kenu DOL U10-U14 (Sukoró, Velencei-tó)
Pöttöm próba megbeszélése
Atlétika Ügyességi- és Váltófutó Csapatbajnokság diákolimpia megyei
döntő III.-IV. korcsoport (Szekszárd)
Őszi tanulmányi kirándulások
Tanmenetek felülvizsgálata, módosítása, elküldése elektronikusan
(Igazgató, Igazgatóhelyettes, Munkaközösség vezető felé)

09.24-25.

Kutatók éjszakája

09.27 – 10.01.

Nemzetiségi hét – Német népismereti tanulmányi kirándulások

09. 27. – 10. 01., hé–pé

A népmese napja: szeptember 30.
- Osztályok kapcsolódása a népmese napjához, mesehallgatás
tanórán –
1-4. osztály
- Könyvtári mesefoglalkozás alsó tagozatosok részére
A népmese napja: szeptember 30.
- Népmesék a tanórán – 5-6. osztály

09.30.
09.30.
09.30.

Német nyelvű szövegértő verseny meghirdetése
Német nyelvű újságok megrendelése
Jelentkezés a tanulmányi versenyekre

09.30.

Népmese napja

09. hónapban

1. évfolyam DIFER és logopédiai mérése
Jelentkezés levelezős és egyéb versenyekre

09. hónapban

Bolyai Matematika Csapatversenyre

testnevelők
Müller JánosnéBonifertné Simon
Bernadett
Stella Éva
Wallacher Dóra
osztályfőnökök
testnevelők
Enyediné Szakálos
Mariann
Prischetzkyné Márkus
Emőke, Vargáné Rónai
Éva, Wigand Brigitta

Doszpod Judit

Wigand Brigitta
Puskás Andrea
munkaközösség tagjai
Kurdiné Vesztergombi
Andrea mk.v.
Vargáné Rónai Éva
Leposa Krisztina
Vargáné Rónai Éva
Kurdiné Vesztergombi
Andrea

Tudásbajnokság
folyamatos

Házirend áttekintése, módosítása

folyamatos
folyamatos

Pedagógiai program áttekintése, módosítása
Kréta e-napló szabályzatának elfogadása, alkalmazása
Fegyelmi helyzettel, jutalmazással kapcsolatos szabályok áttekintése,
módosítása

folyamatos

folyamatos

Vírushelyzettel kapcsolatos feladatok egyeztetése

folyamatos

„Határtalanul” program megbeszélése
Színházbérletek megrendelése
A levelezős versenyekre és a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyre való
jelentkezés felmérése, adminisztrációja.
Bendegúz, Tudásbajnokság
Óralátogatás a munkaközösségen belül
Történelem levelezőverseny szervezése
- Az új tankönyvek leltárba vétele
- Tankönyvi statisztika elkészítése
- Az elhasználódott tankönyvek törlése
- Az iskolai könyvtár éves munkatervének elkészítése
- A Szikla program éves előfizetése

09. 01-30.
09.
09. 30.

munkaközösségvezető, osztályfőnökök
osztályfőnökök
szaktanárok
munkaközösség-vezető
intézményvezető,
intézményvezetőhelyet
tes, osztályfőnökök,
szaktanárok
osztályfőnökök
Eppel Andrea
Szakos kollégák
Csergőné Homoky
Orsolya
Morvainé Bíró Ildikó
Illésné Gesztesi Piroska

Doszpod Judit
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- Az iskolai könyvtári éves statisztika elkészítése
- Pályázatfigyelés – könyvtárfejlesztéshez (folyamatos)
- Az új könyvek leltárba vétele (folyamatos)
- Folyóirat-figyelés az iskola életéről (folyamatos)
- Könyvtárhasználati órák az alsó és felső tagozaton a magyar és az
informatika/digitális kultúra tantárgyak keretében (folyamatos)
- Programok szervezése (szaktárgyi, szabadidős…) (folyamatos)
- Könyvajánlások készítése (folyamatos)
SPORT XXI. rendhagyó atlétika verseny (Szekszárd)
09.30. 14 óra

Mezei Futóbajnokság diákolimpia városi fordulója

09.
folyamatosan

folyamatos

Autómentes nap (kerékpár túra)
jelentkezések továbbképzésekre, nevezés diákolimpiákra
Adatkezelési nyilatkozatok összegyűjtése a DOL-i versenyeket
megelőzően
Atlétikai felmérések (őszi)
Diákolimpiai versenyek időpontjának elküldése a havi programhoz
Óralátogatás
Versenyek meghirdetése, nevezés

OKTÓBER

Feladatok

folyamatosan
09.

Stella Éva
Wallacher Dóra
Stella Éva
Wallacher Dóra
Stella Éva
testnevelők
testnevelők
testnevelők
Stella Éva
munkaközösség-vezető
érintett kollégák

10.01.

Bázisintézményi program: Nemzetiségi nap

10.01.

Egyetemi hallgatók gyakorlata

10. 01.

A zene világnapja

10. 1-12.

Országos pályaválasztási felmérés

10. 1-29.

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny előkészítése

Felelős
Prischetzkyné Márkus
Emőke, Vargáné Rónai
Éva, Wigand Brigitta,
munkaközösség tagjai
alsós nemzetiségi
tanítók
Häuszer Beáta
Cseszák Edit
Illésné Gesztesi Piroska,
osztályfőnökök
Morvainé Bíró Ildikó

10.02.

Gandhi csapatverseny

Reinics Gábor

10.4-5.
10.05.
10. 06.
10.07.

Az aradi vértanúk emléknapjának előkészítése
Állati party - Suliváró
Az aradi vértanúk napja
Színházlátogatás DBU – Torzonborz, a rabló

10.07.

Atlétika – Mezei Futóbajnokság diákolimpia megyei fordulója

10.11-21.

Az október 23-i nemzeti ünnep iskolai ünnepélyének előkészítése

10.12.
10.12.

Az állatok világnapja
Diákközgyűlés
Atlétika – Ügyességi- és Váltófutó Csapatbajnokság diákolimpia
országos döntő III.-IV. korcsoport (Kecskemét)

Illésné Gesztesi Piroska
Kurdiné V. Andrea
Illésné Gesztesi Piroska
Vargáné Rónai Éva
Wallacher Dóra
Stella Éva
Poda Krisztina-Reinics
Gábor
Logóné
Balaskó Krisztina
Stella Éva
Wallacher Dóra
Müller JánosnéBonifertné Simon
Bernadett
alsós nemzetiségi
tanítók
minden pedagógus

10.12.
10.13.

Pöttöm próba az első osztályosoknak

10.15.

Egyetemi hallgatók gyakorlata

10.18-21.

Fogadó órák 1-8. évfolyam

10.20.

Illésné G. Piroska
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A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk
a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
10.22.

Nemzeti ünnep: Az 1956-os forradalom és szabadságharc

10.22.

Halloween-party az alsó tagozatosoknak

10. hónapban

Bonyhádi Német nyelvű vers és prózamondó verseny
Bolyai Matematika Csapatverseny
3-4. osztály

10. hónapban
folyamatos

Pályaválasztás

10. hónapban

Részvétel a nemzetiségi napon

10. hónapban
Ovisok látogatása az iskolánkba
10. hónapban
10. hónapban
10.

10. hónapban

10. hónapban
10. hónapban
10. hónapban
10. hónapban
hónap 1.hete

Az alsós és felsős kollégák megbeszélése az 5. osztályos tanulókkal
kapcsolatban, tapasztalatcsere
Papírgyűjtés
Óralátogatás a munkaközösségen belül
- Elhasználódott raktári jelzetek cseréje a könyvgerincen
(olvasóterem)
- Éves statisztika készítése
Benevezés A Hétfejű Tündér komplex tanulmányi csapatversenyre
(3–4. osztály) (olvasásnépszerűsítés)
Az iskolai könyvtárak napja: október negyedik hétfője
- Foglalkozás 1–4. osztályosoknak
- Könyv- és könyvtárhasználati órák (felső tagozat)
Atlétikai felmérések (őszi)
Labdarúgó diákolimpia városi fordulói
Futsal diákolimpia városi fordulói IV. korcsoport fiú
Versenyek meghirdetése, nevezés, felkészítés
Fedezd fel a világot!

NOVEMBER
11. 01-30.
11. 01-30.

Feladatok
A levelezős versenyek folyamatossága
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

11. 01-30.

A decemberi ünnepkör iskolai ünnepélyének felső tagozatos
előkészítése

11. 02.

Minősítési eljárás

11.04.

Iskolai pályaválasztási szülői értekezlet

11. 05.

Egyetemi hallgatók gyakorlata

hónap 1. hete

Fedezd fel a világot!
Bázisintézményi program: A nemzetiségi óvodai nevelés
megvalósítása, szükséges dokumentumai a jogszabály tükrében.
Pedagógiai programtól a foglalkozástervig.” - előadás

11.08.

Búsné Mikus FranciskaKilián Szilvia
felsős nyelvtanárok
érintett pedagógusok
osztályfőnökök,
munkaközösség-vezető
osztályfőnökök, német
munkaközösség
osztályfőnökök,
szaktanárok
tantestület
osztályfőnökök
Morvainé Bíró Ildikó

Doszpod Judit

testnevelők
Logóné K. Zsuzsanna
Logóné K. Zsuzsanna
érintett kollégák
Logóné Kovács Zsuzsa
Felelős
Csergőné Homoky
Orsolya
Csergőné Homoky
Orsolya
Morvainé Bíró Ildikó
Prischetzkyné Márkus
Emőke, Vargáné Rónai
Éva
osztályfőnökök,
intézményvezető,
helyettes,
munkaközösség-vezető
alsós nemzetiségi
tanítók
Logóné Kovács Zsuzsa
Wigand Brigitta
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11.09.

A magyar nyelv napja: november 13.
- Könyvtári foglalkozás 2–4. osztályosoknak
Óvónők látogatása az 1. osztályokban

11.12.

Márton napi lámpás felvonulás

11. 12. 14.30

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

11.16.

A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi

11.08.-11.12.

írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
11.17.

Bemutató órák leendő elsős szülőknek a negyedik évfolyamon

11.19.

Egyetemi hallgatók gyakorlata

11.23.

Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny iskolai forduló

11. 25.

Humán munkaközösségi értekezlet

11.27.

Bolyai matematika csapatverseny országos döntő

11.29.

Zrínyi Ilona matematikaverseny iskolai forduló

11. hónapban

Lotz verseny iskolai forduló
4. évfolyam
munkaközösségi foglalkozás Együttműködés a szakszolgálattal
Csurgai Andrea intézményvezető meghívása
Pályaválasztási börze

11. hónapban

Munkaközösségi megbeszélések

11. hónap folyamán

Alapítványi bál előkészítése

folyamatos

Színházlátogatás

11.26.
11. hónapban
11. hónapban
11. hónapban
11. hónapban
11. 24.
11. hónapban
11. hónapban
11. hónapban

Alapítványi bál
Óralátogatás a munkaközösségen belül
- Könyv- és könyvtárhasználati órák (felső tagozat)
- Könyv- és könyvtárhasználati órák I. (alsó tagozat, 2-4. osztály)
Óralátogatás
Dienes-derby
Kosárlabda B33 DOL megyei döntő (még nem jelent meg a kiírás)
Futsal diákolimpia városi fordulói IV. korcsoport fiú
Versenyek meghirdetése, nevezés, felkészítés

11. hónapban
11. hónapban

DECEMBER

Vargáné Rónai Éva
Wigand Brigitta,
Vargáné Rónai Éva
Csergőné Homoky
Orsolya Morvainé Bíró
Ildikó
Poda Krisztina

Illésné G. P.

érintett nevelők
alsós nemzetiségi
tanítók
Wigand Brigitta, Pálné
Nähr Györgyi
Morvainé Bíró Ildikó
Enyediné Szakálos
Mariann
Enyediné Szakálos
Mariann
Kurdiné Vesztergombi
Andrea
Kurdiné Vesztergombi
Andrea
osztályfőnökök,
intézményvezető,
intézményvezetőhelyet
tes, munkaközösségvezető
osztályfőnökök
humán
munkaközösség,
osztályfőnökök

Feladatok

12.03.

Egyetemi hallgatók gyakorlata

12.03.

Központi írásbeli felvételire jelentkezés

12. 03.

Doszpod Judit

A tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára közvetlenül a

Morvainé Bíró Ildikó
Doszpod Judit
Doszpod Judit
munkaközösség-vezető
munkaközösség tagjai
Stella Éva
Logóné K. Zsuzsanna
érintett kollégák
Felelős
alsós nemzetiségi
tanítók
8-os osztályfőnökök
Illésné
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központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
12. 06.

Mikulás ünnepség
Miklós-nap: december 6.
- Könyvajánlók (tél, Miklós-nap)

12.06.

Morvainé Bíró Ildikó

Doszpod Judit
Karácsony: december 25–26.
- Könyvtári foglalkozás 1-4. osztályosoknak (tél, karácsony)

12.07.

Német munkaközösségi megbeszélés – Jubileumi sváb bál
előkészületei

12.07.

Varga Tamás matematikaverseny 1. (iskolai) forduló

hónap 1.hete
12.08.

Fedezd fel a világot!
Ficánkoló suliváró

12. 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
benyújtása.

12.12-ig

Futsal DOL IV. korcsoport fiú megyei

12.17.

Fellépés a Német nemzetiségi gálaesten

12.18.

Szakmai nap

12. 21.

Karácsonyváró ünnepély

12. hónapban
12. hónapban

Tájékoztatója leendő elsős szülőknek
Osztályteák

12. hónapban
12. hónapban
12. hónapban

Mikulás ünnepség felsős műsorrésze
Iskolai karácsonyi ünnepély felsős műsorrésze
Óralátogatás a munkaközösségen belül

12. hónapban

Kosáry -verseny

szervezés alatt
12. hónapban
12. hónapban
12. hónapban
12. hónapban
12. hónapban

- Könyv- és könyvtárhasználati órák I. (alsó tagozat, 2-4. osztály)
Úszás DOL I.-II. korcsoport városi
Úszás DOL III.-IV. korcsoport B kategória városi
Óralátogatás
Tehetséggondozás, felzárkóztatás
Versenyek meghirdetése, nevezés, felkészítés

JANUÁR
01.05.
01.10.

Feladatok
I.Béla Gimnázium laborgyakorlat
Munkaközösségi megbeszélés Az alsó tagozatos farsangi bál előkészítése

01. 11.

Munkaközösségi értekezlet: Sváb bál szervezése

01. 21.
01.10-23

Farsangi bál
Szülői értekezlet 1-4. osztály

Prischetzkyné Márkus
Emőke, Vargáné Rónai
Éva, Wigand Brigitta,
munkaközösség tagjai
Enyediné Szakálos
Mariann
Logóné Kovács Zsuzsa
Vargáné R. Éva

Illésné

Logóné K. Zsuzsanna
Wigand Brigitta,
Vargáné Rónai Éva
Prischetzkyné
intézményvezető,
intézményvezetőhelyet
tes munkaközösségvezető
Prischetzkyné
osztályfőnökök
Morvainé Bíró Ildikó
Morvainé Bíró Ildikó
Morvainé Bíró Ildikó
Illésné Gesztesi Piroska,
Reinics Gábor
Doszpod Judit
Somogyvári Klára
Takács Mónika
munkaközösség-vezető
érintett kollégák
érintett kollégák
Felelős
érintett kolléga
alsós munkaközösségvezetők
Prischetzkyné Márkus
Emőke, Vargáné Rónai
Éva, Wigand Brigitta,
munkaközösség tagjai
Vargáné Rónai Éva
Vargáné R. Éva
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01. hónao
folyamán

01.22.

Pályaválasztási osztályfőnöki órák tartása

Az általános felvételi eljárás kezdete.

01.24.
01.24-27.

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az
Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az
érintett középfokú intézményekben.
Az első félév értékelése
Szülői értekezlet 5-8. osztályok

01.25.

Varga Tamás Országos Matematikaverseny megyei forduló

01. 27. 1400

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra
jelentkezők számára, azoknak, akik az előző írásbelin alapos és
igazolt ok miatt nem tudtak részt venni.

01. 22. 1000

01.28.
01. 31.
01. hónapban
01.hónap folyamán

01. hónapban
01. hónapban
01. hónapban
01. hónapban
01. hónapban
01. hónapban
01. hónapban

Félévi bizonyítványok kiosztása
Féléves munka értékelése
Korcsolyázás
Farsangi megbeszélés
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
előkészítése
Bázisintézményi program: Michelisz József német nemzetiségi költő
workshopja Magyarországi német versek feldolgozása a tanórákon
Óralátogatás a munkaközösségen belül
Bátaszéki történelemverseny
Farsang: vízkereszttől hamvazó-szerdáig (01. 06. – 03. 02.)
- Könyvtári foglalkozás 1–4. osztályosoknak
Kosárlabda DOL III. korcsoport lány városi fordulói
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú városi fordulói
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú városi fordulói
Úszás DOL I.-II. korcsoport megyei (Bonyhád)
Úszás DOL III.-IV. korcsoport B kategória megyei (Bonyhád)
NETFIT mérés adatainak felvitele
Óralátogatás

01. hónapban

Sítábor

01. hónapban
01. hónapban
hónap 1. hete

tehetséggondozás, felzárkóztatás
versenyekre felkészítés
Fedezd fel a világot!

01. hónapban
01.hónapban
01. hónapban
01. hónapban
01. hónapban

FEBRUÁR

Feladatok

02.04.

Curie Matematika Emlékverseny területi forduló

02. 07.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények
az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményükről a tanulókat.

hónap 1. hete
02.08.

Fedezd fel a világot!
A biztonságosabb internet napja: az év második hónapja második
hetének második napja.

munkaközösség-vezető

Illésné

Illésné
Wigand Brigitta
Potyondiné
Enyediné Szakálos
Mariann

Illésné

osztályfőnökök
osztályfőnökök
osztályfőnökök
Márkus Anikó
Morvainé Bíró Ildikó
Wigand Brigitta
Morvainé Bíró Ildikó
Reinics Gábor
Doszpod Judit
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Somogyvári Klára
Takács Mónika
testnevelők
munkaközösség-vezető
Logóné K. Zsuzsanna,
Wallacher Dóra
érintett kollegák
érintett kollegák
Logóné Kovács Zsuzsa
Felelős
Enyediné Szakálos
Mariann, Pálné Nähr
Györgyi, Potyondiné
Balog Elvira

Illésné

Logóné Kovács Zsuzsa
Doszpod Judit
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02.11.

- A szekszárdi rendőrkapitányság
Hermann Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny iskolai forduló

02.19

Bázisintézményi program: Sváb bál

02.15.

Hevesy György Kárpát – medencei Kémia Verseny iskolai forduló

02.17

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny iskolai forduló

02. 18.

Továbbtanulás 1. fordulójának lezárása

Pálné Nähr Györgyi
Prischetzkyné Márkus
Emőke, Vargáné Rónai
Éva, Wigand Brigitta,
munkaközösség tagjai
Enyediné Szakálos
Mariann, Pálné Nähr
Györgyi, Potyondiné
Balog Elvira
Logóné Kovács Zsuzsa
osztályfőnökök,
munkaközösség-vezető

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
02. 18.

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapokat pedig a Hivatalnak.

Illésné

02.19.

Sváb bál

02. 22–03. 11.

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

Illésné

02.25.

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól

Reinics Gábor

02. 25.

Bendegúz NyelvÉSZ verseny megyei fordulója

02.hónapban

NYELVÉSZ iskolai forduló – 1-4. osztály

02.hónapban

Zrínyi matematika verseny 2-4. osztály
Munkaközösségi foglalkozás

02.hónapban

Prischetzkyné Márkus
Emőke

02.hónapban

Farsangok

02.hónapban

Munkaközösségi megbeszélés

02.hónapban
02.hónapban.

Korcsolyázás
Maciprojekt a második évfolyamon

02.hónapban

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója

02.hónapban
02.hónapban
02.hónapban
02.hónapban
02.hónapban
02.hónapban
02.hónapban
02.hónapban
02.hónapban
02.hónapban
02.hónapban
02.hónapban

Az országos kompetenciamérésre készülés
Könyvtári foglalkozás 1–4. osztályosoknak (szépirodalmi mű)
Kosárlabda DOL III. korcsoport lány városi fordulói
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú városi fordulói
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú városi fordulói
NETFIT mérés adatainak felvitele
Óralátogatás
tehetséggondozás, felzárkóztatás
versenyekre felkészítés
Sváb bál
Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny iskolai forduló
MME-iskolai forduló

MÁRCIUS

Feladatok

03.04.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny (megyei)

03.05.

Curie Kémia Emlékverseny területi forduló

03. 7 -11.

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Csergőné Homoky
Orsolya
Kurdiné Vesztergombi
Andrea
Enyediné Sz. M.
Kurdiné Vesztergombi
Andrea
osztályfőnökök
munkaközösségvezető
osztályfőnökök
Búsné M. Franciska
Csergőné Homoky
Orsolya
Munkaközösség tagjai
Doszpod Judit
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
testnevelők
munkaközösség-vezető
érintett kollegák
érintett kollegák
a munkaközösség tagjai
Szabó Tamás
Logóné Kovács Zsuzsa

Felelős
Enyediné Szakálos
Mariann
Enyediné Szakálos
Mariann
Logóné Kovács Zsuzsa
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hónap 1. hete

Fedezd fel a világot!

03.08.

Varga Tamás Matematikaverseny (országos döntő)

03. 11.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

03.14.

Részvétel a március 15. nemzeti ünnep iskolai rendezvényén

Logóné Kovács Zsuzsa
Enyediné Szakálos
Mariann
Prischetzkyné Márkus
Emőke
4. osztályban tanítók
osztályfőnökök,
intézményvezető,
intézményvezetőhelyet
tes, humán
munkaközösség

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az
03.16.

ideiglenes felvételi jegyzéket.

Illésné

03.17.

Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny

Enyediné Szakálos
Mariann

03.19. (szombat)
Debrecen
20. (vasárnap)
(Debrecen)

Úszás DOL I.-II. korcsoport országos

Somogyvári Klára

Úszás DOL III.-IV. korcsoport B kategória országos

03.21-22.

Módosítások leadása a továbbtanulásban

03.21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

03.22.

Német versmondóünnep óvodásokkal

03.22.
03. 22-26.
03.25.

Víz világnapja – projektek az alsó tagozaton
„Cseppnyi figyelem” Víz hete projekt hét
Bendegúz Nyelvész megyei forduló

03.25.

Hevesy György Kárpát – medencei Kémia Verseny megyei forduló

03.30.

Bázisintézményi program: Drámapedagógiai foglalkozás a Deutsche
Bühne Ungarn színházpedagógusával Előadó: Bareith Rebekka
Suliváró

03.30.
03.30

Csicsergő-suliváró
I.Béla Gimnázium laborgyakorlat

03.hónapban

DSD Nyelvvizsga Írásbeli vizsga

03.hónapban

Könyvtárak délutánja

03. 29.

03.hónapban
03.hónapban
03.hónapban
03.hónapban
03.hónapban
03.hónapban
03.hónapban

Végzett tanulók nyomon követése
Házi versenyek előkészítése és lebonyolítása (Hangos olvasás és
szépírás…)
Városi Hollós szavalóversenyen való részvétel
Könyvtári foglalkozás 1–4. osztályosoknak (szépirodalmi mű)
Március 15.
- Irodalomajánló iskolai könyvtári könyvekből
- Könyv- és könyvtárhasználati órák II. (alsó tagozat, 1-4. osztály)
NETFIT mérés adatainak felvitele
Óralátogatás

Takács Mónika
osztályfőnökök,
munkaközösségvezető,
intézményvezetőhelyet
tes
Illésné
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta
osztályfőnökök
szaktanárok
Potyondiné Balog Elvira
Morvainé Bíró Ildikó
Balaskó Krisztina
Enyediné Szakálos
Mariann
Wigand Brigitta
Vargáné Rónai Éva
leendő elsős tanítók
Vargáné
érintett kolléga
Pálné Nähr Györgyi,
Péter Renáta
4. osztályban tanítók,
Doszpod Judit
könyvtáros
munkaközösség-vezető
Morvainé Bíró Ildikó
Morvainé Bíró Ildikó
Doszpod Judit
Doszpod Judit
Doszpod Judit
testnevelők
munkaközösség-vezető
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03.hónapban
03.hónapban
03.hónapban
03.hónapban

tehetséggondozás, felzárkóztatás
versenyekre felkészítés
Öveges József Kárpát – medencei Fizikaverseny megyei forduló
MME – megyei forduló

ÁPRILIS

Feladatok
Teleki Pál Kárpát – medencei Földrajz – Földtan Verseny megyei
forduló
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú és lány megyei döntők
Fedezd fel a világot!
Digitális témahét
Fogadó óra 1-8 évfolyam

04.02.
04.03-ig
hónap 1. hete
04.04-08.
04.04-07.
04.05.

Bázisintézményi program: Német nemzetiségi vers és prózamondó
verseny megyei döntő

04.06.

Atlétika – Mezei Futóbajnokság diákolimpia országos döntő (Gödöllő)

04.09.

Curie Matematika Emlékverseny országos döntő

04.09.
04.10-ig
04. 11.

Hermann Ottó Kárpát - medencei Biológia Verseny megyei forduló
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú és lány megyei döntők
A költészet napja

04. 11.
04.11.
04. 11.
04.12.
04.13.
04.14-ig

A költészet napja-házi szavalóverseny
Húsvéti játszó az alsó tagozatnak
HÚSVÉTI
Húsvéti
JÁTSZÓ
játszó
_AKADÁLYPÁLYA
- akadálypálya
LEENDŐ ELSŐSÖKNEK

04.22.

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
SZAKMAI NAP
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú és lány országos selejtezők
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak.

érintett kollegák
érintett kollegák
Szabó Tamás
Logóné Kovács Zsuzsa
Felelős
Logóné Kovács Zsuzsa
Stella Éva
Logóné Kovács Zsuzsa
Szabó Tamás
Potyondiné, Vargáné
Prischetzkyné Márkus
Emőke, Vargáné Rónai
Éva, Wigand Brigitta,
munkaközösség tagjai
Wallacher Dóra
Stella Éva
Enyediné Szakálos
Mariann
Pálné Nähr Györgyi
Stella Éva
Kurdiné Vesztergombi
Andrea
Morvainé Bíró Ildikó
Rangáné Jámbor Ildikó
Rangáné
Vargáné Jámbor
Rónai Éva
Ildikó
Reinics Gábor
Prischetzkyné
Stella Éva
Illésné

04. 22.

A Föld napja

04.22-24.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntő

04.22-26.

Digitális témahét

osztályfőnökök

04.25.-04.29.

Fenntarthatósági Témahét

osztályfőnökök

04. 25–29. hé–pé

Könyvtári foglalkozás 1–4. osztályosoknak (szépirodalmi mű)

Doszpod Judit

04.26.

Német szintfelmérő a 4. évfolyamon

04.29.

TrachtTag

04.29.

04.hónapban
04.hónapban

A pályaválasztás második fordulójának lezárása
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.
Osztálykirándulás előkészítése
Az országos kompetenciamérés előkészítése, gyakorlás

04.hónapban

DSD Nyelvvizsga Szóbeli vizsga

04.hónapban
04.hónapban

Színházlátogatás
- A tankönyvrendelés előkészítése

04. 29.

Logóné Kovács Zsuzsa
Enyediné Szakálos
Mariann

Pálné Nähr Györgyi,
Mikola Péterné
Wigand Brigitta
munkaközösség tagjai
osztályfőnökök
Illésné
osztályfőnökök
Szakos kollégák
Pálné Nähr Györgyi,
Péter Renáta, értintett
nyelvtanárok
Illésné Gesztesi Piroska
Doszpod Judit
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04.hónapban
04.hónapban
04.hónapban
04.hónapban
04.hónapban
04.hónapban
04.hónapban

A költészet napja: április 11.
- Irodalomajánló iskolai könyvtári könyvekből
NETFIT mérések vége
NETFIT mérés adatainak felvitele
Óralátogatás
Atlétikai felmérések (tavaszi)
tehetséggondozás, felzárkóztatás
versenyekre felkészítés

MÁJUS
hónap 1. hete
05.01-ig

Fedezd fel a világot!
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú és lány országos selejtezők

05-06.hónapban

„Határtalanul” program megvalósítása

8. évfolyamon 2022.
május 4-17.
6. évfolyamon 2022.
május 18-19.
2022. május 23-24.
2022. május 26.27.
8. évfolyamon 2022.
május 4-5.
2022. május 9-10.
2022. május 11-12.
05.09- 08. 31.
05. 10- 05. 21.

05. 13-15.

Feladatok

Papírgyűjtés
Országos kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés 6.b osztály
Országos kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés 6.c osztály
Országos kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés 6.a osztály

Országos kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés 8.b osztály
Országos kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés 8.c osztály
Országos kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés 8.a osztály

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi
eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót
vettek fel.
Teleki Pál Kárpát – medencei Földrajz – Földtan Verseny országos
döntő

05.14.

Curie Kémia Emlékverseny országos döntő

05.15.
05.15-ig
05.22-ig

Madarak és fák napja
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú és lány országos elődöntők
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú és lány országos elődöntők
Szülői értekezlet 1-8. évfolyamon

05.23-26
05.24.

Bázisintézményi program: Megyei német szövegértő verseny döntője

05.25.
05. 25.

Dienes napi német nyelvű vetélkedő
Dienes nap
Atlétika – Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság országos döntő IV.
korcsoport (Győr)

05.25.
05.27-29.

Hevesy György Kárpát – medencei Kémia Verseny országos döntő

05.27-29.

05.31.

Hermann Ottó Kárpát - medencei Biológia Verseny országos döntő
Atlétika – Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság országos döntő III.
korcsoport (Győr)
Munkaközösségi megbeszélés – év végi feladatok

05.31-ig

NETFIT mérés adatainak felvitele

05.28.

Doszpod Judit
testnevelők
testnevelők
munkaközösség-vezető
testnevelők
érintett kollegák
érintett kollegák
Felelős
Logóné Kovács Zsuzsa
Stella Éva
7-es és 8-os
osztályfőnökök
szabadidő-szervező,
osztályfőnökök
Potyondiné Balog Elvira

Potyondiné Balog Elvira

Illésné
Illésné

Logóné Kovács Zsuzsa
Enyediné Szakálos
Mariann
Logóné
Stella Éva
Stella Éva
Potyondiné, Vargáné
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta,
munkaközösség tagjai
Puskás Andrea
Osztályfőnökök
Wallacher Dóra
Stella Éva
Enyediné Szakálos
Mariann
Pálné Nähr Györgyi
Wallacher Dóra
Stella Éva
Vargáné Rónai Éva,
Kurdiné Vesztergombi
Andrea
testnevelők
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05. hónapban
05.hónapban
05.hónapban
05. hónapban
folyamatosan

Anyák napi műsorok osztályszinten
Osztálykirándulások
Erdei iskola

05.hónapban

Medvehagyma projekt az első évfolyamon

05.hónapban

A ballagási műsor összeállítása

Kompetenciamérések (idegen nyelv,
szövegértés, természettudomány)

Osztályfőnökök

matematikai

logika,

05.hónapban
05.hónapban
05.hónapban

Iskolánk névadójának születésnapja: május 25., Dienes-nap
Tudod-e Dienes Valériáról…?
Könyvtári foglalkozás 1-4. osztályosoknak
Atlétikai felmérések (tavaszi)
Óralátogatás
tehetséggondozás, felzárkóztatás

05.hónapban

Országos Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny

05.hónapban

versenyekre felkészítés

05.hónapban

4.évfolyam matematika mérés

05.hónapban
05.hónapban

Öveges József Kárpát – medencei Fizikaverseny országos döntő
MME – országos döntő

JÚNIUS - AUGUSZTUS
06.02-05.
06.03.

Feladatok
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú és lány országos döntő (Miskolc)
Nemzeti összetartozás napja
A nemzeti összetartozás napja: 06. 04.
- Irodalomajánló iskolai könyvtári könyvekből
- Irodalomajánló nyárra
- Az iskolai könyvtári tankönyvek visszaszedése
- A használt tankönyvek előkészítése a következő tanévre
- A könyvtári kölcsönzések befejezése

05.hónapban

06. 04. előtt

06. 03.
06.15.
06. 15.

„Az évfolyam tanulója”, „az év tanulója”, „közösségért” díjak
megszavazása
Éves magatartás, szorgalom értékelése
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú és lány országos döntő
(Mezőberény)
Gyereknap
Ballagás
Adminisztrációs feladatok

06.20-25.

Német nyelvi napközis tábor

06.21.
06. 22- 06. 24.
06.22..

Tanévzáró ünnepség
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által
meghatározott időben
Tanévzáró értekezlet

06. hónapban

Az éves munka értékelése

06. hónapban

A munkaközösség munkájának értékelése

06.07.
06.07-08.
06.09-12.

osztályfőnökök,
intézményvezető,
intézményvezetőhelyet
tes
Márkus Anikó
Csergőné Homoky
Orsolya, Morvainé Bíró
Ildikó
Doszpod Judit
testnevelők
munkaközösség-vezető
érintett kollegák
Prischetzkyné Márkus
Emőke, Vargáné Rónai
Éva, Wigand Brigitta,
továbbjutott
versenyzők felkészítői
érintett kollegák
Enyediné Szakálos
Mariann
Szabó Tamás
Logóné Kovács Zsuzsa
Felelős
Stella Éva
Reinics Gábor

Doszpod Judit

tantestület
tantestület
Stella Éva
Vargáné Rónai Éva
Potyondiné
Osztályfőnökök
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta
Prischetzkyné
Illésné
Prischetzkyné
osztályfőnökök,
munkaközösség-vezető
osztályfőnökök,
munkaközösség-vezető
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06. hónapban

Intézményi mérések megismerése

06. hónapban

Atlétikai felmérések (tavaszi)
Munkaközösségi értekezlet – az éves munka értékelése, egyéni
beszámolók, verseny eredmények
tehetséggondozás, felzárkóztatás
versenyekre felkészítés
Tanév előkészítő feladatok: teremrendezés, tankönyvosztás,
órarendkészítés
Fészekrakó
javítóvizsga, különbözeti vizsga

06. hónap folyamán
06. hónap folyamán
06. hónap folyamán
08. 23.-tól
08. 24.
08. 26.

V.

matematika, humán
munkaközösségvezető, osztályfőnökök
testnevelők
munkaközösség-vezető
érintett kollegák
érintett kollegák
Alsós tanítók
Vargáné Rónai Éva
Potyondiné

Az iskola tartalmi munkájának szervezése

A tanulmányi munkát a jelenleg hatályos Pedagógiai Programunk alapján végezzük.
Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptanterv hatályos rendelkezései szerint készült.

Kiemelt célok a 2021/2022. tanévben:
●

A NAT 2020 és a kerettanterv alapján elkészített helyi tantervnek folyamatos felülvizsgálata

●

A meglévő tanmenetek áttekintése, átdolgozása

●

A kompetencia alapú oktatás folytatása – valamennyi osztályban – különös tekintettel a
kulcskompetenciák fejlesztésére.

●

Továbbra is törekszünk a biztos alapfogalmak és a logikus gondolkodás kialakítására, és arra, hogy a
tanulók a képességeiknek megfelelő tudást megszerezzék.

●

Tanulmányi versenyek meghirdetése. A versenyekre jelentkezett tanulók felkészülésének irányítása,
segítése.

●

A Bolyai Matematika Csapatverseny, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny, a Varga Tamás
Matematikaverseny, az Öveges József Fizikaverseny megyei fordulójának, a Kenguru Nemzetközi
Matematikaverseny iskolai fordulójának megszervezése és lebonyolítása

●

A Dienes napi matematikaverseny megszervezése és lebonyolítása

●

Középiskolai felvételire felkészítés (a központ írásbeli vizsgákra és a szóbeli vizsgákra is).

●

Sikertelen, lemaradó tanulóink segítése (egyéni fejlesztések, korrepetálások).

●

Hiányos tanulói ismeretek pótlása felzárkóztató foglalkozások keretében.

●
●

A 6. és 8. osztályos tanulók felkészítése a kompetenciamérésre.
A tantárgyainkhoz kapcsolódóan tervezünk a kompetenciaméréshez kapcsolódó feladatokat is megoldani
(matematika, szövegértés, diagramelemzés, lényegkiemelés).

●

A kompetenciamérés matematika feladatait ebben az évben is javítjuk, értékeljük.

●

Az országos kompetenciamérés és egyéb felmérések, elemzések eredményeiből feladatok meghatározása
a munkaközösség részére – különös tekintettel a szövegértés, szövegalkotás, matematikai logika
fejlesztésére. Korrepetálás, felzárkóztatás szükség szerint.

●

Továbbra is feladatunk az eredményes tanulás feltételeinek megteremtése. Új tanulási módszerek,
technikák kidolgozása, megismertetése a tanulókkal.

●

„Fedezd fel a világot!” program keretében a természettudományok érdekességeinek megismertetése,
szövegértés fejlesztése.
Pedagógiai és módszertani kultúránk fejlesztése, tantárgyaink vonzóbbá tétele.

●
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●

Az egyes tantárgyak tanítása során az érdeklődés felkeltése céljából projektfeladatok, gyűjtőmunka
végzésére, kiselőadások megtartására ösztönözzük a tanulókat.

●

Az egymástól való tanulás lehetőségeinek kiaknázása, kooperatív módszerek alkalmazása.

●

A pályázatból adódó lehetőségek kihasználása – részt veszünk az I. Béla Gimnázium laborjában a fizika,
kémia és biológia órákon. Az középiskolák által szervezett programokon való részvétel (Kutatók éjszakája,
Kutakodók szakkör)

●

IKT eszközök használatának még fokozottabb beépítése az oktatásba ezzel elősegítve a digitális
kompetenciák fejlesztését, felkészülünk az esetleges digitális oktatásra.

●

Tanulás tanítása, a tanulást segítő módszerek megismertetése a tanulókkal.

●

Felkészülés a minősítő, és az önértékelés eljárásokra.

●

Belső továbbképzések szervezése.

●

A NAT és munkaközösségünk is nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra való nevelésre. Ennek
megvalósítását támogatják: a Dienes-napi programok; elemgyűjtési akció; újrahasznosítás és a szelektív
hulladékgyűjtés lehetőségeinek megismertetése, versenyek; kiállítások látogatása (pld. ÖKO Pannon Kht.
Interaktív kiállítása: Hulladékok hasznosításának folyamata); előadásokon való részvétel, stb. Folytatjuk az
iskola környezetének szépítését, ezzel is támogatva a környezettudatosságra való nevelést.

●

Partneri kapcsolatok bővítése (Alisca Terra, egészségügyi intézmények, védőnő, RÉV, ZöldTárs Alapítvány,
Vöröskereszt, CIVIL pont stb.).

●

A tanulmányi kirándulásokon a természet megfigyelhetőségének, megismerésének, valamint a
természetvédelemre nevelés lehetőségének kihasználása. /gyalogtúra, játékos feladatok, vetélkedők/.
Ismeretek készség szintű alkalmazásának erősítése.

●

Hangsúlyt fektetünk az egységes követelményrendszer megszilárdítására, különös tekintettel a
szövegértés fejlesztésére, a felmérő és értékelő rendszer egységesítésére, figyelembe véve az osztályok
között lévő jelentős különbségeket. Együttműködés az alsó tagozaton matematikát, természetismeretet
tanító kollégákkal.

●

Csatlakozás a témahetekhez

Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során:
●

A Szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program, házirend áttekintése, munkaközösségi
szinten történő megbeszélése, javaslatok tétele, a munkaközösség feladatainak meghatározása.

●

Esélyegyenlőség - esélyegyenlőségi terv – SNI, hátrányos helyzetű, HHH gyerekek kezelése – a
munkaközösség feladatainak megfogalmazása.

●

Az iskolában előforduló agresszió, trágár beszéd visszaszorítása, kezelése.

●

A tanulók munkafegyelmének javítása.

●

Hangsúlyt fektetünk a kulturált viselkedés, szép, udvarias beszéd, magatartás kialakítására,
megkövetelésére.

●

Felelősség kialakítása az iskoláért, felszerelésekért.

●

Füzetvezetés igényességének megkövetelése.

●

A Klíma alap pályázat keretében megvalósult parkosítás karbantartása.

●

Továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordítunk az egészségnevelésre, a családi életre való
felkészítésre (elsősegélynyújtási ismeretek elsajátíttatása, káros szenvedélyekkel és az egészséges
életmóddal kapcsolatos ismeretek bővítése védőnő, külsős előadók közreműködésével). Az
Egészség hét városi programjain és egyéb városi rendezvényeken, versenyeken való részvétel.
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●

A szabadidő hasznos eltöltésére (drogprevenció) és a közösségfejlesztésre való törekvés a
környezettudatosságra nevelés.

●

Gyerekek, szülők bevonása a közösségi tevékenységekbe – a közösségi munka példaértékű lehet.

●

Tehetséggondozás

●

Bemutató órák szervezése

●

Korszerű, digitális eszközök használatának szorgalmazása a tanórákon, illetve a felkészülésben

A lemorzsolódás megelőzése
-

A felső tagozaton a veszélyeztetett tanulók felmérése a lemorzsolódási statisztika alapján.

-

A tanórákon differenciált óravezetés alkalmazása.

-

Egyéni készség- és képességfejlesztés.

-

Szövegértés, logikus gondolkodás fejlesztése.

-

A tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon egyénre szabott feladatok, projektmunkák
megvalósítása, amely növelheti a kockázati csoportba tartozó gyermekek önbizalmát és segíthet nekik
rugalmasabban kezelni a tanulás terén jelentkező problémáikat.

-

Tantárgyi minimum követelmények megfogalmazása.

-

Együttműködés a tanulást segítő szakemberekkel (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, iskola
pszichológus, stb.).

-

Részvétel

esetkonferencián

(gyermekjóléti

szolgálat,

családsegítő,

iskolapszichológus,

stb.

részvételével) a tanuló előrehaladásának támogatása érdekében.
-

Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás - veszélyeztetettség jelzése, külső
támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé irányítás.

-

Szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére irányuló tevékenységek, előadások szervezése.

-

Szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése (osztálykirándulás, teadélután, közös éneklés,
zenélés, stb).

-

Részvétel szakmai továbbképzéseken, melynek célja, hogy segítse a tanulási- és magatartásinehézségekkel küzdő tanulókkal kapcsolatos problémák kezelését.

-

a tanulók beilleszkedésének segítése

-

a tanulók jelenléti és munkafegyelmének javítása

-

az intézményi rend, fegyelem, biztonság megszilárdítása (tanári, tanulói ügyelet)

-

a beiskolázási tevékenység megerősítése

-

módszertani és mérésmetodikai eljárások fejlesztése

-

fokozott PR-tevékenység

-

a nevelőtestület továbbképzése, csapatépítés és közös programok szervezése által

VI.

Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel
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Szülőkkel való kapcsolattartás
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres,
részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk ebben az évben is.
A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskola honlapja, melyen a szülők számára minden tájékoztatást
megadunk. Emellett fontosak a szülői értekezletek, KRÉTA e-ügyintézés felületének használata.

●

●

●

●

Szülői értekezletek időpontja:
Időpont

Megnevezés

09. 06 - 09. 10.

1-8. osztály

01. 10-23.

1-4. osztály

01.24-27.

5-8. osztály

05. 23-26.

1-8. osztály

Fogadóórák időpontja:
Időpont

Megnevezés

10. 18-10. 21.

1-8. osztály

04. 04-04. 07.

1-8. osztály

Iskolaszék üléseinek időpontja:
Időpont

Megnevezés

2021. 09. 28.

Az előző tanév munkájának értékelése

2022.02. 08.

Az 1. félév munkájának értékelése

Intézményi Tanács üléseinek időpontja:
Időpont

Megnevezés

2021. 09. 28.

Az előző tanév munkájának értékelése

2022.02. 08.

Az 1. félév munkájának értékelése

Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való kapcsolattartás
Családsegítő és Gyermekjóléti Központból hetente 4 órában dolgozik iskolánkban Lovasné Bergmann
Magdolna. Folyamatosan tájékozódik a problémás, védelembe vett gyermekekről, konzultál az
osztályfőnökökkel. Igény szerint foglalkozásokat tart, specifikus csoportokban, szexuális, serdülőkori
problémák, drog, alkohol és dohányzás megelőzése érdekében.
Hetente kétszer fél nap Salamon Éva iskolapszichológus tart foglalkozásokat. Egyénileg foglalkozik a
nehézséggel küzdő tanulókkal, 7-8. osztályokban pályaorientációs beszélgetésekkel, tesztekkel segíti a
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diákokat és szüleiket.

Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolattartás
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LDU)
Ungarndeutsches Pädagogisches Institut (UDPI)
Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Goethe Institut - Budapest
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Wunderland Óvoda Kindergarten
Nemzetiségi POK
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung - Szekszárd
Deutsche Bühne Ungarn (DBU)
Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület
Mondschein Kórus

●

Babits Mihály Kulturális Központ, Művészetek Háza: hangversenyek, kiállítások, színházlátogatás,
bábelőadás
Tehetségekért Alapítvány
Wosinsky Mór Megyei Múzeum: múzeumi foglalkozások, rendhagyó történelem órák
Megyeháza - foglalkozások
Illyés Gyula Megyei Könyvtár: irodalmi foglalkozások
Rotary Club - rendezvények, DÖK szereplései
Sportegyesületek, alapítványok, egyesületek:
o
Fekete Gólyák kézilabda
o
KSC Szekszárd kosárlabda
o
FKSE fiú kosárlabda
o
UFC labdarúgás utánpótlás klub
o
Karate SE
o
Vívás SE

●
●
●
●
●
●

VII.

Egyéb foglalkozások a 2021/2022-es tanévben
Tehetséggondozás, szakkörök, verseny felkészítések (felsorolás felelősökkel)

Foglalkozás

Vezető tanár

1.a tehetséggondozás

Müller Jánosné

1.a angol szakkör

Görgeiné Kósa
Annamária

1.b tehetséggondozás

Márkus Anikó

2.a tehetséggondozás

Kilián Szilvia

2.b tehetséggondozás

Búsné Mikus Franciska
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2.b angol szakkör

Görgeiné
Annamária

Kósa

3.b tehetséggondozás

Kurdiné Vesztergombi
Andrea

3.b angol szakkör

Illésné Gesztesi Piroska

4.a tehetséggondozás

Wigand Brigitta

6.a-b-c tehetséggondozás

Enyediné
Mariann

6.b tehetséggondozás(magyar)

Poda Krisztina

7.a-b-c tehetséggondozás

Stella Éva

7.a-b-c tehetséggondozás(történelem)

Reinics Gábor

7.b tehetséggondozás(magyar)

Csergőné
Orsolya

7-8. tehetséggondozás(fizika)

Szabó Tamás

8.b tehetséggondozás(matek)

Stella Éva

8.a-b-c tehetséggondozás(történelem)

Illésné Gesztesi Piroska

2.a rajz szakkör

Csabai Zsuzsanna

3.a sakk szakkör

Bábelné Rein Mária

3.b sakk szakkör

Bábelné Rein Mária

4.a sakk szakkör

Bábelné Rein Mária

5.b angol szakkör

Illésné Gesztesi Piroska

5.c angol szakkör

Illésné Gesztesi Piroska

6.a-b-c angol szakkör

Illésné Gesztesi Piroska

rajz szakkör

Balaskó Krisztina

természettudományi szakkör

Logóné
Zsuzsanna

kommunikációs szakkör

Csergőné
Orsolya

énekkar

Häuszer Beáta

Szakálos

Homoky

Kovács

Homoky

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt. 4.§ 13. pont)

Foglalkozás

Vezető tanár

1.a fejlesztés

Leposa Krisztina
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1.b fejlesztés
2.a fejlesztés
2.b fejlesztés
3.a fejlesztés
3.b fejlesztés
4.b fejlesztés
5.b-c fejlesztés
6.a fejlesztés
6.b fejlesztés
6.c fejlesztés
7.a fejlesztés
7.c fejlesztés
8.a-b-c fejlesztés

egyéni fejlesztés (gyengén látó tanuló)

egyéni fejlesztés (szurdopedagógia)
egyéni fejlesztés (konduktor)
egyéni fejlesztés (gyógypedagógiai)
Gyógytestnevelés

Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Leposa Krisztina
Bonifertné
Simon
Bernadett
Vesztergombiné Kurdi
Andrea
Bábelné Rein Mária
Vidáné Libus Anita
Magyariné
Szép
Hajnalka
Máté Mariann
Stier Laura
Zsigmond Éva

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások
szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása

Foglalkozás

Vezető tanár

Iskolapszichológus foglalkozása

Salamon Éva
Lovasné
Bergmann
Magdolna

Családsegítő munkatárs foglalkozás

VIII.

Vizsgákon-, pedagógusok minősítésben és az országos-pedagógiai
szakmai ellenőrzésben közreműködők munkaidő-beosztása
középiskola esetén a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga vizsgáztató bizottságainak
munkájában részt vevők munkaidő-beosztása

a pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben, a szaktanácsadói
feladatokban közreműködők munkaidő-beosztása
Kurdiné Vesztergombi Andrea – minősítési és pedagógiai-szakmai ellenőrzési szakértő.
Szakértői napja: csütörtök.
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IX.

Ellenőrzés
Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége

Tanügyigazgatás
●
Naplók,
anyakönyvek
●
Ellenőrzők,
tájékoztató füzetek,
házi feladatok és
dolgozatfüzetek
●
Statisztika
(étkezés +
segélyezés)
●
Tantárgyfelo
sztás, órarend
●
Mulasztások
pontos jelölése,
összesítése
●
Beiratkozás
●
Beiskolázás
●
nyelvvizsgák
megszervezése
●
Tanév
rendje

Munkáltatói feladatok
●
Átruházott
jogkörök ellenőrzése
(munkaközösség-vezető,
intézményvezetőhelyettes)
●
Személyzeti
munka (besorolás,
átsorolás, jubileumi
jutalom, jutalmazás,
megbízás)
●
A munkaidő
pontos betartása
●
Technikai
dolgozók munkavégzése
●
Pályakezdő
kollégák
●
Új kollégák
segítése

Gazdálkodás
●
Beszerzések
●
Eszközök
nyilvántartása és
karbantartása,
pótlása, állaga
●
Szakleltárak
●
Karbantartá
s
●
Biztonságtec
hnikai előírások
betartása
●
Túlóra,
helyettesítés
elszámolása
●
besorolások

PR- tevékenység
●
az iskola
közéleti
tevékenysége
●
az iskola
menedzselése
●
kapcsolattar
tás más
intézményekkel
●
alapítvánny
al való
együttműködés
●
pályázatoko
n való részvétel,
ennek
eredményessége
●
plakátok,
ismertetők készítése

Egyéb
●
munka-,
tűz-, és vagyonvé delem
●
rendszeres
orvosi ellátás
megszervezése
●
tanuló-és
gyermekbalesetek
megelőzése
●
ügyeletek
(reggeli, esti, udvari)
●
dekoráció
●
tantermek,
illemhelyek,
●
folyosók,
udvar, szertárak
tisztasága

A pedagógiai ellenőrzés színterei
Tanórákhoz és szabadidős
tevékenységekhez kapcsolódó
●

●
●

●
●

óralátogatás különböző
céllal (pályakezdő, új kolléga
– gyakornokok segítése –
mentori rendszer
dokumentumok ellenőrzése
(pl. tanmenet)
taneszközök, tankönyvek
kiválasztása és
felhasználása,
rendezvények, műsorok,
ünnepségek
könyvtár, napközi,
tanulószoba, szakkör,
korrepetálás, versenyek –
házi és városi, megyei
szinten

●
●
●
●
●

●
●
●

Iskolán kívüli
tevékenységek és
kapcsolatrendszerek
erdei iskola
tábor
kirándulás
DÖK
Közművelődési
intézmények (múzeum,
színház, könyvtár,
levéltár)
fogadó órák, szülői
értekezletek
szülői munkaközösség
Fenntartó

Minőségfejlesztés

●
●

●
●

tanulói szokásrendek
értékelés –félévkor és
tanév végén
(osztályzatok, átlagok
– tantárgyi, osztály és
évfolyam, intézményi
szintű; szülői
tájékoztatás)
mérések, szintmérők
elemzése
belső szabályozók
betartásának
ellenőrzése

Egyéb

●
●
●
●
●
●

●

●

Beiskolázás
Továbbtanulás
Gyermekvédelem
Ügyeleti rendszer
Házirend
A tanítás nélküli
munkanapok
felhasználása
Továbbképzésen való
részvétel ellenőrzése,
ösztönzése
Intézményi és
intézményen kívüli
szakmai
munkaközösségek
együttműködésének
szintje

Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések:
●

óralátogatások (Pontos ideje az órarendek függvényében később kerül meghatározásra)
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●
●
●
●
●

dokumentumok ellenőrzése (pl. tananyagbeosztások, naplók, szakköri naplók, sportfoglalkozások
naplói, stb.). Ellenőrzésük minden hónapban, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes.
taneszköz, tankönyv kiválasztása és felhasználása, gazdaságossága. igazgató/igazgatóhelyettes.
rendezvények, ünnepségek
Beiratkozás ellenőrzése. Igazgató
napközi (tanulószoba), szakkör, korrepetálás, versenyek. Munkaközösség-vezető,
igazgatóhelyettes.

Óralátogatások
●
●
●
●
●

minden pedagógusnál az év során legalább 1 óra látogatása
az óralátogatásokra, valamint a nyílt napok óráira kötelező óravázlat bemutatása.
A tanítási órákat az igazgató/igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetők látogatják.
Az ellenőrzésekről feljegyzés készül.
Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös megoldása.

A 2021/2022. tanévre tervezett óralátogatások
Vezetőségi óralátogatások
Név/Hónap

IX.

X.
x

Ambrus László

XI.
x

XII.

I.

II.

III.

V.

VI.

IV.

V.

VI.

x

Hajdu Ráhel

x

Schmidt Péter

x

x

Häuszer Beáta

x

x

Csegőné Homoky Orsolya

x

Steib-Gajda Szilvia

x

x

Puskás Andrea

x

Pálné Nähr Györgyi

x

x

Balaskó Krisztina

x

x

Takács Mónika

x

●

IV.

x

x

Munkaközösség vezetői óralátogatások

Név/Hónap

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

Német nyelvi munkaközösség
x

Aradi Gergely
Bábelné Rein Mária
Bonifertné Simon Bernadett

x
x
x

Mikola Péterné
Müller Jánosné

x
x

Pálné Nähr Györgyi
Poda Krisztina
Péter Renáta

x
x
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x

Puskás Andrea
x

Steib – Gajda Szilvia
Reál munkaközösség
Balaskó Krisztina

x

Fehérné Lemler Éva

x

Logóné Kovács Zsuzsa

x

Pálné Nähr Györgyi

x

Potyondiné Balog Elvira

x

Stella Éva

x

Schmidt Péter

x

Szabó Tamás

x

Napközis munkaközösség
Sámuelné Fekete Hedvig

x

Rangáné Jámbor Ildikó

x

Csabai Zsuzsanna
Ambrus László

x
x

Vidáné Libus Anita
Somogyvári Klára

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

Hajdu Ráhel
Leposa Krisztina

x

x
x

x

x
x

Osztályfőnöki munkaközösség
8.a

x

x

8.b

x

x
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8.c

x

x

Humán munkaközösség
Csergőné Homoky Orsolya

X

Reinics Gábor

X

Gesztesi Piroska

X

Morvainé Bíró Ildikó

X

Poda Krisztina

X

Aradi Gergely

X

Alsós tanítói munkaközösség
Steib-Gajda Szilvia

x

x

Leposa Krisztina

x

Müller Jánosné

x

Cseszák Edit

x

x

x
x

Kilián Szilvia

x

Búsné Mikus Franciska

x

Bábelné Rein Mária

x

x
x

x

Wigand Brigitta

x

Ambrus László

x

Varga Ráhel

x
x

x

x

x

Sámuelné Fekete Hedvig

x

Bonifertné Simon Bernadett

x

x
x

x
x
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Testnevelés munkaközösség
Logóné Kovács Zsuzsanna
Rangáné Jámbor Ildikó
Somogyvári Klára
Wallacher Dóra

x
x

x
x

x

x
x

x
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Az intézmény ellenőrzési terve

Vizsgált tevékenység

Ellenőrző személy

Tanmenetek, munkatervek

Igazgatóhelyettes

Munkaközösség-vezetők,
intézményvezető,
tagintézmény-vezető
Munkaközösség-vezetők,
Szakköri naplók, sportfoglalkozások naplói,
intézményvezető,
adminisztráció
tagintézmény-vezető
Osztálynapló, adminisztráció

Pedagógusok munkavégzése

Igazgató, igazgatóhelyettes

Ellenőrzés ideje,
rendszeressége
Szeptember 15. (!)
Havonta

Havonta
Folyamatos

Igazgatóhelyettes
Tankönyvrendelés

Folyamatos
Intézményvezető

Bizonyítványok, törzslapok

Osztályfőnökök,
Igazgatóhelyettes

Szeptember, Június

Diákönkormányzat munkája

Diákönkormányzat-vezető

Folyamatos

Munkaközösségek munkájának értékelése

Munkaközösség-vezető

Félévente

Oktató-nevelő munka értékelése

Igazgatóhelyettes,
Intézményvezető

Félévente

Óralátogatás

Igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezető,
Intézményvezető

Folyamatos

Iskolai beiratkozás (általános iskola)

Igazgatóhelyettes,
Intézményvezető

Április

Pedagógiai program

Igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezető,
Intézményvezető

Évente

Kompetenciamérés

Igazgatóhelyettes

Május

Iskolai rendezvények, ünnepségek

Munkaközösség-vezetők

Folyamatos

Tanulók munkájának ellenőrzése

Szaktanárok

Folyamatos
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X.

A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek
Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult; intézményi
szervezés vagy szakmai szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében)

●
●
●

belső továbbképzések folytatása, jó gyakorlatok átadása
Nemzetiségi Bázisiskola programjain, képzésein való részvétel
a Kaposvári POK által kínált továbbképzéseken való részvétel

Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program
Iskolánkban minden évben egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a beiskolázással kapcsolatos
programok megszervezését.
Suliváró programunk októbertől áprilisig tart.
A nagycsoportos óvodások számára eddig októberben rendeztük meg az Állati Party elnevezésű
nagyszabású programunkat, amelyet alsós és felső tagozatos kollégák együtt szerveztek meg. Ezt követően
vártuk novemberben a nagycsoportos óvodások szüleit iskola bemutatónkra, valamint lehetőséget
biztosítunk számukra a leendő tanító nénikkel való megismerkedésre is. November végén vártuk az
óvónőket volt óvodásaik meglátogatására. Decemberben nyílt órákon ismerhetik meg a leendő elsős
szülők az osztályokban folyó oktató-nevelő munkát.
Amennyiben a járvány miatt nem lesz lehetőségünk az ősz folyamán ezeket a programokat
megrendeznünk, akkor tavaszi időpontokban tartjuk majd a foglalkozásokat.
Egyéb online módon igyekszünk felvenni a kapcsolatot az óvodákkal, hogy érezzék jelenlétünket és
törődésünket az óvodások ebben a helyzetben is.
Februárban kerül sor a Ficánkoló – sportos programunkra, majd márciusban a Fészkelődő programunkon
várjuk az ovisokat.
A már beiratkozott tanulók számára augusztusban rendezzük meg a Fészekrakó – egy napos tábori
programunkat.
Tájékoztató plakátot és leporellót készítünk beiskolázási programjainkról, az induló első osztályokról és az
intézményről. A plakátokat eljuttatjuk az óvodákba is, ahol személyesen mutatjuk be az óvodák vezetőinek
programjainkat.
Elsős tanítóink májusban meglátogatják leendő elsőseiket az óvodákban.
Igény esetén szülői értekezletet, tájékoztatót tartunk az óvodákban.

A középfokú iskolába, a kollégiumba történő felvételi eljárás lebonyolításának tervezése,
beiskolázási program
Osztályfőnöki munkatervben csatolva

Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések
megvalósulásának tervezése (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése)

Felső tagozaton matematika tantárgyból a képességeknek megfelelően kialakított csoportokban
tanulnak a diákok.
Az évfolyamszinten szervezett közös programok (kirándulás, teadélután, stb.) (járványhelyzettől
függően) lehetővé teszik a gyerekek közötti kapcsolatok kialakulását, elmélyülését. Segítik a
gyerekek szociális érzékenységének kialakulását.
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A tanév során a projekt feladatok megvalósítása hozzá járul a gyerekek szociális és
együttműködési kompetenciáinak fejlődéséhez.
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan oktatjuk, az egyéni igények
lehetőség szerinti figyelembevételével. Képességeik, készségeik fejlődését támogatja az egyéni
és csoportos fejlesztőfoglalkozások, felzárkóztató foglalkozások, stb.szervezése)
Érzékenyítő foglalkozások megvalósítása osztályfőnöki órákon.
A lemorzsolódási mutató az intézményben - a 2018/2019. tanév második féléves
adatszolgáltatásához viszonyítva - csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma és
aránya. A célunk, hogy az mutatót továbbra is alacsony szinten tartsuk.
● Heti rendszerességgel egyeztetünk a családsegítő kapcsolattartójával
● Ha szükséges problémajelzőt küldünk a családsegítőnek
● Az SNI, BTMN tanulók nyilvántartásának folyamatos frissítése
● A tanulási és magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók felülvizsgálati
kezdeményezése
● A nevelési tanácsadó vizsgálati eredményében megfogalmazott javaslatok figyelembe
vétele a tanítás során
● Problémás tanulók szüleivel egyéni megbeszélések, esetmegbeszélések szervezése
● Az egy osztályban tanító kollégák együttműködése a nehézséggel küzdő tanulók
támogatása érdekében

Középiskolákban a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok
ellátásának tervezése (R. 133.§)
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

●
●
●
●
●

Alapelvünk a megelőzés, a gyermek fejlődését veszélyeztető okok feltárása.
Tanulói kötelezettségek figyelemmel kísérése.
Szülőkkel való kapcsolattartás javítása, bővítése.
Esetkonferenciák szervezése problémás tanulók, devianciák esetében.
Az osztályfőnökök gyermekvédelmi munkájának segítése: pl. jellemzések írása, a
fegyelemmel kapcsolatos kérdések megválaszolása, segítségnyújtás.
● Statisztikák (HH, HHH, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, tartósan
betegek, három vagy több gyermekesek) folyamatos frissítése.

Az általános iskolák 1-8. évfolyamán, a tanítási év során tervezett színházi, tánc- és cirkuszi
előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának
tervezett időszaka

LEP program szerint
Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok bevonása,
stádiuma, egyéb információk

● Határtalanul 2019 és 2020 pályázatok megvalósítása
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A Határtalanul 2019 nyertes pályázatának megvalósítása 2022 tavaszi
időszakára tolódott, melynek keretében Erdélybe látogatunk hetedikes
diákjainkkal
A Határtalanul 2020 nyertes pályázatának megvalósítása szintén 2022 tavaszi
időszakára esik, melynek keretében Erdélybe látogatunk mindhárom
nyolcadikos osztályunkkal
● Nemzetiségi pályázatokon való részvétel
● Idén is tervezzük a NEMZ-KUL és NEMZ-TAB pályázatokon való részvételt,
melynek segítségével színvonalas német nemzetiségi hagyományőrző
programokat, valamint az ausztriai német nyelvi táboroztatást szeretnénk
megvalósítani.

A témahetek megszervezése
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között,
b) Digitális Témahét 2022. április 4-8. között.
c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között,
d) Magyar Diáksport Napja: 2021. szeptember 24.
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XI.

A munkaterv mellékletei
Munkaközösségek munkaterve
Az iskolai könyvtár működése
A tanulókra vonatkozó, napirendet érintő szabályozás (pl. ügyeleti rend)
A diákönkormányzati munka tervezése, munkaterve
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Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Valéria Dienes Grundschule

ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG
MUNKATERV
2021/2022. TANÉV

Készítette:
Kurdiné Vesztergombi Andrea
munkaközösség-vezető
Céljaink:
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Az alsó tagozat az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza, mely 1-4 évfolyamot öleli fel. Ez az
alapozó szakasz, ezért a tanulókkal való foglalkozás középpontjában a folyamatos egyénre
szabott fejlesztés áll. Törekszünk arra, hogy oktató-nevelő munkánk során az alapkészségek
minden tanulónál optimális szintre emelkedjenek. Ennek érdekében igyekszünk tanulóinknak,
tanulócsoportjainknak mind a délelőtti tanórák, mind a délutáni napközis foglalkozások során a
megfelelő tanulási módszereket, eljárásokat választani. Az alapkészségek kialakítása mellett a
tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás is
fontos feladatunk.
I. Jogszabályi háttér:
a.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

b.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.

rendelet
c.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról
d.

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről

e.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
f.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
g.
Az iskola belső szabályzatai:
- Pedagógiai program és helyi tanterv
- Szervezeti és működési szabályzat
- Házirend
Egyéb:
- iskolai munkaterv
- német-, napközis munkaközösség munkaterve, DÖK munkaterve
- korábbi munkaközösségi és iskolai beszámolók
Munkaközösségünk munkaterve az iskolai munkaterv, a NAT alapján, valamint az alsó
tagozatos munkaközösségi tagok javaslatainak figyelembe vételével készült.
II. Személyi és tárgyi feltételek:
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1.

Személyi feltételek

Munkaközösségünket 6 pedagógus alkotja. Munkaközösségünk minden tagja képesített
pedagógus. A 2021/2022-es tanévben szakos ellátottságunk teljes, az alsó tagozaton az oktatónevelő munkát a nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező
pedagógusok végzik. A felső tagozaton tanító kollégáink tehermentesítése érdekében néhány
kollégánk felső tagozaton is betanít.
Igyekszünk a készségtárgyak terén lehetőséget teremteni arra, hogy minden kollégánk azt a
tantárgyat taníthassa, ami az erőssége, amelyhez műveltségterületi képzettsége is van. Ezzel is
növelve munkánk színvonalát.
Tagozatunkon öt szakvizsgázott kollégánk tanít.
Egy kolléga mesterpedagógusként dolgozik, szakértői feladatokat lát el.
Munkánkat segíti egy fejlesztő pedagógus is, valamint egy pedagógiai asszisztens.
Segítségükkel eredményesebben, hatékonyabban megvalósul a tanulók felzárkóztatása,
fejlesztése.
A munkaközösségünk szoros kapcsolatban áll a délutános tanítói munkaközösséggel, így a
közös cél érdekében összefogva neveljük a diákokat. A napközis csoportokban is szakszerű
munka folyik, ami megkönnyíti az osztályfőnökök munkáját.
Kollégáink kihasználják az intézmény, a Tankerület, Oktatási Központok által kínált
továbbképzési lehetőségeket vagy önerőből finanszírozzák tanulmányaikat.
Pedagógus minősítésre Pedagógus II. célfokozat elérésére a munkaközösségből egy kolléga
jelentkezett: Leposa Krisztina. A járványhelyzet miatt a tavaszi minősítések közül Steib-Gajda
Szilvia minősítése az őszi időszakra tevődött át.
1. A munkaközösség tagjai:
Osztály
1. a

Képzési forma
Német nemzetiségi kétnyelvű – általános

Osztályfőnök
Müller Jánosné

tantervű
2. a

Német nemzetiségi kétnyelvű

Kilián Szilvia

3. a

Német nemzetiségi kétnyelvű

Bábelné Rein Mária

3. b

Német nemzetiségi nyelvoktató – általános

Kurdiné Vesztergombi

tantervű

Andrea

Német nemzetiségi nyelvoktató – általános

Steib-Gajda Szilvia

4. b

tantervű

A munkaközösség tagjai – osztálytanítók:
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Bábelné Rein Mária
Búsné Mikus Franciska
Kilián Szilvia
Kurdiné Vesztergombi Andrea
Müller Jánosné
Steib-Gajda Szilvia
Az alsó tagozatos munkaközösség munkáját segíti még:
Leposa Krisztina fejlesztő pedagógus
Bonifertné Simon Bernadett tanító
Az évfolyamok és a munkaközösségek közötti gördülékenyebb kapcsolattartást az
évfolyamfelelősök végzik.
1. évfolyam: Müller Jánosné
2. évfolyam: Kilián Szilvia
3. évfolyam: Kurdiné Vesztergombi Andrea
4. évfolyam: Wigand Brigitta

2.

Tárgyi feltételek

Az elmúlt tanévben iskolánkban több felújítás, bútorcsere történt, komfortérzetünket nagyban
javítva, az oktatás feltételeit elősegítve. Köszönjük. Az udvari játszótér azonban
balesetveszélyessé vált, javítása elengedhetetlen. Több alsós tanteremben a padok és a székek
nem az életkornak megfelelőek, elhasználódtak, ezért cseréjüket kérjük.
Az interaktív táblák elöregedtek, lehetőség szerint ezek korszerűsítése is fontos feltétele a
korszerű oktatásnak.
A napi feladatok ellátásához a tárgyi feltételek megfelelőek.
Minden kolléga rendelkezik saját laptoppal, amelyet az IKT kompetenciák fejlesztésre, az órák
módszertani megújítására, illetve a digitális oktatás megvalósítására tud fordítani.
A tantermeket, közös tereket a kollégák folyamatosan csinosítják, szépítik. A rendezett, inger
gazdag környezet megteremtése mindannyiunk célja. Az osztálytermekben nagyobb lett a hely
a folyosókon elhelyezett szekrények beépítésével. Több a lehetőség a csoportos tevékenységre.
III. A tanév rendje:
1.

Az iskolai megemlékezések
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2.

IDŐPONT
10. 01.
10. 01.

MEGNEVEZÉS
A zene világnapja
TrachtTag

FELELŐS
Häuszer Beáta, Cseszák Edit
Prischetzkyné Márkus Emőke
Wigand Brigitta
Illésné
Reinics Gábor
Bonifertné Simon Bernadett
Müller Jánosné

10. 06.
06. 03.

Az aradi vértanúk napja
Nemzeti összetartozás napja

10. 20.
10. 22.
10.22
11. 12.
12. 06.
01. 21.
02. 19.

Pöttöm Próba
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc
Halloween akadálypálya
Márton nap
Mikulás ünnepség
Farsangi bál
Sváb bál

szervezés alatt

Könyvtárak délutánja

Poda Krisztina
Rangáné jámbor Ildikó
Wigand Brigitta
Morvainé Bíró Ildikó
Vargáné Rónai Éva
Prischetzkyné Márkus Emőke
4. osztályban tanítók, Doszpod
Judit könyvtáros

03. 22.
04. 22.
05. 25.
06.03.
06.15.

Víz világnapja
Föld napja
Dienes nap
Gyermeknap
Ballagás

Logóné
Logóné
helyettes kollégák
Balaskó Krisztina
Prischetzkyné

2.Nemzeti ünnepeink, iskolai ünnepek:
3.

IDŐPONT

MEGNEVEZÉS

09. 01.
09. 30.
10. 12.

Tanévnyitó ünnepély
A népmese napja
Az állatok világnapja
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc
Húsvéti játszó
A költészet napja
Anyák napi műsorok osztályszinten

03. 11.
04. 11.
04. 11.
05. 01-től

3.

FELELŐS
Prischetzkyné Márkus Emőke
Kurdiné Vesztergombi Andrea
Alsós osztályfőnökök
Prischetzkyné Márkus Emőke
4. osztályban tanítók
Alsós testnevelők
Kurdiné Vesztergombi Andrea
Osztályfőnökök

Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események
Dátum

Megnevezés

11.17

nyílt nap

tanévben folyamatosan

pályaválasztási esemény (pl.: üzemlátogatások, középiskolai
nyílt napok, szakmák megismerése)

4. Versenyek, házi versenyek:
Bendegúz Tudásbajnokság
Bendegúz Nyelvész
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
Vers- és mesemondó versenyek
Benedek Elek Mesemondó Verseny
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Városi nyelvi játékok
Titok levelező verseny
Böngész levelező verseny
Zrínyi Ilona matematikaverseny
Bólyai matematika csapatverseny
Kenguru Matematikaverseny
Rajzpályázatok
Mozaik Kiadó levelezős versenye

IV. A munkaközösség munkaterv naptára:

SZEPTEMBER

Feladatok

09.01.

Tanévnyitó ünnepély

09. 01.

Udvari ügyeleti beosztás elkészítése

09.06-09.10.

Munkaközösségi megbeszélés:
Az éves feladatok, munkaterv megbeszélése. Kiemelt feladatok
meghatározása. Ügyeleti rend kialakítása.
Alsó tagozatos szülői értekezletek

09.07.

Kapcsolatfelvétel a tiflopedagógussal

09.15.

Tanmenetek leadása

09. hó folyamán

Őszi tanulmányi kirándulások

09. hó folyamán

1. évfolyam DIFER és logopédiai mérése

09. hó folyamán

Jelentkezés levelezős és egyéb versenyekre
Bolyai Matematika Csapatversenyre
Tudásbajnokság

09.30.

Népmese napja

09.30.

Benedek Elek városi mesemondó verseny

09.27-10.01.

Fejlesztő foglalkozások beindítása, szakértői vélemények
felülvizsgálata
Nemzetiségi hét

OKTÓBER
10. 01.

TrachtTag

10. 01.

A zene világnapja

10. 06.

Az aradi vértanúk napja

09.02.

Feladatok

Felelős
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea
alsós osztályfőnökök
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea mk.v.
Vargáné Rónai Éva
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea
osztályfőnökök
Vargáné Rónai Éva
Leposa Krisztina
Vargáné Rónai Éva
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea mk.v.
osztályfőnökök,
magyart tanító
kollégák
Leposa Krisztina
Wigand Brigitta
Felelős
Prischetzkyné
Márkus Emőke
Wigand Brigitta
Häuszer Beáta
Cseszák Edit
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10. 12.
10. 20.

Az állatok világnapja
Pöttöm Próba

10. 22.

Nemzeti ünnep: Az 1956-os forradalom és szabadságharc
Bolyai Matematika Csapatverseny
3-4. osztály

NOVEMBER

Bonifertné Simon
Bernadett
Müller Jánosné

Feladatok

10.22.
11.09.
11. 12.

Halloween akadálypálya
Óvónők látogatása az 1. osztályokban
Márton nap

11. hó folyamán

Lotz verseny iskolai forduló
4. évfolyam

második félévben

munkaközösségi foglalkozás Együttműködés a szakszolgálattal
Csurgai Andrea int. vezető meghívása

DECEMBER
12. 06.
12.08.

Mikulás ünnepség
Suliváró

12.21.

Karácsonyi műsor (iskolai és osztály szinten)

JANUÁR
01-10-13.
01.10.

Feladatok
Félévi szülői értekezletek
Munkaközösségi megbeszélés Az alsó tagozatos farsangi bál előkészítése

01. 21.
01. 28.

Farsangi bál
Félévi bizonyítványok kiosztása

FEBRUÁR
02.19.

Sváb bál

02. folyamán

NYELVÉSZ iskolai forduló – 1-4. osztály

02. folyamán

Zrínyi matematika verseny 2-4. osztály
Munkaközösségi foglalkozás

Feladatok

Feladatok

02. folyamán
MÁRCIUS
03. 11.

Feladatok
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

04. 11.

Húsvéti játszó - akadálypálya

szervezés alatt

Könyvtárak délutánja

érintett pedagógusok

Felelős
Rangáné jámbor
Ildikó
Vargáné Rónai Éva
Wigand Brigitta
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea

Felelős
Morvainé Bíró Ildikó
Vargáné Rónai Éva
Búsné Mikus
Franciska

Felelős
osztályfőnökök
alsós
munkaközösségvezetők
Vargáné Rónai Éva
osztályfőnökök
Felelős
Prischetzkyné
Márkus Emőke
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea
Enyediné Sz. M.
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea
Felelős
Prischetzkyné
Márkus Emőke
4. osztályban tanítók
Rangáné Jámbor
Ildikó
4. osztályban tanítók,
Doszpod Judit
könyvtáros
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03. 22.
03. folyamán
03.30.

Víz világnapja
Bendegúz Nyelvész megyei forduló
Suliváró

ÁPRILIS
04. 11.

A költészet napja

04.04-04.08.
04.22.
04.25.-04.29.

Digitális Témahét
A Föld napja
Fenntarthatósági Témahét

MÁJUS
05.
05.15.

Feladatok
Anyák napi műsorok osztályszinten
Munkaközösségi megbeszélés – Dienes nap feladatai, év végi
feladatok

05. 25.
05.
05.

JÚNIUSAUGUSTUS
06. 03.
06.15.
06. 15.

Feladatok

4. osztályos mérések
Dienes nap
Osztálykirándulások
Erdei iskola
Tankönyvrendelések megbeszélése, összeállítása
évfolyamonként
Feladatok
Gyereknap
Ballagás
Adminisztrációs feladatok
Munkaközösségi megbeszélés

08. 23.-tól
08. 24.

Tanév előkészítő feladatok: teremrendezés, tankönyvosztás,
órarendkészítés
Fészekrakó
Szakmai beszélgetés az alsó és felső tagozat átmenetéről
Órarendkészítés

Vargáné Rónai Éva
leendő elsős tanítók
Felelős
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea

Felelős
Osztályfőnökök
Vargáné Rónai Éva
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea
Osztályfőnökök

Évfolyamfelelősök
Könyvtáros
Felelős
Vargáné Rónai Éva
Prischetzkyné
Osztályfőnökök
Kurdiné
Vesztergombi
Andrea
Alsós tanítók
Vargáné Rónai Éva
4-5. osztályos
osztályfőnökök
ig. helyettes
Somogyvári Klára

A munkaközösség munkarendje:
A munkaközösség 5 közös szakmai megbeszélést tervez.
● Első munkaközösségi foglalkozás:
A munkaközösség alakuló ülése:
Az éves feladatok, munkaterv megbeszélése. Kiemelt feladatok meghatározása. Ügyeleti rend
kialakítása.
Időpont: szeptember 02.
Felelős: munkaközösség-vezető
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● Második munkaközösségi foglalkozás:
Együttműködés a szakszolgálattal Csurgai Andrea int. vezető meghívása + aktualitások
Időpont: november
Felelős: munkaközösség-vezető, tagok
● Harmadik munkaközösségi foglalkozás:
Módszertani ötletbörze- eredményes módszerek bemutatása, a farsangi bál előkészítése +
aktualitások
Időpont: január eleje
Felelős: munkaközösség-vezető, tagok
● Negyedik munkaközösségi foglalkozás:
Konfliktus-és agressziókezelés- a gyermekpszichológus tanácsai (az iskolapszichológus
meghívása) + aktualitások
Időpont: február vége, március eleje
Felelős: munkaközösség-vezető
● Ötödik munkaközösségi foglalkozás:
A Dienes nap, gyermeknap programjainak megbeszélése, év végi feladatok
Határidő: május
Felelős: munkaközösség-vezető
V. A munkaközösség tartalmi munkájának szervezése:
A tanulmányi munkát a jelenleg hatályos Pedagógiai Programunk alapján végezzük.
Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptanterv hatályos rendelkezései szerint készült.
Céljainkat, feladatainkat az intézmény aktuális feladatai alapján határozzuk meg.
1. A munkaközösség kiemelt céljai a 2021/2022. tanévben:
● az alsó tagozat alapozó funkcióját szem előtt tartva, kiemelt feladatunk az alapkészségek
(írás, olvasás, biztos számfogalom, alapműveletek) elsajátítása, készségszintre emelése
● a nyelvi kompetencia és kommunikációs készségek fejlesztése, a személyiséghez
kapcsolódó kompetenciák, (motiváció, önértékelés, felelősség stb.),
● a tanuláshoz és a munkavégzéshez szükséges problémamegoldó képesség fejlesztése,
● a kreativitás, az önálló gondolkodás fejlesztése,
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● a hatékony tanuláshoz való képesség kialakítása, megfelelő tanulási technikák és
változatos tanulás-módszertani ismeretek beépítése, tudatos, tartós figyelem, feladattudat
kialakítása,
● rendszeres pontos önellenőrzésre szoktatás, hibajavítás, javíttatás,
● differenciált tanulásszervezés előtérbe helyezése,
● a közvetlen környezetünkben való biztos tájékozódás képessége,
● az informatikai eszközök használatának kialakítása, megerősítése,
● kedvező beiskolázás, a Suliváró programok sikeres megvalósítása,
● Az iskola jó hírének erősítése a külső és belső partnerek folyamatos tájékoztatásával.
● az elsős tanulók beilleszkedésének segítése, a Pöttöm Próba megszervezése,
● felzárkóztatás, tehetséggondozás, versenyekre felkészítés
● a bukások számának csökkentése, az évismétlés elkerülése,
● a szülő-iskola kapcsolatának erősítése,
● programjainkról készült dokumentumok minél gyorsabb honlapra kerülésének biztosítása,
● tanuló mérés-értékelés: (Difer mérés; 4. osztály év végi mérések;
● pedagógusértékelés a munkaközösségben
● az osztályfőnökök munkájának összehangolása,
● szakmai tapasztalatcsere: továbbképzések tapasztalatainak megosztása, jó gyakorlatok
átadása, feladatbank bővítése, a hospitálások számának növelése
● együttműködés az iskola más munkaközösségeivel, alsó-felső tagozat közötti átmenet
nehézségeinek csökkentése, óralátogatások a tagozatok között
● az egészség és az egészséges életmód bemutatása
● környezettudatos életszemlélet kialakítása a környezetvédelem iránti igény felkeltése,
● a szociális kompetenciák fejlesztése jól megválasztott munkaformákkal, helyes
konfliktuskezeléssel
● szorosabb kapcsolat a szakszolgálatokkal
● a digitális kompetenciák erősítése
● közösségépítés közös programok (pl.: kirándulás, erdei iskola, rendezvények stb.) során
● hagyományápolás (farsang, Svábbál, Nemzetiségi nap, Márton napi felvonulás,
Trachttag)
● A március 15-i ünnepély összeállítása, megszervezése,
● Munkaközösségi foglalkozások, megbeszélések összehívása a feladatok, aktualitások
függvényében.
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1.

A tanév fő feladatai az oktatás területén

● Kulcskompetenciák fejlesztése
● A tanulók képességeinek felmérése, a képességhiányos tanulók kiszűrése az első
évfolyamon DIFER méréssel, fejlesztésük, felzárkóztatásuk a fejlesztő pedagógussal
karöltve. Egyéni fejlesztési tervek készítése, differenciált foglalkoztatás a felmérés
eredményei illetve a tanulók képességei alapján.
● Készség- és képességmérő feladatlapok megoldása (matematika, szövegértés, német
nyelv és irodalom tantárgyakból) 4. évfolyamon.
● Alkalmazható tudás átadása a tanulóknak. A tevékenységre, élményre épülő oktatás minél
szélesebb körű kiterjesztése.
● Internetes információszerzés, online fejlesztő játékok alkalmazása
● Sakkpalota program keretében a tehetséggondozás, az élményalapú játékos
ismeretszerzés.
A 3. b osztályban integrált oktatás keretében fogadtuk Fekete Dániel aliglátó kisgyereket.
Kiemelt feladatunk továbbra is a kisgyerek sikeres oktatása, integrálása a látó gyermekek közé.
2. Tantárgyi feladatok:
Magyar irodalom
●

Az igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítása

●

Szövegalkotás, lényegkiemelés, vázlatírás fejlesztése, folyamatos szókincsbővítés

●

A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztése. Cél a megfelelő olvasástechnika
kialakítása a tantervnek megfelelő szinten. Az olvasás megszerettetése.

●

Utasítások megértésének, értelmezésének fejlesztése

●

Szövegértelmezés a mindennapi élet területéről: információs térképek, menetrend,
receptek stb. értelmezése.

Magyar nyelv:
●

Az írástempó fokozása az íráskép megtartásával (fejlesztésével)

●

A kritikus alapszókészlet szavainak megismertetése, gyakoroltatása változatos feladatok
segítségével.

●

Helyesírás fejlesztése, mindennapos tollbamondás, következetes hibajavítás nem csak az
anyanyelvi órákon.

●

Rendszeres javítás, javíttatás, ellenőrzés, önellenőrzés

Matematika
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● A logikus gondolkodás fejlesztése, ok-okozati összefüggések tudatos felismertetése.
●

A matematikai szövegértés és az alapműveletek biztos és gyors végzésének a
megszilárdítása.

●

Tehetséges tanulók gondozása

●

Felzárkóztatás, differenciált foglalkoztatás

●

Számolási készség kialakítása a jártasság szintjén

Természetismeret
●

A környezetvédelem fontossága, környezettudatos magatartás kialakítása,
energiatakarékosság

●

A körülöttünk levő szűkebb és tágabb környezetünk megismerése

●

Szaknyelv használatának kialakítása

●

A körülöttünk levő világ tapasztalati megismerése

●

Ok-okozati összefüggések megláttatása

Művészetek
●

A művészeti tantárgyakkal a tanulók szépérzékének, mozgáskultúrájának,
érzelemvilágának fejlesztése.

●

Ezeken a foglalkozásokon elsődleges célunk minél több sikerélményhez juttatni
tanulóinkat, a felszabadult, örömteli munkavégzést előtérbe helyezni.

3.

A tanév fő feladatai a nevelés területén

● A korábban sikeresnek bizonyult közösségi értékelés a „Tapsos hétfő” folytatása.
● Az iskola hagyományainak folyamatos ápolása
● Helyes erkölcsi értékek átadása, példamutatás, házirend betartása, betartatása, a pozitív
viselkedési formák elsajátítása a gyakorlatban
● A tanulók személyiségének megismerése, a különbözőségek elfogadása, tiszteletben
tartása, az eredményes egyéni bánásmód megtalálása
● Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt.
● A szabadidő hasznos eltöltésének segítése
● Értékközvetítés: Népmese napján mesékkel, Költészet napján versekkel.
● Felhívjuk a tanulók, szülők figyelmét, hogy aktívan vegyenek részt az Európai Autómentes
Napon, a Nemzetközi Gyalogoló Napon, a „Ne vásárolj semmit!” napon és a Nemzetközi
Energiatakarékossági Világnapon.
● A fenntarthatóság jegyében a tanév során különböző formában megemlékezünk a
környezetvédelemhez fűződő néhány „zöld” napról. Kiemelten foglalkozunk a
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Világtakarítási Nappal, az Állatok Világnapjával, a Víz Világnapjával, a Föld Napjával és
a Madarak és Fák Napjával.
● Érzékenyítés: a másság (gyengénlátás) elfogadása, elfogadtatása
● Boldog Iskola program keretében Boldogságórák tartása. („A Boldogságprogram a
pozitív pszichológia tudományág kutatásaira épül. Célja nem az, hogy problémamentes
élet-modellt állítson elénk, hanem, hogy vezérfonalat adjon ahhoz, hogy könnyebben
nézzünk szembe a kihívásokkal, képesek legyünk hatékonyan megbirkózni a
problémákkal. A testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására kapunk
gyakorlati lehetőséget. Mindezt a személyiségfejlesztéssel, pozitív életszemléletre való
képesség tanításával érhetjük el.”)
Célunk, hogy egyre több osztály kapcsolódjon be a programba. Örömünkre Csabai Zsuzsanna
önerőből elvégezte a programhoz tartozó képzést, így a második évfolyam is bekapcsolódik a
programba.
4. Az előző tanév tapasztalatai alapján a feladataink
● Segítő kapcsolat kialakítása a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,
Készségfejlesztő

Iskolája,

Egységes

Gyógypedagógiai

Módszertani

Intézménye,

Kollégiuma és Gyermekotthonával Fekete Dániel aliglátó harmadik osztályos tanuló
fejlesztése érdekében.
● Több osztályban jelentősen változott a tanulók létszáma, összetétele. Kiemelt feladat az ott
dolgozó

kollégák

támogatása,

az

osztályközösség

kialakult

ritmusának,

szabályrendszerének megtartása, az új tanulók beilleszkedésének elősegítése, a szülőkkel
az eredményes kapcsolat kialakítása.
● A két évvel ezelőtt elkezdett „Tapsos hétfő” folytatása tanulóink motiválása, közösség
előtti megdicsérése, kiemelése céljából.
● Hagyományos iskolai programjainkat megtartjuk, az újonnan kialakított, sikeresnek
bizonyuló rendezvényeket beépítjük: Föld napja, Víz napja, Költészet napja.
● Új fejlesztőpedagógusunk a szakvélemények megírásában, a foglalkozások megtartásában
nyitott szemlélettel közelít, munkájára számítunk.
● Törekszünk arra, hogy minden tanuló teljesítse a tantervi követelményeket, a felzárkóztató
órákat igyekszünk színesebbé, tartalmasabbá tenni változatos módszerek alkalmazásával.
● Fontos, hogy a 4. osztályos mérések során a csoportbontások a PP-ban meghatározottak
szerint kerüljenek kialakításra, egyértelmű kommunikációt folytassunk a szülőkkel.
Helyettesítések során az egyenlő terhelésre törekszünk.
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● A munkaközösség-vezetői óralátogatások számának növelése.
VI. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel:
1. Szülőkkel való kapcsolattartás
A szülők tájékoztatását kiemelt feladatunknak tekintjük ebben a tanévben is. A tájékoztatás
egyik fontos eszköze az iskola honlapja, a KRÉTA felülete (e-ügyintézés).
Emellett a szülői értekezletek, fogadóórák, személyes megbeszélések, üzenő füzet
bejegyzései, nyílt nap, faliújság kiírásai is a szorosabb kapcsolattartást, az információk
áramlását biztosítják.
●

●

Szülői értekezletek időpontja:
Időpont

Megnevezés

09. 06-09. 10.

1-8. osztály

01. 10-13.

1-4. osztály

Fogadóórák időpontja:
Időpont

Megnevezés

10. 18-10. 21.

1-8. osztály

04. 04 -04. 07.

1-8. osztály

Alsó tagozaton a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás érdekében az előre tervezett
személyes fogadóórák mellett, havi rendszerességgel online fogadóórákat is meghirdetünk az
aktuális problémák, kérések megbeszélése érdekében.
A COVID helyzetre tekintettel szabályoztuk a szülők iskolai bent tartózkodásának idejét.
Lehetőséget biztosítunk a velük történő rendszeres találkozásra. Hétfő reggel és péntek délután
felkereshetik gyermekeik tanítóit az osztályban és a legfontosabb, a tanulókat érintő kérdéseket
ebben az időpontban tudják megbeszélni egymással.
2. Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való
kapcsolattartás
● Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
● Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes pedagógiai Szakszolgálat
● Humánszolgáltató Központ
● Városi Gyermekkönyvtár
● Wosinsky Mór Megyei Múzeum
● Babits Mihály Művelődési Központ
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3. Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolattartás
● Petrits Múzeum
● Deutsche Bühne
● Német Kisebbségi Önkormányzat
VII. Egyéb foglalkozások a 2021/2022 tanévben
A tehetséggondozás, felzárkóztatás minden pedagógus kiemelt feladata. Felelősök elsősorban az
osztályfőnökök. Adott tantárgyak esetében a tantárgyat tanító kolléga készíti fel a gyerekeket a
választott versenyekre, valamint ő foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal is. A
felzárkóztatást segítik még a délutános nevelők és a fejlesztőpedagógus.
VIII. Ellenőrzés
Az alsó tagozatos igazgatóhelyettessel és a délutános tanítói munkaközösség-vezetővel egyez
tetve folyamatos és rendszeres óralátogatásokat tervezünk a tanév során.
Alsó tagozaton több osztályban tantárgycsoportos oktatás folyik. A délelőtti tanórák
ellenőrzését a főtárgyakat tanító, de napközis kollégáknál is tervezem.
1. Óralátogatások:
● Az ellenőrzésekről feljegyzés készül.
● az óralátogatásokra bejelentés után kerül sor
● az óralátogatásokat megbeszélés követi
● Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös
megoldása.
2. A 2021/2022 tanévre tervezett óralátogatások
Név/Hónap

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Alsós tanítói munkaközösség
Steib-Gajda Szilvia

x

x

Leposa Krisztina

x

Müller Jánosné

x

Cseszák Edit

x

x

x
x
x

Kilián Szilvia

x

Búsné Mikus Franciska

x

x
x
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Bábelné Rein Mária

x

Wigand Brigitta

x

Ambrus László

x

Varga Ráhel

x
x

x

x

x

Sámuelné Fekete Hedvig

x

Bonifertné Simon Bernadett

x

x
x

x
x

IX. A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb munkaközösségi tevékenységek:
1. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult;
intézményi szervezés vagy szakmai szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében)
- a Kaposvári POK által szervezett képzések
- aktuálisan meghirdetett képzések
2. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási
program
- Suliváró programok
- Állatok világnapja
- Mikulás műsor bemutatása óvodákban
- Óvónők látogatása az első osztályokban
- Óvodások szüleinek óralátogatása a 4. osztályokban
- aktív részvétel a városi rendezvényeken
Minden kollégának kitartást, örömteli munkát kívánok!
Szekszárd, 2021. szeptember 12.
" A gyermekek úgy éreznek,
ítélnek és cselekednek,
miként azt azoknál látják,
akiket szeretnek és becsülnek!"
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Az osztályfőnökök munkaközösségének
munkaterve a 2021/2022. tanévre

Szekszárd, 2021. szeptember 8.

Összeállította: Illésné Gesztesi Piroska
munkaközösség-vezető
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I. Jogszabályi háttér
a.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

b.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

c.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról

d.

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről

e.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

f.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

II. Munkaközösségünk tagjai:

Illésné Gesztesi Piroska
Balaskó Krisztina
Reinics Gábor
Puskás Andrea
Prischetzkyné Márkus Emőke

A 2021-2022-es tanévben 11 felső tagozatos osztályunk van. Minden osztályfőnök viszi tovább az
osztályát. Ötödik évfolyamon új osztályfőnökként kapcsolódott be Takács Mónika a munkába.
Az elmúlt másfél év próbára tette az osztályközösségeket és nagyban megnehezítette az
osztályfőnökök munkáját. Sok tapasztalatot gyűjtöttünk, amelyeket megbeszélve, egymásnak átadva igyekszünk
segíteni a közösségek formálását. A digitális munkarendre való átállás esélye miatt fejlesztenünk kell az IKT
kompetenciánkat, és olyan online kapcsolódási formákat kell működtetnünk, amelyek segítségével a gyerekekkel,
szülőkkel is kapcsolatot tudunk tartani.

III. A 2021-2022. tanév feladatai

A munkaterv összeállításához a 2021-2022. tanév iskolai munkatervét, valamint az előző tanév osztályfőnöki
munkaközösségének beszámolóját, az abban megfogalmazott feladatokat vettük figyelembe. A vírushelyzet
természetesen befolyásolhatja a tervek megvalósítását.

1. Az oktatás területén meghatározott feladatok
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1.1. Nyomon követjük a jogszabályi változásokat, a törvénymódosítások ránk vonatkozó elemeit beépítjük az
iskolai dokumentumainkba (Pedagógiai Program, Házirend). A Házirendet szeptemberben felülvizsgáljuk, és az új
körülményeknek megfelelően módosítjuk. Ez vonatkozik az e-naplóval kapcsolatos szabályzatra is. A diákokkal
megbeszéljük a változásokat, és szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket. Az online időszakra vonatkozó
tapasztalatok alapján van tennivalónk a Házirend digitális oktatásra vonatkozó kiegészítésével is.

1.2. A munkaközösség együtt működik a fejlesztő pedagógussal, a pszichológussal, az egy osztályban tanítókkal a
BTMN-es, az SNI-s, a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek segítése, a lemorzsolódás
megelőzése, csökkentése érdekében. Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink képességeinek fejlesztésére, a tanulók
motiváltságának emelésére, a tanulók tanulási módszereinek javítására osztályfőnöki órákon is (szövegértés,
szövegalkotás, szociális kompetenciák). A felzárkóztató foglalkozások és a tanulószobás rendszer is azt a célt
szolgálja, hogy minél többen megfeleljenek a követelményeknek, a továbbhaladás feltételeinek. Figyelemmel
követjük diákjaink fejlődését, a lemaradásról értesítjük a szülőt. A kompetencia- és egyéb mérések eredményeit
megosztjuk a gyerekekkel, szülőkkel, kollégákkal.

1.3. A kompetenciamérésre való sikeres felkészítés és lebonyolítás is kiemelten fontos feladata minden
munkaközösségnek, ebben is szoros együttműködésre törekszünk.

1.4. Folytatjuk az osztályfőnöki munkával kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérését (Határtalanul,
környezetvédelem, Tanulj, hogy boldogulj, stb.), amelyek segítségével tanulóinknak több lehetőséget kaphatnak az
ismeretszerzésre.

1.5. Az utóbbi években több igen jó, akkreditált, ingyenes tanfolyamon vettünk részt a továbbtanulással,
konfliktuskezeléssel kapcsolatban. Ezek nagy része online formában zajlott, ami praktikus volt a kollégák számára.
Ilyeneket igyekszünk a továbbiakban is keresni, és tanfolyamokon hallottakat belső képzések keretében
megosztani a tantestülettel.

1.6. Együttműködünk a partnereinkkel. Jó kapcsolat ápolására törekszünk a város oktatási, kulturális
intézményeivel, támaszkodunk a minket segítő szervezetekre is. ha lehetőségünk van rá, bővítjük a
partnerlistánkat.

2. A nevelés területén adódó feladatok

2.1.1. Folyamatosan dolgozunk az iskolai agresszió kezelésén, a trágár beszéd visszaszorításán. Közös erővel
törekszünk a helyes viselkedési kultúra kialakítására, a kulturált viselkedés szabályainak megismertetésére, a
fegyelmi szabályok betartatására (tanórák, folyosó, menza, tanulószoba, tanulói, tanári ügyelet). Fontos helyet kell
kapnia a pozitív példáknak, a dicséretnek.
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2.1.2. Az egységes magatartás- és szorgalomértékelési szempontrendszer működtetése folyamatos feladata a
munkaközösségnek. Be kell tartatnunk az általunk megfogalmazott alapelveket, és átfogóan kell értékelni a
gyerekek magatartását, szorgalmát jutalmazások és büntetések rendszerének felhasználásával.

2.2.1. Jó együttműködésre törekszünk az egy osztályban, egy évfolyamon tanító kollégákkal. Segítjük a diák
önkormányzati vezető, a védőnő munkáját, és mi is kérjük segítségüket a munkánkban (osztályfőnöki órák, szülői
értekezletek tartása, szabadidős programok, osztálykirándulások, mozik, színház szervezése). Támaszkodunk a
pszichológus szakértelmére. Kapcsolatban állunk a fejlesztőpedagógussal, a gyógypedagógussal, összehangoljuk a
felzárkóztató munkát a gyerekek képességfejlesztése érdekében.

2.2.2. Mindent megteszünk azért is, hogy megkönnyítsük a felső tagozatba való átmenetet az ötödikes gyerekek
számára. Jó kapcsolatot ápolunk az alsó tagozattal (óralátogatások szervezése, tapasztalatcsere a volt alsós
osztályfőnökökkel, a leendő 5-es osztályfőnökök ismerkedése a 4-es osztályokkal).

2.2.3. Nagyon hasznos, ha az osztályfőnökök óralátogatások keretében átfogóbb képet alkothatnak a gyerekeikről.

2.2.4. Elengedhetetlen a szülőkkel, az SZMV-vel, az iskolai alapítvánnyal való jó viszony fenntartása, pontos
tájékoztatásuk, bevonásuk az iskolai ügyekbe (vírushelyzet kezelése, iskolai felújítások, eszközök beszerzése, a
felvételi eljárás lépéseiről).

2.3.1. A felső tagozat egyik legjelentősebb feladata továbbtanulásra való felkészülés, a 8-os osztályfőnökök pedig
már szeptemberben megkezdik a pályaválasztási folyamat segítését (a szülők, diákok folyamatos tájékoztatása a
középiskolák által nyújtott lehetőségekről, nyílt napokról; a különböző szakmacsoportok megismerése;
üzemlátogatások; pályaorientációs nap; osztályfőnöki órák; szülői értekezlet; pályaválasztási szülői értekezlet;
pályaválasztási börze; tájékoztató a felvételi lapok kitöltéséről).

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése
a 2021-2022. tanévben

Dátum

Megnevezés

2021. 10. 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk
a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
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2021. 11. 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá
a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező intézmények jegyzékét.

2021. 12. 03.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany
János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása
esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

2021. 12. 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
benyújtása.

2022. 01. 22.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2022. 01. 22. 1000

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák
a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben

2022. 01. 27. 1400

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint
az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára
azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt
venni.

2022. 02. 07.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények
az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményükről a tanulókat.

2022. 02. 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapokat pedig a Hivatalnak.

2022.02. 22–03. 11.

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2022. 03. 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az
ideiglenes felvételi jegyzéket.

2022. 03. 21- 03. 22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

2022. 04. 22.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak.
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2022. 04. 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.

2022. 05. 10- 05. 21.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi
eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót
vettek fel.

2022. 05. 9- 08. 31.

2022. 06. 22- 06. 24.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által
meghatározott időben.

https://eduline.hu/kozoktatas/20210623_kozepiskolai_felveteli_20212022_tanev

2.3.2. A lemorzsolódás csökkentése érdekében meg kell ismernünk a „Dobbantó program” és a „műhelyiskola”
működését, ahol alapkompetenciák fejlesztése történik a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének
reményében. Az addig végzettség nélküli tanulóknak lehetőséget kapnak a szakmaszerzésre, és ez által segítséget
nyújt a munkaerőpiacon való sikeresebb szerepléshez. A Dobbantó program az általános iskolát el nem végző, 16
éven felüli fiataloknak biztosítja az alapkompetencia fejlesztést. Műhelyiskolában azok folytathatják
tanulmányaikat, akik alapfokú végzettséggel nem rendelkeznek, de a szakképző iskola Dobbantó programját
elvégezték, vagy alapfokú végzettséggel rendelkeznek és a tizenhatodik életévüket betöltötték. A műhelyiskolában
csak részszakma elsajátítása történik, időtartama rugalmas, egyénhez igazított. A programok ösztöndíjat és
mentort is biztosítanak. A jelentkezést a szülők bonyolítják, az általános iskola segíthet benne.

2.3.3. Amennyiben adatokat kapunk a középiskoláktól, nyomon követjük a volt nyolcadikos tanulóink középiskolai
beilleszkedését. A volt gyerekeink középiskolai eredményét összevetjük a nyolcadikos jegyeikkel, igyekszünk
következtetéseket levonni, és ezt a honlapunkra is feltesszük.

2.3.4. Az elmúlt tanévekben a felső tagozat is bekapcsolódott az óvodások részére szervezett suliváró programba,
amelyet szeretnénk továbbra is segíteni (Mancsoló Pancsoló).

2.4.1. Az „Év tanulója” és az „Évfolyam tanulója” címek elnyerésének szempontrendszerét meghatároztuk, de a
ponttáblázatot időnként felül kell vizsgálnunk, hogy minél körültekintőbben tudjuk odaítélni a díjakat.
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2.4.2.. Kiemelten kezeljük az iskoláért, az osztályközösségért végzett munkát. Támogatjuk a legaktívabban
tevékenykedő diákok év végi jutalom kirándulását, a „Közösségért” díj odaítélését az arra érdemeseknek.

2.5. Fejlesztenünk kell a diákokban a környezettudatos magatartást, hangsúlyozzuk a környezetvédelem, a
takarékosság fontosságát (előadás az osztályoknak, papír-, elemgyűjtés szervezése, ismeretterjesztés, versenyek,
vetélkedők szervezése, témahetek).

2.6. Az osztályaink megismerésének, a közösségi szellem kialakításának, fejlesztésének nagyon lényeges színtere az
osztálykirándulás. Ennek tervezése, lebonyolítása az osztályfőnökök feladata.

2.7. Fontos a hagyományápolás, az osztályközösségek bevonása az ezzel kapcsolatos munkába (Mikulás műsor,
svábbál, nemzetiségi nap, stb.).

2.8. Részt veszünk az iskolai, iskolán kívüli rendezvények, ünnepségek összeállításában, megrendezésében, segítjük
más munkaközösségek ilyen irányú tevékenységét.

2.9. Amennyiben igény és lehetőség van rá, a humán munkaközösség segítségével színházi programokba is
bevonjuk osztályainkat.

2.10. Az adminisztráció (E-napló vezetése, hiányzások, statisztika, stb.) minden pedagógus feladata, de az
osztályfőnökök fogják össze a munkát. Egymásra vagyunk utalva, ezért nélkülözhetetlen a határidők betartása, a
pontosságra, egységességre való törekvés.
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Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi u. 6.

Napközis nevelők munkaközösségének munkaterve
Munkaterv
2021/2022. tanév

Szekszárd, 2021. szeptember 10.
Márkus Anikó
munkaközösségvezető
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Jogszabályi háttér
g.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

h.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

i.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

j.

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről

k.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról

l.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

I.
1.

Személyi és tárgyi feltételek a 2021/2022-es tanévben
Tanulócsoportok száma összetétele:

Osztály

2.

Képzési forma (szakmacsoport/szakma)

1.a

Kéttannyelvű

1.b
2.b
3.a
3.b
3.b

Nemzetiségi nyelvoktató
Nemzetiségi nyelvoktató
Kéttannyelvű
Nemzetiségi nyelvoktató
Nemzetiségi nyelvoktató

Létszá
m
27
23
27
20
24
24

Délutános nevelő
Sámuelné Fekete
Hedvig
Márkus Anikó
Csabai Zsuzsanna
Ambrus László
Vidáné Libus Anita
Bonifertné Simon
Bernadatt

Személyi feltételek:
a. Munkaközösség létszáma: 6
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Felelős személyek a 2021/2022. tanévben
MUNKAKÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE
Délutános munkaközösség

MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
Márkus Anikó

MEGNEVEZÉSE

FELELŐS(ÖK)

pedagógiai asszisztens

Agócs-Kapuvári Krisztina

fejlesztő pedagógus

Leposa Krisztina

Munkaterv-naptár
SZEPTEMBER
09.01.
09. hó folyamán

Feladatok
Tanévnyitó ünnepély
Szülői értekezletek
Nemzetiségi nap
Pöttöm próba megbeszélése

Felelős
Kurdiné V. Andrea
Osztályfőnökök
Müller JánosnéBonifertné Simon
Bernadett
Osztályfőnökök
Eppel Andrea

09.30.
09 hó folyamán

Népmese napja
Színházbérletek megrendelése

OKTÓBER
10.06.

Állati party - suliváró

10.13.

Pöttöm próba az első osztályosoknak

10.22.

Halloween-party az alsó tagozatosoknak

NOVEMBER
11.09.
11.11.
11.17.

Feladatok
Óvónők látogatása az első osztályokban
Márton-napi felvonulás
Bemutató órák leendő elsős szülőknek a negyedik évfolyamon

DECEMBER
12.06.
12.08.

Feladatok
Mikulás ünnepség az alsó tagozaton
Ficánkoló suliváró

Felelős
Illésné
Vargáné

JANUÁR
01.hó folyamán
01.21.

Feladatok

Felelős

Farsangi megbeszélés
Farsangi bál

Feladatok

Felelős
Kurdiné V. Andrea
Müller JánosnéBonifertné Simon
Bernadett
Búsné Mikus
Franciska- Kilián
Szilvia
Felelős
Wigand Brigitta

Márkus Anikó

FEBRUÁR
02.19.
02. folyamán

Feladatok
30. Jubileumi Svábbál
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló

02. folyamán

Maciprojekt a második évfolyamon

MÁRCIUS
03.11.
03.22.
03.09.

Feladatok
Március 15-i megemlékezés
Víz világnapja – projektek az alsó tagozaton
Csicsergő-suliváró

Felelős
Rónai Éva
Márkus Anikó
Búsné Mikus
Franciska
Felelős
felső
Logóné
Vargáné
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II.

ÁPRILIS
04.05.

Feladatok
Német versmondó verseny

04.11.

Húsvéti játszó az alsó tagozatnak

04.22.

Föld napja – projektek az alsó tagozaton

MÁJUS
05 hó folyamán
05.15.
05.25.
05 hó folyamán

Feladatok
Anyák napi ünnepségek
Madarak és fák napja
Dienes-nap
Medvehagyma projekt az eső évfolyamon

JÚNIUS - AUGUSZTUS
06.03.
06.15.

Feladatok
Gyermeknap
Ballagás (dekoráció készítése)

Felelős
Mikola Éva
Rangáné Jámbor
Ildikó
Kurdiné
Felelős
osztályfőnökök
osztályfőnökök
osztályfőnökök
Márkus Anikó
Felelős
Balaskó K.
délutános nevelők

A munkaközösség tartalmi munkájának szervezése
A tanulmányi munkát a jelenleg hatályos Pedagógiai Programunk alapján végezzük.
Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptanterv hatályos rendelkezései szerint készült.

1.

Kiemelt célok a 2021/2022. tanévben: (például):
● Alapvető írás-olvasási (szövegértési), anyanyelvi és matematikai kompetenciák fejlesztése

●

●

szövegértés fejlődését segítő taneszközök alkalmazása

●

szövegértés mérése a 4. évfolyamon

●

mindennapi kommunikációs helyzetek gyakoroltatása, mintaadás

Idegen nyelvi kommunikáció és kompetencia fejlesztése
●

DBU előadásainak látogatása

●

versenyeken való részvétel

●

hagyományápolás, Tracht-Tag

●

Német Nemzetiségi Nap

●

fellépések más oktatási intézmények és a német nemzetiségi egyesület
rendezvényein

●
●

más kultúrák megismerése és megértése a népismeret tantárgy keretében

A tanulói személyiség fejlesztése, az általános műveltség megszilárdítását szolgáló képzés
folytatása

●

●

Testi, lelki, értelmi képességek összhangban történő fejlesztése
●

mindennapos testnevelés

●

tantárgyközi szemlélet

Egyéni bánásmódra törekvés
●

a tanulási nehézséggel küzdő tanulók segítése egyéni fejlesztéssel, korrepetálással,
differenciálással
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●

a tehetséges tanulók felismerése, versenyre felkészítése, megfelelő szakkörbe, külön
foglalkozásra irányítása

●

●

●

●

Erkölcsi nevelés, viselkedéskultúra fejlesztése
●

illemtani ismeretek közvetítése

●

szituációba ágyazott feladatok

●

pozitív minta kiemelése és gyakoroltatása

●

egységes tanári fellépés iskolai szinten

A szülő-iskola kapcsolat szorosabbra fűzése
●

konfliktus-kezelési stratégiák megismertetése

●

a hivatalos kapcsolattartási alkalmak kiszélesítése

Szociális kompetenciák fejlesztése
●

páros és csoportmunka alkalmazása a tanítási órákon

●

egymás elfogadása, oktató történetek

●

kulturált beszédstílus gyakoroltatása

Hagyományápolás
●

részvétel az iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken

●

gyűjtőmunka, projektek

●

A nyelvi kompetencia és kommunikációs készségek fejlesztése

●

A csoportban végzett munkához szükséges a szociális kompetenciák, (kommunikációs,
együttműködési és konfliktuskezelő kompetenciák)

●

Környezettudatos életszemlélet kialakítása a tanulóknál, környezetvédelem, a prevenciós
tevékenységek erősítése
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III.

Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel
2.

Szülőkkel való kapcsolattartás
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről
rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk ebben
az évben is.
A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskola honlapja, melyen a szülők számára minden
tájékoztatást megadunk. Emellett fontosak a szülői értekezletek, KRÉTA e-ügyintézés felületének
használata.
A vírushelyzet miatt korlátozódtak a lehetőségek, de szeretnénk lehetőséget adni az
alkalmankénti személyes kapcsolattartásra, ezért minden pénteken 16 és 17 óra között „szabad
péntek” lesz az iskolában – ebben az időintervallumban fel lehet menni az osztályokhoz, be lehet
pillantani a gyerekek életébe és a szülők beszélni tudnak a tanítókkal.

3.

Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való kapcsolattartás

A tanév során programjaink megvalósításában legfontosabb partnereink a délelőtti tanítói
munkaközösség tagjai, a németet tanító kollégák, a szabadidőszervező, a könyvtáros, a fejlesztő
pedagógus, a logopédus kolléga, gyógytestnevelő, szurdopedagógus és a pedagógiai asszisztens.
Munkaközösségünk mindenben támogatja a délelőttös tanítói munkaközösség munkáját, de
vannak teljesen önálló projektjeink is. Szorosan együttműködünk az aktuális iskolai feladatok
elvégzésében a többi szakmai munkaközösséggel. Munkánk során igény szerint rendszeresen
fordulunk a pedagógiai szakszolgálat és a családsegítő munkatársaihoz.
4.

Óralátogatások
●
●
●
●
●
●

5.
●

előre be nem jelentett óralátogatások
minden pedagógusnál az év során legalább 3 óra látogatása
az óralátogatásokra, valamint a nyílt napok óráira kötelező óravázlat bemutatása.
A tanítási órákat az igazgató/igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetők látogatják.
Az ellenőrzésekről feljegyzés készül.
Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös megoldása.

A 2021/2022. tanévre tervezett óralátogatások
Munkaközösség vezetői óralátogatások

Név/Hónap

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Délutános munkaközösség
Sámuelné Fekete Hedvig

x
x

Rangáné Jámbor Ildikó
Somogyi Zsuzsanna

x

x

x
x

x

x
x
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x

Ambrus László

x

Vidáné Libus Anita
Somogyvári Klára

IV.

x
x

x

x
x

x

Hajdú Ráhel
Veres Krisztina

x

x

x

x
x

x
x

A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek
A délutános munkaközösség tagjai aktívan vesznek részt
● az iskolai illetve a délelőttös munkaközösség által szervezett projektekben;
● ünnepségek, témahetek lebonyolításában;
● kirándulásokon;
● versenyre, pályázatokra, szereplésre való felkészítésekben;
● dekorációk készítésében;
● szülői értekezleteken és fogadóórákon.
Eredményességünk érdekében törekszünk az iskolán kívüli lehetőségek maximális kiaknázására:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gyermekkönyvtár
Vármegyeháza
Múzeum
Színház
Deutsche Bühne
Mozi
RiZoo
Hangverseny
Kiállítás

● Városismereti séták
V.

Egyéb, a munkaközösségvezető által fontosnak ítélt információ
Tárgyi feltételek terén nagyon sok minden történt az elmúlt tanévben. Nagyon örülünk többek között a rekortán
pályának, az új faliszekrényeknek, a szép új burkolatoknak, új padoknak és székeknek.
Továbbra is nagyon várjuk az iskola energetikai felújítását - a nyílászárók, a fűtésrendszer, a világítótestek cseréjét.
Jó volna, ha a megmaradt kis faház is új külsőt önthetne, s nem csúfítaná el az udvarunkat – akár társadalmi munkát
is vállalnánk ennek érdekében. Nagy szükség volna az udvar rendbehozására is. Nagy öröm a kicsiknek a megújult
homokozó, de már nincs túl jó állapotban a mászóka-csúszda-mászófal terület (beleértve a gumiszőnyegeket) és
nagyon sok a balesetveszélyes felület.
Munkaközösségünk nagyon összetartó. Mindig számíthatunk egymásra mind ötletek, mind a kivitelezés terén.
Reméljük, hogy ez az év vírusmentesen zajlik majd, és tervezett programjaink megvalósulhatnak.
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Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Valéria Dienes Grundschule

Munkaterv – iskolai könyvtár
2021–2022. tanév

Készítette:
Prischetzkyné Márkus Emőke
Doszpod Judit
intézményvezető
könyvtárostanár
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Munkaterv – iskolai könyvtár
2021–2022. tanév

-

Főbb célkitűzések:
Az iskola pedagógiai programjában és a helyi tantervben megfogalmazott célok
megvalósításának segítése, erősítése
Fejleszteni és fenntartani a gyermekekben az olvasás és a tanulás szokását és örömét,
valamint a könyvtárhasználatot az egész életre szólóan
Olvasóvá nevelés – könyvtári foglalkozásokkal, feladatokkal
Könyvtárhasználati órák – 1–8. osztály
Az életen át tartó önálló ismeretszerzésre nevelés, felkészítés segítése
A szövegértési készség fejlesztése könyvtári, könyvtárhasználati feladatokkal is

Iskolai könyvtárunk alapvető célkitűzése, hogy iskolánk diákjai elsajátíthassák a
könyvtárhasználati alapismereteket – ismerjék meg a könyvtári rendet és az olvasói
viselkedés szabályait, tudjanak a tananyaghoz önállóan információt gyűjteni hagyományos és
nem hagyományos ismerethordozókból egyaránt; ismerjék a katalógust, az alapvető
kézikönyveket, használatukat.
Az iskolai könyvtár programja a 2021–2022. tanévben
Hónap
Szeptemb
er

Időpont

Könyvtári
feladatok
- Az új
tankönyvek
leltárba vétele
- Tankönyvi
statisztika
elkészítése
- Az
elhasználódott
tankönyvek
törlése
- Az iskolai
könyvtár éves
munkatervének
elkészítése
- A Szikla
program éves
előfizetése
- Az iskolai
könyvtári éves
statisztika
elkészítése

Program – alsó
tagozat

Program – felső
tagozat
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- Pályázatfigyelés
–
könyvtárfejlesztés
hez (folyamatos)
- Az új könyvek
leltárba vétele
(folyamatos)
- Folyóiratfigyelés az iskola
életéről
(folyamatos)
Könyvtárhasznál
ati órák az alsó és
felső tagozaton a
magyar és az
informatika/digitál
is kultúra
tantárgyak
keretében
(folyamatos)
- Programok
szervezése
(szaktárgyi,
szabadidős…)
(folyamatos)
- Könyvajánlások
készítése
(folyamatos)
Szeptemb
er

09. 08. –

Az olvasás
világnapja:
szeptember 8.
- Az iskolai
könyvtár
„megnyitja
kapuját”:
kölcsönzési
lehetőséget
biztosítva a
tanulóknak és a
pedagógusoknak

77

09. 27. –
10. 01.,
hé–pé

A népmese napja:
szeptember 30.
- Osztályok
kapcsolódása a
népmese napjához,
mesehallgatás
tanórán –
1-4. osztály
- Könyvtári
mesefoglalkozás
alsó tagozatosok
részére

A népmese
napja:
szeptember 30.
- Népmesék a
tanórán – 5-6.
osztály

- Elhasználódott
raktári jelzetek
cseréje a
könyvgerincen
(olvasóterem)
- Éves statisztika
készítése

Október

Benevezés A
Hétfejű Tündér
komplex
tanulmányi
csapatversenyre
(3–4. osztály)
(olvasásnépszerűsít
és)
10. 25–
29., hé–
pé

Az iskolai
könyvtárak
napja: október
negyedik hétfője
- Foglalkozás 1–4.
osztályosoknak

10.

- Könyv- és
könyvtárhasznála
ti órák (felső
tagozat)

- Könyv- és
könyvtárhasznál
ati órák (felső
tagozat)

November 11.

- Könyv- és
könyvtárhasznála

- Könyv- és
könyvtárhasznál
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ti órák (felső
tagozat)

December

Január

ati órák (felső
tagozat)

11. 0812., hé–
pé

A magyar nyelv
napja: november
13.
- Könyvtári
foglalkozás 2–4.
osztályosoknak

novemb
er vége
– tél
eleje

Téli madáretetés
– információgyűjtés és
beszélgetés (1–4.
o.)

11.

- Könyv- és
könyvtárhasznála
ti órák I. (alsó
tagozat, 2-4.
osztály)

- Könyv- és
könyvtárhasznála
ti órák I. (alsó
tagozat, 2-4.
osztály)

12.

- Könyv- és
könyvtárhasznála
ti órák I. (alsó
tagozat, 2-4.
osztály)

- Könyv- és
könyvtárhasznála
ti órák I. (alsó
tagozat, 2-4.
osztály)

11. 29. –
12. 03.,
hé–pé

Miklós-nap:
december 6.
- Könyvajánlók
(tél, Miklós-nap)

12. 13–
21., hé–
ke

Karácsony:
december 25–26.
- Könyvtári
foglalkozás 1-4.
osztályosoknak
(tél, karácsony)

01. 06. –
03. 02.

Farsang:
vízkereszttől
hamvazó-szerdáig
(01. 06. – 03. 02.)
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- Könyvtári
foglalkozás 1–4.
osztályosoknak
Február

Március

Április

02. 0711.
hé-pé

A biztonságosabb
internet napja: az
év második
hónapja második
hetének második
napja.
2022. 02. 08.
- A szekszárdi
rendőrkapitányság
előadója, dr. Buda
Bernadett előadása
4. osztályosoknak

02.

Könyvtári
foglalkozás 1–4.
osztályosoknak
(szépirodalmi mű)

03.

Könyvtári
foglalkozás 1–4.
osztályosoknak
(szépirodalmi mű)

03. 15.
előtt

Március 15.
- Irodalomajánló
iskolai könyvtári
könyvekből

03.

- Könyv- és
könyvtárhasznála
ti órák II. (alsó
tagozat, 1-4.
osztály)

A
biztonságosabb
internet napja:
az év második
hónapja
második hetének
második napja.
2022. 02. 08.
- A szekszárdi
rendőrkapitánysá
g előadója, dr.
Buda Bernadett
előadása felső
tagozatosoknak

- Könyv- és
könyvtárhasznála
ti órák II. (alsó
tagozat, 1-4.
osztály)

-A
tankönyvrendelés
előkészítése
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04. 11.
előtt

A költészet
napja: április 11.
- Irodalomajánló
iskolai könyvtári
könyvekből
Könyvtári
foglalkozás 1–4.
osztályosoknak
(szépirodalmi mű)

04. 25–
29. hé–
pé

Május

Június

Iskolánk
névadójának
születésnapja:
május 25.,
Dienes-nap
06. 04.
előtt

A nemzeti
összetartozás
napja: 06. 04.
- Irodalomajánló
iskolai könyvtári
könyvekből

06.

- Irodalomajánló
nyárra

06.

- Az iskolai
könyvtári
tankönyvek
visszaszedése
- A használt
tankönyvek
előkészítése a
következő tanévre
- A könyvtári
kölcsönzések
befejezése

Tudod-e Dienes
Valériáról…?
Könyvtári
foglalkozás 1-4.
osztályosoknak
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Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.

Humán
munkaközösség munkaterve
a 2021/2022. tanévre

Szekszárd, 2021. szeptember 10.

Morvainé Bíró Ildikó
mk.vezető
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VI.

A munkaközösség tagjai:

Aradi Gergely – történelem - 5. c
Csergőné Homoky Orsolya – irodalom, nyelvtan – 7. b, 7. c, 8. a, 8. c
Morvainé Bíró Ildikó – magyar nyelv és irodalom – 5. b, c, 6. a, c, 8. b
Poda Krisztina – magyar nyelv és irodalom – 5. c, 6. b, 7. a
Hauszer Beáta – ének – a felső tagozat összes osztályában
Cseszák Edit – alsó tagozat

VII.

Jogszabályi háttér
m. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
n.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

o.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

p.

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről

q.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról

r.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

VIII.

Kiemelt célok a 2021/2022. tanévben:
●

A tanulói személyiség fejlesztése.

●

Az anyanyelvi kompetencia és kommunikációs készségek fejlesztése, a személyiséghez kapcsolódó
kompetenciák, (motiváció, önértékelés, felelősség stb.),

●

A csoportban végzett munkához szükséges a szociális kompetenciák, (kommunikációs, együttműködési
és konfliktuskezelő kompetenciák)

●

A tanuláshoz és a munkavégzéshez szükséges problémamegoldó képesség, a tanulásra való képesség,
rendszerező képesség, a szociális és közösségi életfeltételek fejlesztése.

●

A tanulók biztos szövegértésre tegyenek szert.

●

Váljanak olvasó emberekké. Olyan olvasó emberekké, akik össze tudják kapcsolni a már meglévő
ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az
összefüggéseket.

●

Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének megtartásával.

●

A humán tantárgyak tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos növelése.

●

Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, szövegtípusokban – a magyar
nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva – képesek legyenek rövid szövegeket alkotni. Fejlődjék
szókincsük, kifejezőkészségük.

●

Fejlődjék digitális kompetenciájuk.

●

Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is helyesen, szabatosan ki
tudják fejezni önmagukat.

IX.

X.

●

Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni.

●

Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában.

●

Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban.

●

A szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás megalapozása.

A munkaközösség kiemelt feladatai a tanév során:
●

A tanulók beilleszkedésének segítése.

●

A tanulók jelenléti és munkafegyelmének javítása.

●

A lemorzsolódás megelőzése, csökkentése.

●

Tanulók motiváltságának emelése.

●

Sikertelen, lemaradó tanulóink segítése.

●

Hiányos tanulói ismeretek pótlása felzárkóztató oktatás keretében.

●

Tanulmányi és közösségi versenyeken sikeres szereplés, helytállás.

●

Korszerű és modern oktató eszközök használata.

●

Módszertani és mérésmetodikai eljárások fejlesztése.

●

Alapvető írás-olvasási (szövegértés) kompetenciák fejlesztése.

●

Tanulók tanulási módszereinek javítása.

●

Az egymástól tanulás lehetőségeinek kihasználása.

A tanév során esedékes tanítás nélküli munkanapok:
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK
Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: 6.
Pályaorientációs nap
Osztályok szerint
Gyereknap
Június 03.
Dienes-nap
Május 25.
Félévi értekezlet
Január 31.
Szakmai nap
április 13.
Szakmai nap
december 18.
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XI.

XII.

XIII.

A nemzeti ünnepeink, az iskolai, illetve a kollégiumi ünnepek
megünneplésének időpontja
IDŐPONT
10. 06.
10. 23.
12. 06.

MEGNEVEZÉS
Aradi vértanúk gyásznapja
Október 23.
Mikulás

12. 21.

Karácsony

06. 15.

Ballagás

FELELŐS
Illésné Gesztesi Piroska
Poda Krisztina, Reinics Gábor
Morvainé Bíró Ildikó
Felső: Hauszer Beáta, Morvainé
Bíró Ildikó
Csergőné Homoky Orsolya,
Morvainé Bíró Ildikó

A munkaközösségi értekezletek tervezett időpontja
Időpont

Értekezlet megnevezése

2021. 08. 31. 9.00
2021. 11. 25.
2022. 03. 03.
2022. 05. 05.

Humán munkaközösségi értekezlet
Humán munkaközösségi időpontok
Humán munkaközösségi értekezlet
Humán munkaközösségi időpontok

Munkaterv-naptár
SZEPTEMBER
09. 01-10.

Feladatok
Év eleji felmérések: tollbamondások, ismétlő dolgozatok.

09.

A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
lebonyolítása
A levelezős versenyekre és a Bolyai Anyanyelvi
Csapatversenyre való jelentkezés felmérése, adminisztrációja.
Bendegúz, Tudásbajnokság
Óralátogatás a munkaközösségen belül

09. 30.

Történelem levelezőverseny szervezése

09. 0109. 01-30.

OKTÓBER
10. 4-8.
10.11-21.
10. 1-29.
10.

Feladatok
Az aradi vértanúk emléknapjának előkészítése
Az október 23-i nemzeti ünnep iskolai ünnepélyének
előkészítése
A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny előkészítése
Óralátogatás a munkaközösségen belül

Felelős
Morvainé Bíró
Ildikó+Szakos
kollégák
Szakos kollégák
Szakos kollégák+
Csergőné Homoky
Orsolya
Morvainé Bíró Ildikó
Illésné Gesztesi
Piroska
Felelős
Illésné Gesztesi
Piroska
Poda KrisztinaReinics Gábor
Morvainé Bíró Ildikó
Morvainé Bíró Ildikó
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10. 02.

Gandhi csapatverseny

NOVEMBER
11. 01-30.
11. 01-30.
11. 25.
11. 01-30.

Reinics Gábor
Feladatok

A levelezős versenyek folyamatossága
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
Humán munkaközösségi értekezlet
A decemberi ünnepkör iskolai ünnepélyének felső tagozatos
előkészítése

Felelős
Csergőné Homoky
Orsolya
Csergőné Homoky
Orsolya
Morvainé Bíró Ildikó
Morvainé Bíró Ildikó
Csergőné Homoky
Orsolya Morvainé
Bíró
Ildikó
Poda Krisztina
Morvainé Bíró Ildikó

11. 12. 14.30

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

11.

Óralátogatás a munkaközösségen belül

DECEMBER
12.
12.
12.

Feladatok
Mikulás ünnepség felsős műsorrésze
Iskolai karácsonyi ünnepély felsős műsorrésze
Óralátogatás a munkaközösségen belül

12.

Kosáry -verseny

JANUÁR

Feladatok
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
előkészítése
Óralátogatás a munkaközösségen belül
Bátaszéki történelemverseny

Felelős
Morvainé Bíró Ildikó
?
Morvainé Bíró Ildikó
Reinics Gábor

Feladatok

Felelős
Csergőné Homoky
Orsolya
Munkaközösség
tagjai
Csergőné Homoky
Orsolya

01.
01.
01.

FEBRUÁR
02.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója

02.

Az országos kompetenciamérésre készülés

02. 25.

Bendegúz NyelvÉSZ verseny megyei fordulója

MÁRCIUS

03.

Feladatok
Házi versenyek előkészítése és lebonyolítása (Hangos olvasás
és szépírás…)
Városi Hollós szavalóversenyen való részvétel

ÁPRILIS
04.
04. 11.

Feladatok
Az országos kompetenciamérés előkészítése, gyakorlás
A költészet napja-házi szavalóverseny

04.

Színházlátogatás

03.

MÁJUS

Feladatok

Felelős
Morvainé Bíró Ildikó
Morvainé Bíró Ildikó
Morvainé Bíró Ildikó
Illésné Gesztesi
Piroska, Reinics
Gábor

Felelős
Morvainé Bíró Ildikó
Morvainé Bíró Ildikó

Felelős
Szakos kollégák
Morvainé Bíró Ildikó
Illésné Gesztesi
Piroska

Felelős
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05.
05.25

XIV.

Csergőné Homoky
Orsolya, Morvainé
Bíró Ildikó
Munkaközösség
tagjai
Munkaközösség
tagjai

A ballagási műsor összeállítása
Dienes-napi anyanyelvi vetélkedő

05.

Az országos kompetenciamérés lebonyolítása

JÚNIUS - AUGUSZTUS
06.

Gyereknapi programok

06. 15.

Ballagás lebonyolítása

Feladatok

Felelős
Morvainé Bíró Ildikó
Csergőné Homoky
Orsolya +Morvainé
Bíró Ildikó

Tervezett munkaközösség-vezetői óralátogatások:

Név/Hónap

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Humán munkaközösség
Csergőné Homoky Orsolya
Reinics Gábor
Gesztesi Piroska
Morvainé Bíró Ildikó
Poda Krisztina
Aradi Gergely

X
X
X
X
X
X

Morvainé Bíró Ildikó
munkaközösségvezető

5

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.

Természettudományi
munkaközösség munkaterve
a 2021/2022. tanévre

Szekszárd, 2021. szeptember 10.

Enyediné Szakálos Mariann

mk.vezető
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● I. Jogszabályi háttér
s. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
t. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet
u. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
v. 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről
w. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak

jogállásáról

szóló

1992.

évi

XXXIII.

törvény

köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról
x. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

II.

Személyi feltételek:

Munkaközösségünk létszáma: 6 fő.
Az iskola által meghirdetett biológia-informatika szakos tanári állásra nem volt jelentkező,
ezért a biológiát tanító kollégák óraszáma nagyon magas. Az informatika és a technika és
életvitel tantárgy oktatásában

ismét óraadó kollégák vesznek részt, Schmidt Péter

tanító(informatika műveltségi terület)-fizika szakos tanár és Pentz Magdolna nyugdíjas
kollégánk.
A munkaközösség tagjai:
Enyediné Szakálos Mariann
munkaközösségvezető
matematika – kémia szakos tanár
Fehérné Lemler Éva
matematika – fizika szakos tanár
Logóné Kovács Zsuzsa
földrajz – testnevelés szakos tanár

Potyondiné Balog Elvira
biológia – kémia – informatika szakos tanár
Schmidt Péter
fizika szakos tanár, tanító(informatika műveltségi terület)
Szabó Tamás
fizika – technika – informatika szakos tanár

tantárgy

tanár
Enyediné Szakálos Mariann

Matematika
Fehérné Lemler Éva

Szabó Tamás
Fizika
Schmidt Péter
Fehérné Lemler Éva
Enyediné Szakálos Mariann
Potyondiné Balog Elvira
Kémia

Potyondiné Balog Elvira

Logóné Kovács Zsuzsa

Földrajz

Logóné Kovács Zsuzsa

osztály
5.c
6.b
7.a
8.c
5.b
6.c
7.a
8.b
8.a
7.a
7.b
8.b
8.c
7.c
8.a
7.a
7.b
8.c
7.c
8.a
7.a
8.a
5.b
5.c
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c
8.b

heti óraszám
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
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Szabó Tamás

Schmidt Péter
Informatika

Szabó Tamás

III.

6.a
6.c
7.a
7.b
7.c
8.b
5.b
5.c
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c
5.c
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1
1
1,5
1
1
1
1
1
0,5
0.5
1
0,5
0,5

A 2021/2022. tanév rendje
Tanítási napok, szünetek

Tanítási napok száma: 181 nap (gimnáziumban 180 nap)
A szorgalmi idő
●

első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (szerda),

●

utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda).

●

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában: 2022. április
29.

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a
tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről.
Tanítási szünetek
●

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. november 2. (kedd).
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●

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap
2022. január 3. (hétfő).

●

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2022. április 20. (szerda).

Mérések
Országos Kompetenciamérés

Időpont
2022. 05. 4-11.
2022.05.18-25.

Megnevezés
Országos kompetenciamérés
8 .évfolyam
Országos kompetenciamérés
6. évfolyam

Felelős
Potyondiné Balog Elvira
Potyondiné Balog Elvira

Az idei 2021/2022-es tanévben a kompetenciamérés digitális formában történik és kiegészül a
természettudományos méréssel.

Belső mérés
Időpont

Megnevezés

Felelős

2022. május

Matematika szintmérő 4. osztály

Enyediné Szakálos Mariann

A tanév végén, az iskola Pedagógiai Programjának megfelelően, 4. osztályos tanulóink matematika
szintmérő feladatsort oldanak meg. A feladatsor eredménye és az alsó tagozaton nyújtott teljesítményük
alapján a tanítónénikkel és a szülőkkel egyeztetve a tanulókat csoportokba soroljuk. A célunk az, hogy
minden tanuló 5. osztálytól kezdve a képességeinek, munkatempójának megfelelő csoportban tanulja a
matematikát.

Munkaközösségi értekezletek időpontja
Időpont

Értekezlet megnevezése

2021.08.27.

Az éves munkaterv megbeszélése

2022.június19.

A tanév során végzett munka értékelése. Munkaközösségi beszámoló.

Munkaközösségi értekezletet tartunk a tanév során abban az esetben is, ha a munkaközösséget érintő
feladatunk van.(pl.versenyek, beiskolázási program, pályaorientációs nap szervezése, lebonyolítása)

IV. Irányadó dokumentumok a munkaterv elkészítéséhez
10

Munkatervünket a NAT 2012 és a NAT 2020 kerettanterv tantárgyainkra vonatkozó helyi tanterve, a 20212022-es tanévre meghatározott iskolai feladatok, valamint a 2020-2021-es tanévet értékelő munkaközösségi
beszámolóból adódó feladatok alapján készítettük el.

V.

Tárgyi feltételek
-

Az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázat által biztosított eszközök
használata

-

Fizika órákra új mérőeszközöket szeretnénk (hőmérők, iránytűk, hajszálcsöves edény, demonstrációs
mérőműszerek, borszeszégő, lézeres fényforrás stb.)

-

Informatika órán, a robotika oktatásához építhető és programozható robotokra lenne szükség (LEGO
Mindstorms)

-

A kompetenciaméréshez 20 db számológépre lenne szükség

-

Szeretnénk, ha újra lennének az iskolánkban szelektív hulladékgyűjtő edények

VI. A munkaközösség kiemelt feladatai a tanév során
-

A NAT 2020 és a kerettanterv alapján elkészített helyi tantervnek megfelelő új tanmenetek készítése 6.
évfolyamon.

-

A meglévő tanmenetek áttekintése, átdolgozása a 7-8.évfolyamon.

-

A kompetencia alapú oktatás folytatása valamennyi osztályban, különös tekintettel a
kulcskompetenciák fejlesztésére.

-

Továbbra is törekszünk a biztos alapfogalmak és a logikus gondolkodás kialakítására,
és arra, hogy a tanulók a képességeiknek megfelelő tudást megszerezzék.

-

Tanulmányi

versenyek

meghirdetése.

A

versenyekre

jelentkezett

tanulók

felkészülésének irányítása, segítése.
-

A Bolyai Matematika Csapatverseny, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny, a Varga Tamás
Matematikaverseny, az Öveges József Fizikaverseny és a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny
iskolai és megyei fordulójának megszervezése és lebonyolítása

-

A Dienes napi matematikaverseny megszervezése és lebonyolítása

-

Hagyományteremtő szándékkal a város és a városkörnyéki iskolák tanulói számára tanulmányi versenyt
(Dienes-Derby) szervezünk, ami terveink szerint nem a tantárgyi tudást méri, hanem a
kompetenciafejlesztésre helyezi a hangsúlyt.

-

Középiskolai felvételire felkészítés (a központ írásbeli vizsgákra és a szóbeli vizsgákra
is).

-

Sikertelen, lemaradó tanulóink segítése (egyéni fejlesztések, korrepetálások).
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-

Hiányos tanulói ismeretek pótlása felzárkóztató foglalkozások keretében.

-

A 6. és 8. osztályos tanulók felkészítése a kompetenciamérésre, ami ebben a tanévben
már kiegészül a természettudományos kompetencia mérésével.

-

A tantárgyainkhoz kapcsolódóan tervezünk a kompetenciaméréshez kapcsolódó
feladatokat

is

megoldani

(matematika,

szövegértés,

diagramelemzés,

lényegkiemelés).
-

A kompetenciamérés matematika feladatait ebben az évben is javítjuk. Célunk az,
hogy képet kapjunk a tanulók hiányosságairól és ezek ismeretében határozzuk meg a
fejlesztési feladatokat. Bízunk abban, hogy a mérés utáni értékelés ösztönzőleg hat a
tanulók munkájára.

-

Az országos kompetenciamérés és egyéb felmérések, elemzések eredményeiből feladatok
meghatározása a munkaközösség részére, különös tekintettel a szövegértés, matematikai logika
fejlesztésére. Korrepetálás, felzárkóztatás szükség szerint.

-

Továbbra is feladatunk az eredményes tanulás feltételeinek megteremtése. Új tanulási
módszerek, technikák kidolgozása, megismertetése a tanulókkal.

-

Folytatjuk

a

„Fedezd

fel

a

világot!”

programot,

melynek

keretében

a

természettudományok érdekességeinek megismertetése és a szövegértés fejlesztése
a cél.
-

Pedagógiai és módszertani kultúránk fejlesztése, tantárgyaink vonzóbbá tétele.

-

Az egyes tantárgyak tanítása során az érdeklődés felkeltése céljából projekt feladatok,
gyűjtőmunka végzésére, kiselőadások megtartására ösztönözzük a tanulókat.

-

Az egymástól való tanulás lehetőségeinek kiaknázása, kooperatív módszerek
alkalmazása.

-

Pályázatból adódó lehetőségek kihasználása – részt veszünk az I. Béla Gimnázium
laborjában a fizika, kémia és biológia órákon. A középiskolák által szervezett
programokon való részvétel (Kutatók éjszakája, Kutakodók szakkör)

-

IKT eszközök használatának még fokozottabb beépítése az oktatásba, ezzel elősegítve
a digitális kompetenciák fejlesztését.

-

Tanulás tanítása, a tanulást segítő módszerek megismertetése a tanulókkal.

-

Felkészülés a minősítő eljárásokra.
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-

Belső továbbképzések szervezése, különös tekintettel a digitális eszközök
használatára, az online oktatást segítő felületek megismerésére.

-

Munkaközösségünk

nagy

hangsúlyt

fektet

arra,

hogy

a

tanulókat

környezettudatosságra neveljük. Ennek megvalósítását támogatják: kirándulások,
elemgyűjtés; újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek
megismertetése, versenyek; kiállítások látogatása
-

Hangsúlyt fektetünk az egységes követelményrendszer megszilárdítására, különös
tekintettel a szövegértés fejlesztésére, a felmérő és értékelő rendszer egységesítésére,
figyelembe véve az osztályok között lévő jelentős különbségeket. Együttműködünk az
alsó tagozaton matematikát, természetismeretet tanító kollegákkal.

-

VII.

Az informatikát oktató kollegák továbbképzése.

A tanév fő feladatai a munkaközösségre vonatkozóan
-

Az iskolai élettel kapcsolatos dokumentumok, (szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program,
minőség irányítási program, házirend) áttekintése, aktualizálása, munkaközösségi szinten történő
megbeszélése, javaslatok tétele, a munkaközösség feladatainak meghatározása.

-

Esélyegyenlőség - esélyegyenlőségi terv – SNI, HH, HHH gyerekek kezelése – a
munkaközösség feladatainak megfogalmazása.

-

Az iskolában előforduló agresszió, trágár beszéd visszaszorítása, kezelése.

-

A tanulók munkafegyelmének javítása.

-

Hangsúlyt fektetünk a kulturált viselkedés, szép, udvarias beszéd, magatartás
kialakítására, megkövetelésére.

-

Felelősség kialakítása az iskoláért, felszerelésekért.

-

Füzetvezetés igényességének megkövetelése.

-

Továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordítunk az egészségnevelésre, a családi
életre való felkészítésre (elsősegélynyújtási ismeretek elsajátíttatása, káros
szenvedélyekkel és az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek bővítése védőnő,
külsős előadók közreműködésével). Az Egészség hét városi programjain és egyéb városi
rendezvényeken, versenyeken való részvétel.
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-

A szabadidő hasznos eltöltésére (drogprevenció) és a közösségfejlesztésre való
törekvés a környezettudatosságra nevelés.

-

Gyerekek, szülők bevonása a közösségi tevékenységekbe – a közösségi munka
példaértékű lehet.

-

Felhívjuk tanulóink figyelmét a járványhelyzetből adódó szabályok betartására.
(gyakori kézmosás, fertőtlenítés, szükség esetén maszk használata, távolságtartás)

VIII.

A munkaközösség feladatai a lemorzsolódás megelőzésére
-

A felső tagozaton a veszélyeztetett tanulók felmérése a lemorzsolódási statisztika
alapján.

-

A tanórákon differenciált óravezetés alkalmazása.

-

Egyéni készség- és képességfejlesztés.

-

Szövegértés, logikus gondolkodás fejlesztése.

-

A tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon egyénre szabott feladatok,
projektmunkák megvalósítása, amely növelheti a kockázati csoportba tartozó
gyermekek önbizalmát és segíthet nekik rugalmasabban kezelni a tanulás terén
jelentkező problémáikat.

-

Együttműködés

a

tanulást

segítő

szakemberekkel

(fejlesztő

pedagógus,

gyógypedagógus, iskola pszichológus, stb.).
-

Részvétel esetkonferencián (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, iskolapszichológus,
stb. részvételével) a tanuló támogatása érdekében.

-

Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás - veszélyeztetettség
jelzése, külső támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó,
szakszolgálat stb.) felé irányítás.

-

Szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére irányuló tevékenységek, előadások
szervezése.

-

Szabadidős,

közösségfejlesztő

foglalkozások

szervezése

(osztálykirándulás,

teadélután, közös éneklés, zenélés, stb).
-

Részvétel szakmai továbbképzéseken, melynek célja, hogy segítse a tanulási- és
magatartási- nehézségekkel küzdő tanulókkal kapcsolatos problémák kezelését.
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IX. Versenyek
Verseny megnevezése
Bolyai Matematika Csapatverseny

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny

Curie Matematika Emlékverseny

Curie Kémia Emlékverseny
Kalmár László Matematikaverseny
Varga Tamás Matematikaverseny
Bendegúz Tudásbajnokság

XV. Nemzetközi Internetes Tanulmányi Verseny (MOZAIK)

Matematika 2022

XXXIII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny
XXXII. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny
XXX. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny
XXXII. Hermann Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny
Országos Honismereti Tanulmányi Verseny
HEBE levelezőversenyek
K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő
BankVelem PénzOkos Kupa

Felkészítő tanár
Fehérné Lemler Éva, Stella
Éva, Enyediné Szakálos
Mariann
Fehérné Lemler Éva, Stella
Éva, Enyediné Szakálos
Mariann
Fehérné Lemler Éva, Stella
Éva, Enyediné Szakálos
Mariann
Fehérné Lemler Éva, Stella
Éva, Enyediné Szakálos
Mariann
Enyediné Szakálos Mariann,
Pálné
Nähr
Györgyi,
Potyondiné Balog Elvira
Stella Éva
Stella Éva
Fehérné Lemler Éva, Stella
Éva, Enyediné Szakálos
Mariann
Fehérné Lemler Éva, Stella
Éva, Enyediné Szakálos
Mariann
Fehérné Lemler Éva, Stella
Éva, Enyediné Szakálos
Mariann
Enyediné Szakálos Mariann,
Pálné
Nähr
Györgyi,
Potyondiné Balog Elvira
Szabó Tamás
Logóné Kovács Zsuzsa
Pálné Nähr Györgyi
Logóné Kovács Zsuzsa
Logóné Kovács Zsuzsa
Logóné Kovács Zsuzsa
Logóné Kovács Zsuzsa

További versenyek a tanév során kerülnek meghirdetésre.

X. Munkaterv- naptár
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SZEPTEMBER
09.15.
folyamatos
09.14.
09.15.
09.24-25.
hónap 1. hete

OKTÓBER
10. hó folyamán
10. hó folyamán
10.12.
10.15.
hónap 1.hete

Feladatok

Felelős
valamennyi
Munkatervek, tanmenetek elkészítése, leadása
kolléga
Versenyek meghirdetése, nevezés
érintett kollégák
Potyondiné Balog
Mozgó labor
Elvira
Potyondiné Balog
I. Béla gimnázium labor 8. osztályosok
Elvira, Pálné Nähr
laborgyakorlata
Györgyi
Enyediné
Kutatók éjszakája
Szakálos Mariann
Logóné Kovács
Fedezd fel a világot!
Zsuzsa

Feladatok
Felelős
Versenyek meghirdetése, nevezés
érintett kollégák
Tehetséggondozás, felzárkóztatás
érintett kollégák
Mancsoló
pancsoló
(beiskolázási
program a munkaközösség
óvodásoknak)
tagjai
Bolyai matematika csapatverseny megyei/körzeti
Enyediné
forduló
Szakálos Mariann
Logóné Kovács
Fedezd fel a világot!
Zsuzsa

NOVEMBER
11. hó folyamán

Feladatok
Versenyek meghirdetése, nevezés, felkészítés

11.27.

Bolyai matematika csapatverseny országos döntő

11.29.

Zrínyi Ilona matematikaverseny iskolai forduló

hónap 1.hete

Fedezd fel a világot!

11.

Dienes vetélkedő (Dienes derby) -döntő

DECEMBER
12. hó folyamán
12. hó folyamán

Feladatok
Tehetséggondozás, felzárkóztatás
Versenyek meghirdetése, nevezés, felkészítés

12.07.

Varga tamás matematikaverseny 1. (iskolai) forduló

hónap 1.hete

Fedezd fel a világot!

JANUÁR
01. hó folyamán

Feladatok
tehetséggondozás, felzárkóztatás

Felelős
érintett kollégák
Enyediné
Szakálos Mariann
Enyediné
Szakálos Mariann
Logóné Kovács
Zsuzsa
munkaközösség
tagjai
Felelős
érintett kollégák
érintett kollégák
Enyediné
Szakálos Mariann
Logóné Kovács
Zsuzsa
Felelős
érintett kollegák
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01. hó folyamán
01.05.

versenyekre felkészítés
I.Béla Gimnázium laborgyakorlat

01.22.

Központi írásbeli felvételi vizsga

01.25.

Varga Tamás Országos Matematikaverseny megyei
forduló

hónap 1. hete

Fedezd fel a világot!

FEBRUÁR
02. folyamán
02. folyamán

Feladatok
tehetséggondozás, felzárkóztatás
versenyekre felkészítés

02. 19.

02.04.

02.11.

02.15.

02.
02.17
02.
hónap 1. hete

érintett kollegák
érintett kolléga
Enyediné
Szakálos Mariann
Fehérné Lemler
Éva
Stella Éva
Enyediné
Szakálos Mariann
Logóné Kovács
Zsuzsa

Felelős
érintett kollegák
érintett kollegák
a munkaközösség
Sváb bál
tagjai
Enyediné
Szakálos
Mariann, Pálné
Curie Matematika Emlékverseny területi forduló
Nähr Györgyi,
Potyondiné Balog
Elvira
Hermann Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny
Pálné Nähr
iskolai forduló
Györgyi
Enyediné
Szakálos
Hevesy György Kárpát – medencei Kémia Verseny Mariann, Pálné
iskolai forduló
Nähr Györgyi,
Potyondiné Balog
Elvira
Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny
Szabó Tamás
iskolai forduló
Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan
Logóné Kovács
Verseny iskolai forduló
Zsuzsa
Logóné Kovács
MME-iskolai forduló
Zsuzsa
Logóné Kovács
Fedezd fel a világot!
Zsuzsa

MÁRCIUS
03. folyamán
03. folyamán

Feladatok
tehetséggondozás, felzárkóztatás
versenyekre felkészítés

03.04.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny (megyei)

03.05.

Curie Kémia Emlékverseny területi forduló

Felelős
érintett kollegák
érintett kollegák
Enyediné
Szakálos Mariann
Enyediné
Szakálos Mariann
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03. 7 -11.

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

03.08.

Varga Tamás Matematikaverseny (országos döntő)

03.17.

Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny

03. 22-26.

03.30

„Cseppnyi figyelem” Víz hete projekt hét
Öveges József Kárpát – medencei Fizikaverseny
megyei forduló
Hevesy György Kárpát – medencei Kémia Verseny
megyei forduló
I.Béla Gimnázium laborgyakorlat

03.

MME – megyei forduló

hónap 1. hete

Fedezd fel a világot!

ÁPRILIS
04. folyamán
04. hó folyamán

04.04-08.

Feladatok
tehetséggondozás, felzárkóztatás
versenyekre felkészítés
Teleki Pál Kárpát – medencei Földrajz – Földtan
Verseny megyei forduló
Digitális témahét

04.09.

Curie Matematika Emlékverseny országos döntő

04.09.

Hermann Ottó Kárpát - medencei Biológia Verseny
megyei forduló

04. 22.

A Föld napja

04.22-24.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntő

04.25-29.

Fenntarthatósági témahét

hónap 1. hete

Fedezd fel a világot!

MÁJUS
05. hó folyamán
05. hó folyamán

Feladatok
tehetséggondozás, felzárkóztatás
versenyekre felkészítés

05. hó folyamán

4.évfolyam matematika mérés

05. 13-15.

Teleki Pál Kárpát – medencei Földrajz – Földtan
Verseny országos döntő

05.14.

Curie Kémia Emlékverseny országos döntő

05.27-29.

Hevesy György Kárpát – medencei Kémia Verseny
országos döntő

03.
03.25.

04.02.

Logóné Kovács
Zsuzsa
Enyediné
Szakálos Mariann
Enyediné
Szakálos Mariann
szaktanárok
Szabó Tamás
Enyediné
Szakálos Mariann
érintett kolléga
Logóné Kovács
Zsuzsa
Logóné Kovács
Zsuzsa
Felelős
érintett kollegák
érintett kollegák
Logóné Kovács
Zsuzsa
Szabó Tamás
Enyediné
Szakálos Mariann
Pálné Nähr
Györgyi
Logóné Kovács
Zsuzsa
Enyediné
Szakálos Mariann
Logóné Kovács
Zsuzsa
Logóné Kovács
Zsuzsa
Felelős
érintett kollegák
érintett kollegák
Enyediné
Szakálos Mariann
Logóné Kovács
Zsuzsa
Enyediné
Szakálos Mariann
Enyediné
Szakálos Mariann
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Hermann Ottó Kárpát - medencei Biológia Verseny
országos döntő
Öveges József Kárpát – medencei Fizikaverseny
országos döntő

05.27-29.
05. hó folyamán
05. hó folyamán

MME – országos döntő

05.4-31.

Országos kompetenciamérés

hónap 1. hete

Fedezd fel a világot!

JÚNIUS
AUGUSZTUS
06.
06.
06.15.
06.
06.

-

Pálné Nähr
Györgyi
Szabó Tamás
Logóné Kovács
Zsuzsa
Enyediné
Szakálos Mariann
Fehérné Lemler
Éva
Stella Éva
Logóné Kovács
Zsuzsa

Feladatok
tehetséggondozás, felzárkóztatás
versenyekre felkészítés
Ballagás
Tanévzáró ünnepély
Az éves munka értékelése

Felelős
érintett kollegák
érintett kollegák
osztályfőnökök
osztályfőnökök
Enyediné
Szakálos Mariann

● XI. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel
6.

Szülőkkel való kapcsolattartás

A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről
rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt
feladatunk ebben az évben is.
A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskola honlapja, melyen a szülők számára minden
tájékoztatást megadunk. Emellett fontosak a szülői értekezletek, fogadóórák, KRÉTA eügyintézés felületének használata.

● Szülői értekezletek időpontja:
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Időpont

Megnevezés

09. 06-07.

5. évfolyam

09. 13-16.

6-7-8. évfolyam

05.23-26.

5-8. évfolyam

● Fogadóórák időpontja:
Időpont

Megnevezés

10.18-21. 16-18 óra

5-8. évfolyam

04. 04-07.

5-8. évfolyam

7.

Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolattartás

-

Atomerőmű, Látogatóközpont, fizika bemutató
Babits Mihály Általános Iskola- tanulmányi versenyek
Baka István Általános Iskola-tanulmányi és sportversenyek
I.Béla Gimnázium-laborgyakorlat, felvételi vizsgára való felkészítés, versenyek
Garay János Gimnázium-felvételi vizsgára felkészítés, mozgó labor, szakkör, versenyek, Kutakodók
szakkör, Kutatók éjszakája
Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium- versenyek, felvételi vizsgára való felkészítés
ESZI –előkészítő
Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium–pályaorientációs nap

-

XII.. Munkaközösségvezetői óralátogatások
Név/Hónap

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Természettudományi munkaközösség
x

Balaskó Krisztina

x

Fehérné Lemler Éva

x

Logóné Kovács Zsuzsa
Pálné Nähr Györgyi
Potyondiné Balog Elvira

x
x
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x

Stella Éva
Schmidt Péter
Szabó Tamás

x
x

Szekszárd, 2021. szeptember 10.

Enyediné Szakálos Mariann
munkaközösség-vezető

21

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.

Testnevelés
munkaközösség munkaterve
2021/2022. tanév

Szekszárd, 2021. szeptember 10.

Stella Éva
mk.vezető
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XV.

Jogszabályi háttér
a.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

b.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

c.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról

d.

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről

e.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

f.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

XVI.

Személyi feltételek a 2021/2022-es tanévben
3.

Személyi feltételek:
●

Munkaközösségünk létszáma: 6 fő
A testnevelés tanításában felső tagozaton 1 fő óraadó, Wallacher Dóra és két tanító Rangáné Jámbor
Ildikó és Somogyvári Klára vesznek részt.

A munkaközösség tagjai:
Hajdu Ráhel
tanító – testnevelés műveltségi terület
Rangáné Jámbor Ildikó
tanító – testnevelés szakkollégium
Somogyvári Klára
tanító – testnevelés szakkollégium
Stella Éva
munkaközösség vezető
matematika – testnevelés szakos tanár
Takács Mónika
testnevelés szakos tanát – úszásoktató
Wallacher Dóra óraadó

XVII.

A 2021/2022. tanév rendje
8.

Tanítási napok, szünetek

Tanítási napok száma: 181 nap (gimnáziumban 180 nap)
A szorgalmi idő
●

első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (szerda),

●

utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda).
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●

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában: 2022. április 29.

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a
kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről.
Tanítási szünetek
●

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2021. november 2. (kedd).

●

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap
2022. január 3. (hétfő).

●

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2022. április 20. (szerda).

Munkaközösségi értekezletek időpontja
Időpont

Értekezlet megnevezése

2021.08.30.

Az éves munkaterv megbeszélése
A tanév során végzett munka értékelése. Munkatervek, verseny
erdemények.

2022.06. 19.

Munkaközösségi értekezletet tartunk a tanév során abban az esetben is, ha a munkaközösséget érintő
feladatunk van.(pl.versenyek, beiskolázási program, pályaorientációs nap szervezése, lebonyolítása).
9.

Az intézmény sporttevékenységének a tervezése
a.

a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálata.

Időpont
2021.09.01-től
2021.09.01-10.31.
2022.05.01-06.10.
b.

MEGNEVEZÉS
NETFIT
Atlétikai felmérések
Atlétikai felmérések

mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141.§)

Mindennapos testnevelés minden évfolyamon heti öt órában.
Alsó tagozaton kölyökatlétika program heti 1 órában az 5 óra terhére.
A német kéttannyelvű és a német nemzetiségi osztályokban heti 1 óra német tánc a testnevelés óra
terhére.
A heti 5 testnevelés órából a 3. és az 5. évfolyam 2 hetente 1 óra úszásoktatáson vesz részt (évi 18
óra/osztály).
c.

egyéb intézményi sporttevékenységek
Heti rendszerességgel:
1. lány kosárlabda
2. fiú kosárlabda
3. tömegsport
4. karate
5. vívás
6. atlétika
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7.

német tánc

Alkalmi sporttevékenységek:
8. teremfoci
9. játékos sportvetélkedő
10. olimpiai vetélkedő
11. atlétika versenyek
12. úszás
13. túra
14. kosárlabda Nyuszi kupa
15. röplabda
16. asztalitenisz
17. floorball
18. síelés (sítábor)
d.

Az iskolai sportkör szakmai programja (lehet melléklet is)

A sport a helyes életmód kialakításában, az egészségmegőrzésben, a betegségek megelőzésében betöltött
fontos szerepén túl a társadalom számára megtakarítást is eredményez. Költséges gyógyításra lényegesen
kisebb gyakorisággal van szükség megfelelően támogatott sport és jó színvonalon végzett
betegségmegelőzés esetén. Az egészséges életmódra nevelés a család, az iskola és a társadalom együttes
feladata. Ennek érdekében sportegyesületekkel együttműködve elérhetővé tesszük tanulóinknak minél
többféle sportág versenyszerű vagy szabadidős tevékenységként való űzését.
Kosárlabda fiúknak és lányoknak III. korcsoportig bezárólag minden nap (Stierné Jankovics Mária, Bíró
Miklós), vívás fiúknak és lányoknak, alsó és felső tagozatosoknak heti három alkalommal (Garay Előd),
atlétika alsósoknak heti kétszer, felső tagozatosoknak heti négy alkalommal, 3 alkalommal a Garay János
Általános Iskolában (őszi szünetig az atlétika pályán), csütörtökönként Bonyhádon a Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium csarnokában. Német tánc az alsó tagozatosoknak heti négy alkalommal (Köhlerné
Koch Ilona). A Nyuszi Kupa kosárlabda torna több hétvégén is megrendezésre kerül.
Részt veszünk az Európai Diáksport napján és az őszi Autómentes napi kerékpár túrán, ezzel is erősítve az
egészséges életmódra való törekvést, a mozgás iránti igény kialakítását, megtartását.

10. Versenyek, házi versenyek
A jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyek, házi versenyek

Verseny megnevezése
DIENES OLIMPIA (Dienes-Derby)
(felső tagozatosoknak)
DIENES foci

Felkészítő tanár
minden felső
tagozaton tanító
kolléga
testnevelők,
osztályfőnökök
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A tantárgyfelosztásban a felkészítésre
kiosztott órák száma (óra/hét)
nincs

nincs

Diákolimpia

Verseny megnevezése

Atlétika I.-II. korcsoport fiú, lány
SPORT XXI. rendhagyó atlétika verseny

Atlétika III. korcsoport fiú, lány
Atlétika IV. korcsoport fiú, lány
Atlétika egyéni fiú, lány
Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság
Labdarúgás III. korcsoport fiú
Futsal
Kosárlabda III. korcsoport fiú
Kosárlabda IV. korcsoport fiú
Kosárlabda B33 fiú
Kosárlabda III. korcsoport lány
Kosárlabda IV. korcsoport lány
Kosárlabda B33 lány
Úszás B kategória III. korcsoport fiú
Úszás B kategória IV. korcsoport fiú
Úszás B kategória III. korcsoport lány
Úszás B kategória IV. korcsoport lány
Úszás I.-II. korcsoport fiú
Úszás I.-II. korcsoport lány
Úszás A kategória III.-IV. korcsoport fiú,
lány
Asztalitenisz
Kerékpár
Judo
Taekwondo
Vívás
Karate
Kajak-kenu

Felkészítő/kísérő
tanár
Búsné Mikus
Franciska
Kilián Szilvia
Somogyvári Klára
Varga Ráhel
Wallacher Dóra
Stella Éva
Wallacher Dóri
Wallacher Dóri
Wallacher Dóri
Wallacher Dóri
Logóné Kovács
Zsuzsanna
Logóné Kovács
Zsuzsanna
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Takács Mónika
Takács Mónika
Takács Mónika
Takács Mónika
Somogyvári Klára
Somogyvári Klára

A tantárgyfelosztásban a felkészítésre
kiosztott órák száma (óra/hét)
1 óra

Takács Mónika

nincs

1 óra
2 óra
1 óra
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

edző/szülő
edző/szülő
edző/szülő
edző/szülő
edző/szülő
edző/szülő
edző/szülő

IV. Irányadó dokumentumok a munkaterv elkészítéséhez
Munkatervünket a NAT 2012 és a NAT 2020 kerettanterv testnevelésre vonatkozó helyi tanterve, a 2021-2022-es
tanévre meghatározott iskolai feladatok, valamint a 2020-2021-es tanévet értékelő munkaközösségi beszámolóból
adódó feladatok alapján készítettük el.

VI. Tárgyi feltételek
Két tornaterem
- nagy tornaterem (két lány és két fiú öltöző, egy szertár)
- kis tornaterem (egy lány és egy fiú öltöző, egy szertár)
Rekortán borítású sportpálya
Bitumenes focipálya
Udvari kosárlabda pálya
Udvari kidobó (röplabda) pálya
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A testnevelés magas óraszáma miatt a nagy tornateremben (zömében felső tagozatos órák vannak) általában
osztott pályán történik a tanóra megtartása, néha a kis tornatermet is igénybe kell vennünk. Jó idő esetén
kiválóan használható a rekortán pálya, és az udvari pályák.

VI. A munkaközösség kiemelt feladatai a tanév során
-

A NAT 2020 és a kerettanterv alapján elkészített helyi tantervnek megfelelő új tanmenetek készítése 6.
évfolyamon.

-

A meglévő tanmenetek áttekintése, átdolgozása a 7-8.évfolyamon.

-

A NETFIT mérés folytatása felső tagozaton, eredmények összehasonlítása a korábbiakkal.

-

A mérési eredmények alapján a fejlesztendő területek meghatározása.

-

Továbbra is törekszünk a szakkifejezések helyes használatára.

-

Sport versenyek meghirdetése. A versenyekre jelentkezett tanulók felkészülésének irányítása, segítése,
versenyre kísérése.

-

A kosárlabda diákolimpiák (II. korcsoport, IV. korcsoport, B33) iskolai és megyei fordulójának megszervezése
és lebonyolítása.

-

A Dienes napi foci verseny megszervezése és lebonyolítása.

-

Hagyományteremtő szándékkal a város és a városkörnyéki iskolák tanulói számára az olimpiákkal
kapcsolatos tanulmányi versenyt (Dienes-Derby) szervezünk, ami terveink szerint nem a tantárgyi tudást
méri, hanem a kompetenciafejlesztésre helyezi a hangsúlyt.

-

Hagyományteremtő szándékkal sítábor szervezése kétévente.

-

A szövegértési és szaknyelvi kompetencia fejlesztése testnevelés órákon feladatlapok, azokon az elvégzendő
feladatok, köredzés jelleggel).

-

A csoportban végzett munkához szükséges a szociális kompetenciák, (kommunikációs, együttműködési és
konfliktuskezelő kompetenciák).

-

A tanuláshoz és a munkavégzéshez szükséges problémamegoldó képesség fejlesztése.

-

A személyiséghez kapcsolódó kompetenciák, (motiváció, önértékelés, felelősség stb.) fejlesztése.

-

Pedagógiai és módszertani kultúránk fejlesztése továbbképzéseken.

-

Az egymástól való tanulás lehetőségeinek kiaknázása, csoportmunkával.

-

Megalapozott pályaválasztási döntés támogatása különböző szakmaterület(ek) megismertetése által.

-

Pályázatból adódó lehetőségek kihasználása (Európai Diákspot napja).

-

Felkészülés a minősítő eljárásokra.

-

Belső továbbképzések szervezése, különös tekintettel a NETFIT mérési eszközök használatára, az online
oktatást segítő felületek megismerésére.
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Munkaközösségünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulókat környezettudatosságra neveljük. Ennek

-

megvalósítását támogatják: kirándulások, elemgyűjtés, kupakgyűjtés

-

Hangsúlyt fektetünk az egységes követelményrendszer megszilárdítására, a felmérő és értékelő rendszer
egységesítésére, figyelembe véve az osztályok között lévő jelentős különbségeket.

-

Együttműködünk az alsó tagozaton testnevelést tanító kollegákkal, bemutató órákat szervezünk.

-

Együttműködés a gyógytornásszal.

VII.

A tanév fő feladatai a nevelés területén
-

Az iskolai élettel kapcsolatos dokumentumok, (szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program,
minőség irányítási program, házirend) áttekintése, aktualizálása, munkaközösségi szinten történő
megbeszélése, javaslatok tétele, a munkaközösség feladatainak meghatározása.

-

A tanulók beilleszkedésének segítése.

-

A tanulók jelenléti és munkafegyelmének javítása.

-

Az iskolában előforduló agresszió, trágár beszéd visszaszorítása, kezelése.

-

Hangsúlyt fektetünk a kulturált viselkedés,

szép, udvarias beszéd, magatartás

kialakítására,

megkövetelésére.
-

Felelősség kialakítása az iskoláért, felszerelésekért.

-

Továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordítunk az egészségnevelésre, a családi életre való felkészítésre
(elsősegélynyújtási ismeretek elsajátíttatása, káros szenvedélyekkel és az egészséges életmóddal
kapcsolatos ismeretek bővítése védőnő, külsős előadók közreműködésével). Az Egészség hét városi
programjain és egyéb városi rendezvényeken, versenyeken való részvétel.

-

Gyerekek, szülők bevonása a közösségi tevékenységekbe – a közösségi munka példaértékű lehet.

-

Felhívjuk tanulóink figyelmét a járványhelyzetből adódó szabályok betartására (gyakori kézmosás,
fertőtlenítés, szükség esetén maszk használata, távolságtartás).

●
SZEPTEMBER
08.31.

VIII. Munkaterv-naptár
Feladatok
alakuló foglalkozás, szervezési feladatok,
munkaterv megbeszélése, versenyfeladatok elosztása

08.24.

Szertárrendezés, takarítás, fertőtlenítés

09.08.
09.08-ig
09.05-ig

Testnevelő tanárok tanév-előkészítő értekezlete (Zomba)
Az éves munkaterv elkészítése
A tanulók felvétele a DOL-i rendszerbe
SPORT XXI. rendhagyó atlétika verseny (Szekszárd)

09.

Autómentes nap (kerékpár túra)

09.08-ig

Sportköri igazolások, szülői igazolások összegyűjtése
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Felelős
munkaközösség tagjai
Logóné Kovács
Zsuzsanna, Takács
Mónika, Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Wallacher Dóra
Stella Éva
testnevelők,
osztályfőnökök

09.08-ig
folyamatosan
09.24.
09.15-ig
09.18-19.
vasárnap)

(szombat-

Felmentettek, részlegesen felmentettek orvosi leletének
összegyűjtése
jelentkezések továbbképzésekre, nevezés diákolimpiákra
Őszi kirándulás
Tanmenetek felülvizsgálata, módosítása, elküldése elektronikusan
(Igazgató, Igazgatóhelyettes, Munkaközösség vezető felé)

testnevelők,
osztályfőnökök
testnevelők
osztályfőnökök

Kajak-Kenu DOL U10-U14 (Sukoró, Velencei-tó)

testnevelők

09.

Adatkezelési nyilatkozatok összegyűjtése a DOL-i versenyeket
megelőzően
Atlétika Ügyességi- és Váltófutó Csapatbajnokság diákolimpia megyei
döntő III.-IV. korcsoport (Szekszárd)
Atlétikai felmérések (őszi)
Diákolimpiai versenyek időpontjának elküldése a havi programhoz

09.30. 14 óra

Mezei Futóbajnokság diákolimpia városi fordulója

folyamatosan
09.21. 14 óra

Óralátogatás
OKTÓBER

Feladatok

testnevelők

testnevelők
Stella Éva
Wallacher Dóra
testnevelők
Stella Éva
Stella Éva
Wallacher Dóra
munkaközösség-vezető

10. hó folyamán
10. hó folyamán
10. hó folyamán
10. hó folyamán

Atlétika – Ügyességi- és Váltófutó Csapatbajnokság diákolimpia
országos döntő III.-IV. korcsoport (Kecskemét)
Atlétikai felmérések (őszi)
Labdarúgó diákolimpia városi fordulói
Futsal diákolimpia városi fordulói IV. korcsoport fiú
Óralátogatás

Felelős
Logóné K. Zsuzsanna,
Wallacher Dóra
Wallacher Dóra
Stella Éva
Stella Éva
Wallacher Dóra
testnevelők
Logóné K. Zsuzsanna
Logóné K. Zsuzsanna
munkaközösség-vezető

NOVEMBER
11. hó folyamán
11. hó folyamán
11. hó folyamán
11. hó folyamán

Feladatok
Óralátogatás
Dienes-derby
Kosárlabda B33 DOL megyei döntő (még nem jelent meg a kiírás)
Futsal diákolimpia városi fordulói IV. korcsoport fiú

Felelős
munkaközösség-vezető
munkaközösség tagjai
Stella Éva
Logóné K. Zsuzsanna

DECEMBER
12. hó folyamán
12. hó folyamán
12.12-ig
12. hó folyamán

Feladatok
Úszás DOL I.-II. korcsoport városi
Úszás DOL III.-IV. korcsoport B kategória városi
Futsal DOL IV. korcsoport fiú megyei
Óralátogatás

Felelős
Somogyvári Klára
Takács Mónika
Logóné K. Zsuzsanna
munkaközösség-vezető

JANUÁR
01.hónap folyamán
01.hónap folyamán
01.hónap folyamán
01.hónap folyamán
01.hónap folyamán
01.hónap folyamán
01.hónap folyamán

Feladatok
Kosárlabda DOL III. korcsoport lány városi fordulói
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú városi fordulói
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú városi fordulói
Úszás DOL I.-II. korcsoport megyei (Bonyhád)
Úszás DOL III.-IV. korcsoport B kategória megyei (Bonyhád)
NETFIT mérés adatainak felvitele
Óralátogatás

01.hónap folyamán

Sítábor

Felelős
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Somogyvári Klára
Takács Mónika
testnevelők
munkaközösség-vezető
Logóné K. Zsuzsanna,
Wallacher Dóra

FEBRUÁR
02.hónap folyamán
02.hónap folyamán
02.hónap folyamán

Feladatok
Kosárlabda DOL III. korcsoport lány városi fordulói
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú városi fordulói
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú városi fordulói

09.31-ig

Sítábor szervezése, előzetes igényfelmérés

10.07.

Atlétika – Mezei Futóbajnokság diákolimpia megyei fordulója

10.12.
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Felelős
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva

02.hónap folyamán
02.hónap folyamán

MÁRCIUS
19. (szombat)
(Debrecen)
20. (vasárnap)
(Debrecen)
03. hó folyamán
03. hó folyamán

Feladatok

testnevelők
munkaközösség-vezető

Felelős

Úszás DOL I.-II. korcsoport országos

Somogyvári Klára

Úszás DOL III.-IV. korcsoport B kategória országos

Takács Mónika

NETFIT mérés adatainak felvitele
Óralátogatás

testnevelők
munkaközösség-vezető

ÁPRILIS
04.folyamán
04. folyamán
04.03-ig
04.10-ig
04.14-ig

Feladatok
NETFIT mérések vége
NETFIT mérés adatainak felvitele
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú és lány megyei döntők
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú és lány megyei döntők
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú és lány országos selejtezők

04.06.

Atlétika – Mezei Futóbajnokság diákolimpia országos döntő (Gödöllő)

04. folyamán
04. folyamán

Óralátogatás
Atlétikai felmérések (tavaszi)

Felelős
testnevelők
testnevelők
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Wallacher Dóra
Stella Éva
munkaközösség-vezető
testnevelők

MÁJUS
05.31-ig

Feladatok
NETFIT mérés adatainak felvitele

05.08-ig

Atlétika – Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság megyei döntő

05.25.
05.28.
05.25.

05.01-ig
05.15-ig
05.22-ig
JÚNIUS - AUGUSZTUS
06.02-05.
06.09-12.
06.03.
06.15.
06. folyamán

XVIII.

NETFIT mérés adatainak felvitele
Óralátogatás

Atlétika – Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság országos döntő IV.
korcsoport (Győr)
Atlétika – Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság országos döntő III.
korcsoport (Győr)
Dienes-nap
Atlétikai felmérések (tavaszi)
Óralátogatás
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú és lány országos selejtezők
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú és lány országos elődöntők
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú és lány országos elődöntők
Feladatok
Atlétikai felmérések (tavaszi)
Kosárlabda DOL IV. korcsoport fiú és lány országos döntő (Miskolc)
Kosárlabda DOL III. korcsoport fiú és lány országos döntő
(Mezőberény)
Gyermeknap
Ballagási próbák, ballagás
Munkaközösségi értekezlet – az éves munka értékelése, egyéni
beszámolók, verseny eredmények

Felelős
testnevelők
Wallacher Dóra
Stella Éva
Wallacher Dóra
Stella Éva
Wallacher Dóra
Stella Éva
mindenki
testnevelők
munkaközösség-vezető
Stella Éva
Stella Éva
Stella Éva
Felelős
testnevelők
Stella Éva
Stella Éva
mindenki
osztályfőnökök
munkaközösség-vezető

Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel
11. Szülőkkel való kapcsolattartás
szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, részletes és
érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk ebben az évben is.
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A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskola honlapja, melyen a szülők számára minden tájékoztatást
megadunk. Emellett fontosak a szülői értekezletek, KRÉTA e-ügyintézés felületének használata.

●

Szülői értekezletek időpontja:
Időpont

Megnevezés

09.06-09.

5-8. évfolyam

01.24-27.

5-8. évfolyam

05.23-26.

5-8. évfolyam

●

Fogadóórák időpontja:
Időpont

Megnevezés

11.08-09. 16-18 óra

5-8. évfolyam

04.04-05. 16-18 óra

5-8. évfolyam

12. Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolattartás
-

Babits Mihály Általános Iskola – sportversenyek
Baka István Általános Iskola – sportversenyek
Garay János Általános Iskola és AMI – sportversenyek
Gyakorló Általános Iskola - sportversenyek
Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium – pályaorientációs nap
AM DASZK, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium –
pályaorientációs nap
Szekszárdi Sportközpont – versenyek, edzések
Tolna Megyei Diáksport Tanács
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
Szekszárdi Jégcsarnok – korcsolyázás
Gemenci Szabadidő Központ – kirándulások
Zöldtárs Alapítvány – Autómentes nap, kirándulások

13. A 2021/2022. tanévre tervezett óralátogatások
●

Munkaközösség vezetői óralátogatások

Név/Hónap

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Testnevelés munkaközösség
x

Logóné Kovács Zsuzsanna
Rangáné Jámbor Ildikó
Somogyvári Klára
Wallacher Dóra

x

x
x

x

x
x

Szekszárd, 2021. 09. 20.

…………………………………………………………………
Stella Éva
munkaközösség-vezető
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x

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.

A FELSŐ TAGOZAT
DIÁKTANÁCSÁNAK
MUNKATERVE
2020/ 2021

Szekszárd, 2021. szeptember 10.

Balaskó Krisztina
DÖK vezető
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A közoktatási törvény módosításával és a NAT kiegészítésével nagyobb hangsúlyt helyeznek a nevelésre, a különböző
kompetenciák fejlesztésére. Ez a diákönkormányzat munkájában és a szabadidős tevékenységekben is megjelenik. A
hátrányos helyzetű gyerekeknek meg kell teremteni az esélyegyenlőséget ezeken a területeken is (pl. a film, a színház
élményének megismertetése – támogatás, pályázat útján az anyagi forrásokhoz).
Az egészséges életmód kialakításához:
- fontos a tudatos környezetvédelem (pl. papírgyűjtés, PET palackok gyűjtése, szelektív hulladékgyűjtés),
környezettudatos nevelés
- nélkülözhetetlen a partneri körünk bővítése, a más intézményekkel való együttműködés (szekszárdi
Kutyamenhely)
- elengedhetetlen az életvitel, szociális kompetenciák, udvarias viselkedésre, szép magyar beszédre nevelés
- fontos a gyermekek testi és lelki egészségének védelmére, megőrzésére irányuló nevelés különböző
programokon keresztül
- lényeges a drog-, alkohol-, dohányzás prevenció (hasznos szabadidő eltöltése az iskolában és azon kívül)
- kulcsfontosságú az önismeret, emberi jogok, diákjogok ismerete
Ezen célok elérése érdekében fontos a közösségteremtő magatartás, elengedhetetlen a közös munka az iskoláért,
a közösségért. Fontos a munka becsületének elismerése.
Ezen kívül a hátrányos helyzetű gyerekeknek meg kell teremteni az esélyegyenlőséget a kultúra különböző
területein (pl. film, színház, múzeumlátogatás), támogatás gyűjtésével, pályázatokon való részvétel segítségével.
A munkatervem ennek jegyében és az alábbi dokumentumok alapján készítettem el:
- Házirend
- Az iskola pedagógiai program
- Szervezeti és működési szabályzat
- DÖK szervezeti és működési szabályzat
- SZMV-vel való kapcsolattartás
- osztályfőnöki munkaközösséggel való kapcsolattartás
- iskolánkban rendezett versenyek megszervezése
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IV. Munkaterv-naptár DÖK
SZEPTEMBER

Feladatok

Felelős

09.14.

ALAKULÓ ÜLÉS, TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA; MUNKATERV
ELKÉSZÍTÉSE,
DSP
TÁJÉKOZTATÓJA
A
KÖZÖSSÉGTEREMTŐ
MAGATARTÁSRÓL, DIÁKOKSÁG ÉS FELNŐTTEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL
AZ ISKOLÁÉRT.

BALASKÓ KRISZTINA

09.14.

SULIZENE, ÚJ CSENGŐHANG, ALAKULÓ ÜLÉS

DIÁKOK+ BALASKÓ
KRISZTINA

OKTÓBER
10. hó folyamán
10. hó folyamán
10.12.
10. hó folyamán

Feladatok
SEGÍTSÉG A PÖTTÖM PRÓBA LEBONYOLÍTÁSÁBAN
KUTYAMENHELY
DIÁKKÖZGYŰLÉS
LÉPCSŐFESTÉS- ÚJRAFESTÉS

NOVEMBER
11. hó folyamán

Feladatok
ÖTLETBÖRZE- JAVASLATOK A GYERMEKNAP PROGRAMJAIRA
AZ EGÉSZSÉG HÓNAPJA. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD JÓTÉKONY
HATÁSAI. VENDÉG: A VÉDŐNŐ

11. hó folyamán

Felelős
BALASKÓ KRISZTINA
BALASKÓ KRISZTINA
BALASKÓ KRISZTINA

DECEMBER
12. hó folyamán

Feladatok
MIKULÁSMŰSOR- TEREM BERENDEZÉSE, CSOMAGOK SZÁLLÍTÁSA

JANUÁR
01. hó folyamán
01. hó folyamán

Feladatok
DIZSI- BOLHAPIAC, SÜTIVÁSÁR
FARSANGI BÁL AZ ALSÓ TAGOZATON

FEBRUÁR
02. hó folyamán

Feladatok
SEGÍTSÉG A ZRÍNYI MATEKVERSENY LEBONYOLÍTÁSÁBAN

MÁRCIUS
03. hó folyamán
03. hó folyamán

Feladatok
ISMERKEDÉS A VÁROSI DÁKÉLET MUNKÁJÁVAL
HÚSVÉTI RENDEZVÉNYEK SEGÍTÉSE AZ ALSÓ TAGOZATON

ÁPRILIS
04. hó folyamán

MÁJUS
05. hó folyamán
05. hó folyamán
JÚNIUS - AUGUSZTUS
06. hó folyam6

Feladatok

VÉDŐNŐ

Felelős
DÖK TAGOK

Felelős
BALASKÓ KRISZTINA
DÖK TAGOK

Felelős
BALASKÓ KRISZTINA

Felelős
DÖK VEZETŐK
BALASKÓ KRISZTINA

Feladatok
BENDEGÚZ NYELVÉSZ VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁBAN VALÓ
SEGÉDKEZÉS

Feladatok
SEGÍTSÉG A PAPÍRGYŰJTÉSNÉL
DIENES ÉS GYERMEKNAP, ÉV VÉGI KIRÁNDULÁS TERVEZÉSE

Felelős

Felelős
BALASKÓ KRISZTINA

Felelős
DÖK TAGOK
BALASKÓ KRISZTINA

Felelős
DÖK TAGOK+ BALASKÓ
KRISZTINA

ÉV VÉGI KIRÁNDULÁS

Balaskó Krisztina
DÖK vezető
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SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA
VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE
7100 SZEKSZÁRD, SZENT-GYÖRGYI ALBERT U. 6

E-MAIL: TITKARSAG@DIENESSULI.HU

A német munkaközösség munkaterve
a 2021-2022-es tanévre

Szekszárd, 2021.09.08.

Készítette: Wigand Brigitta
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I.

Személyi feltételek

Munkaközösségünk tagjai:
1.

2.

3.
4.
5.

Vargáné Rónai Éva
intézményvezető helyettes,
tanító, tanár
Mikola Péterné
tanító

német nyelv és irodalom,

Pálné Nähr Györgyi
tanár
Péter Renáta
tanár
Wigand Brigitta
munkaközösség vezető,
bázisintézményi koordinátor,
gyakorlatvezető tanító, tanár

német nyelv és irodalom, német népismeret,
természetismeret és biológia német nyelven
német nyelv és irodalom, német népismeret

német nyelv és irodalom, német népismeret, német
környezetismeret

német nyelv és irodalom, német népismeret,
környezetismeret német nyelven

A 2021-2022-es tanév személyi változásai:
Megváltozott státusz:

Vargáné Rónai Éva – intézményvezető helyettes
Wigand Brigitta – munkaközzösség vezető

Szülés utáni szabadságról visszaérkezett:

Bonifertné Simon Bernadett

Más pályát választott:

Scherer Tamás
Scherer – Csabai Gyöngyi

Az idei tanév létszáma:

6 fő

Német nyelven tanított tantárgyak:

német nyelv és irodalom
német népismeret
német nyelvű környezetismeret
német nyelvű természetismeret
biológia/földrajz német nyelven
testnevelés német nyelven
német történelem

Osztályok:

nyelvoktató
nemzetiségi kétnyelvű

Továbbra is számítunk a nemzetiségi kétnyelvű és nyelvoktató osztályok osztályfőnökeinek segítő,
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munkájára és együttműködésére.

Minősítés, továbbtanulás
Munkaközösségünkből Steib-Gajda Szilvia jelentkezett a 2021. évi minősítési eljárásra a Pedagógus II. fokozat
elérésére német nyelv és irodalom tantárgyból. Minősítése 2021. 11.02. lesz. Az idei tanévben Pálné Nähr Györgyi
jelentkezett a 2022. évi minősítési eljárásra, szintén a Pedagógus II. fokozat elérésére. Wigand Brigitta diplomát
szerzett a PTE Nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára szakán.

II.

Tárgyi feltételek

Az elmúlt tanévekben minden kolléga hozzájuthatott egy modern laptophoz, emellett szinte minden teremben
elérhető interaktív tábla, vagy olyan fehér tábla, amely interaktívvá tehető, esetleg egy projektor, így lehetőség van
a modern IKT eszközök nyújtotta lehetőségek maximális kihasználására, melyekkel változatos, motiváló és hatékony
nyelvoktatás nyújtható tanulóinknak.

III.

Irányadó dokumentumok a munkaterv elkészítéséhez

A munkaközösség munkatervét a következő dokumentumok alapján készítettük:
Nemzeti alaptanterv, a Nat kerettantervei, iskolánk helyi tanterve és a 2020/2021. évi munkaközösségi beszámolók.

IV.

A tanév fő feladatai az oktatás területén

1. AZ ISKOLAI MUNKATERVBŐL ADÓDÓ FELADATOK
Helyi tantervünk a 2020-as Nemzeti alaptanterv előírásai szerint készült. Az idei évben 1-2. és 5-6. évfolyamokon az
új kerettantervnek megfelelően folyik az oktatás. Ezekben az évfolyamokban tanító kollégáik tanmeneteiket is e
szerint módosították, aktualizálták. Ebben a tanévben is szeretnénk nagy figyelmet szentelni a munkaközösségen
belüli és a munkaközösségek közötti kapcsolattartásra. Továbbra is szeretnénk tantestületen belüli
óralátogatásokat, bemutató órákat látogatni, ezzel is megújítva, gazdagítva módszertani ismereteinket, kihasználva
az egymástól való tanulás lehetőségét.
Iskolánk ebben a tanévben is az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” – ként működik. Bemutatni kívánt jó
gyakorlatainkkal kívánjuk támogatni és elősegíteni a megye illetve a régió német nemzetiségi iskoláinak szakmai
fejlődését. A munkaközösségi munkaterv mellékleteként csatolva a Bázisintézményi munkaterv is megtekinthető.
Aktuális programjainkról meghívót küldünk az intézményeinknek és a honlapunkon is közzétesszük őket.

2. MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK SZAKMAI FELADATAI


Az idegen nyelvi kompetencia és kommunikációs készségek fejlesztése,
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A motiváció, önértékelés, felelősség egyidejű fejlesztése



A nyelvoktatás során gyakran alkalmazott csoportban végzett munkához szükséges a szociális
kompetenciák (kommunikációs, együttműködési és konfliktuskezelő kompetenciák) fejlesztése



A sikertelen, lemaradó tanulóink segítésére



IKT, digitális kompetencia fejlesztése, saját készítésű, differenciált tananyagokkal



Rövidtávú célunk egy belső digitális adatbáziskidolgozása, feladatbankot internetes feladatokkal, saját
készítésű multimédiás anyagokkal, feladatsorokkal



Tehetségfejlesztés – versenyek hirdetésével



Nyelvvizsgára való sikeres felkészítés



a szociális és közösségi életfeltételek fejlesztése



az idegen nyelvi kompetencia és kommunikációs készségek fejlesztése



hagyományőrzés



nemzetiségi identitástudat fejlesztése, formálása



nemzetiségi értékeink átörökítése a fiatalabb generáció számára



szoros kapcsolattartás az országos, megyei és városi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, szervezetekkel,
egyesületekkel, Német Nemzetiségi Pedagógiai Intézettel, Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központtal, PTE
KPVK karával

3.

VERSENYEK SZERVEZÉSE, TANULÓINK FELKÉSZÍTÉSE VERSENYEKRE

Verseny megnevezése
Tiéd a Szótár – A Maxim kiadó szótárhasználati versenye országos

Mozaik Tanulmányi verseny, országos, levelező

Titok Német nyelvi levelezőverseny, országos

Spiel und Gewinn! Hebe Kft levelező verseny, országos

Felkészítő tanár
Pálné Nähr Györgyi
Péter Renáta
Puskás Andrea
Aradi Gergő
Pálné Nähr Györgyi
Péter Renáta
Puskás Andrea
Aradi Gergő
Pálné Nähr Györgyi
Péter Renáta
Puskás Andrea
Aradi Gergő
Wigand Brigitta
Bábelné Rein Mária
Steib - Gajda Szilvia
Mikola Péterné

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által meghirdetett
vers- és prózamondó verseny, iskolai, megyei és országos A munkaközösség tagjai
forduló
Pálné Nähr Györgyi
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium által Péter Renáta
meghirdetett vers-és prózamondó verseny, megyei
Puskás Andrea
Aradi Gergő
Mikola Péterné
Megyei szövegértési levelezőverseny 4. osztályosok
Steib - Gajda Szilvia
számára
Wigand Brigitta
Rund um die Feste Levelező szövegértő verseny 3. Bábelné Rein Mária
osztályosoknak, megyei
Steib - Gajda Szilvia
Dienes napi német verseny felső tagozaton: nyelvi
Puskás Andrea
verseny játékos feladatokkal, ill. nyelvi tesztekkel.
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4. NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS

Szeptember közepén megkezdjük a 8. osztályosok nyelvvizsgára való felkészítését: Aradi Gergely, Puskás Andrea
Pálné Nähr Györgyi, Péter Penáta irányításával. Januárra ill. februárra tervezzük az alapfokú nyelvvizsgát, a
csoportok nyelvi szintjének megfelelő ütemben. Utána középfokú nyelvvizsgára való felkészítést is végeznek a
kollégák, igény és a lehetőségek szerint.
Idén is folytatjuk az előző években megkezdett sikeres DSD I. nemzetközi nyelvvizsgáztatást.
5. TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS

Tehetséggondozásra, illetve hiányos tanulói ismeretek pótlására felzárkóztató oktatás keretében is nyílik lehetőség,
alsó és felső tagozaton is általában heti egy órában. Tanórákon fokozott figyelmet szentelünk a differenciálásra,
csoportmunkák során is elősegítjük a tanulók egymástól tanulását. Projektek során minden tanuló képességeinek
és érdeklődésének megfelelő feladatok végzésével mélyítheti nyelvtudását.
6. KÉTNYELVŰ OKTATÁS

A kétnyelvű oktatás nemzetiségi német nyelv és irodalom tantárgyakon kívül a környezetismeret, testnevelés,
természetismeret, biológia és történelem tantárgyaknál valósul meg. Segítségével a szókincs gyarapítása, a
nyelvhasználat fejlesztése érhető el. A német nyelven tanított szaktárgyi órákat tanító kollégák nevei a személyi
feltételeknél olvashatók.

7. TOVÁBBKÉPZÉSEK
Az előző tanév során a pandémia miatt kevés jelenléti és több online továbbképzésre jutottunk el. A bázisintézmény
keretén belül lehetőségünk nyílt Weigert József a Német Nemzetiségi Pedagógiai Intézet vezetője előadását
meghallgatni „Az intézmény nemzetiségi arculata” címmel, továbbá 4 kollégánk előadóként vett részt „Deutsch
Digital 2020” továbbképzésen, ahol saját szakmai anyagaikat mutatták be. Nagy igény van a módszertani megújulást
elősegítő továbbképzések mellett a német hon- és népismeret témájúakra is, ezek lehetőségeit folyamatosan

keressük, szoros kapcsolatot ápolva több helyi, megyei, regionális és országos nemzetiségi intézettel,
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központtal, egyesülettel szervezettel.
Helyi továbbképzésként idén is tervezünk óralátogatásokat, hogy egymás munkájának megismerjük, ötleteket
gyűjtsünk.

8. OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE
Iskolánk sikeres pályázat eredményeképpen újra elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet a német
nemzetiségi nevelés-oktatás területén. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a 2017/2018-as tanévben kezdtük meg:
előadások szervezésével, műhelymunkák és bemutatóórák tartásával kívánjuk az iskolánkban működő jó
gyakorlatainkat, sikeres hagyományápoló munkánkat bemutatni. A programok szervezéséért, a kapcsolattartásért
Wigand Brigitta a felelős.

V.

A tanév fő feladatai a nevelés területén

Munkaközösségünk tagjai nagyon fontosnak tartják a nemzeti nevelés mellett nemzetiségünk hagyományainak,
szokásainak, kultúrájának, értékeinek és nyelvének minél alaposabb megismerését, a német nemzetiségi
identitástudat kialakítását, erősítését.
1. NÉMET NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYÁPOLÁS

a) Német nép- és honismereti óra:
Terveink és ígéretünk szerint egyre több osztály iktatja be az osztálykirándulás programjába egy-egy tájház,
falumúzeum megtekintését, ezzel elődeink élete közelebb kerül hozzájuk. Ebben a tanévben Geresdlakra,
Bátaszékre, Bajára, Nagymányokra, Várdombra, Alsónánára, Mecseknádasdra tervezünk ellátogatni és ott egy
múzeumi foglalkozáson részt venni a szeptemberi nemzetiségi hetünkön.

b) Iskolai nemzetiségi kiállítás
A belépő osztályok bevonása minden évben megtörténik, a folyamatos fejlesztés, bővítés, rendezés állandóan
visszatérő feladatunk. Használata lehetőség szerint folyamatosan történik. Minden osztály minden évben egyegy témát feldolgoz a kiállítás segítségével a német népismeret órákon. Rövidtávű céljaink között szerepel egy
nemzetiségi szoba kialakítása.

c) Táncoktatás:
Iskolai tánccsoportjaink, amelyek az összes alsó tagozatos nemzetiségi és kétnyelvű osztályt érinti, több
rendezvényen sikeresen szerepeltek. Színesítették iskolai műsorainkat, de felléptek a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényein is. Ebben a tanévben a 2-4. osztályosoknak Köhlerné Koch Ilona tanít
német néptáncokat.

d) Gyermek sváb bál

Februárban tervezzük megrendezni a 30. hagyományos sváb bálunkat. Az elmúlt évek alatt
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sütemények receptjeiből a tanulóink és szüleik szívesen kipróbálnak néhányat.

e) Nemzetiségi nap
Nemzetiségi napunk keretén belül az intézmény minden osztálya számára életkorának megfelelő programokat
kínálunk, olyan tevékenységeket és témákat, amelyek őseink életét közelebb hozzák a gyerekhez.. Az 1-8.
osztályosok több állomáshelyen, forgószínpad-szerűen járhatnak körbe.
A foglalkozásokat a munkaközösség tagjai állítják össze a tantervi követelményeknek megfelelően, felhasználva
az élményalapú ismeretközlés módszereit.
Amennyiben lehetőség nyílik rá, külsős előadók bevonását is tervezzük. Ennek szervezését már megkezdtük.

ESZTÉTIKAI NEVELÉS
a, Színház, mozi

Német Színház:
Figyeljük a tanulók életkorának, nyelvtudásának megfelelő darabokat. Célunk, hogy minden nyelvi csoport legalább
egyszer eljusson korosztályának megfelelő előadásra. Szeretnénk még szorosabbra fűzni a kapcsolatot a német
színházzal. Kiváló lehetőség erre a már több éve sikeresen működő német színjátszó kör, ahol felső tagozatosaink
részt vesznek. A TMNÖ támogatásával idén októberben több osztály is eljuthat egy gyermekeknek készült
előadásra.
7. és 8. osztályosaink rendszeresen járnak filmklubba, ahol németnyelvű filmeket tekintenek meg, majd közösen
feldolgozzák, megbeszélik a látottakat.
b, Könyvtár, könyvek, folyóiratok
A németnyelvű irodalom népszerűsítését szolgáló, gyerekek számára kiadott folyóiratok folyamatos gyűjtése a
könyvtárban történik (Mini Spatzenpost, Spatzenpost, Kleines Volk, JÖ, TOPIC, Neue Zeitung gyerekek számára
íródott melléklete). A folyóiratokat sokan megrendelik és beépítik az órai munkába is. A folyóiratok terjesztését
továbbra is Puskás Andrea végzi.

2. EGYETEMI HALLGATÓK GYAKORLATA
A PTE KPVK Partnerintézményeként indén is végezzük október 1. és december 3. között két hetente
péntekenként 6 egyetemi hallgató csoportos tanítási gyakorlatát alsó tagozaton, mely során a német
nyelven tanított szaktárgyakat látogatják, majd a kollégák alapos előkészítése után német nyelven
környezetismeret, népismeret, testnevelés órát tartanak. Mentorálásukban az alsó tagozatos nemzetiségi
tanítók vesznek részt.

VI.

MUNKATERV-NAPTÁR

SZEPTEMBER
09.02.
09. 07.
09.14.

Feladatok
Munkaközösségi értekezlet – Éves munkaterv,
Bázisintézményi munkaterv összeállítása
Munkaközösségi értekezlet – Nemzetiségi nap
programjának összeállítása
Német nemzetiségi tánc indítása

09.14.

Munkaközösségi értekezlet – Főiskolai
csoportos gyakorlatának beosztása

09.10.

Tanmenetek leadási határideje

09.27 – 10.01.

Nemzetiségi hét – Német népismereti tanulmányi
kirándulások

09.30.
09.30.

Német nyelvű szövegértő verseny meghirdetése
Német nyelvű újságok megrendelése

09.30.

Jelentkezés a tanulmányi versenyekre

OKTÓBER

hallgatók

Feladatok

10.01.

Bázisintézményi program: Nemzetiségi nap

10.

Bonyhádi Német nyelvű vers és prózamondó verseny

10.01.

Egyetemi hallgatók gyakorlata

10.07.

Színházlátogatás DBU – Torzonborz, a rabló

10.15.

Egyetemi hallgatók gyakorlata

NOVEMBER

Feladatok

11. 02.

Minősítési eljárás

11.05.

Egyetemi hallgatók gyakorlata

11.08.

Bázisintézményi program: A nemzetiségi óvodai nevelés
megvalósítása, szükséges dokumentumai a jogszabály
tükrében. Pedagógiai programtól a foglalkozástervig.” előadás

11.11.

Márton napi lámpás felvonulás

Felelős
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Wigand Brigitta
Wigand Brigitta
Vargáné Rónai Éva
Prischetzkyné
Márkus Emőke,
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta
munkaközösség
tagjai
Prischetzkyné
Márkus Emőke,
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta
Wigand Brigitta
Puskás Andrea
munkaközösség
tagjai
Felelős
Prischetzkyné
Márkus Emőke,
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta,
munkaközösség
tagjai
felsős nyelvtanárok
alsós nemzetiségi
tanítók
Vargáné Rónai Éva
alsós nemzetiségi
tanítók
Felelős
Prischetzkyné
Márkus Emőke,
Vargáné Rónai Éva
alsós nemzetiségi
tanítók
Wigand Brigitta
Wigand Brigitta,
Vargáné Rónai Éva

11.19.

Egyetemi hallgatók gyakorlata

11.23.

Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny iskolai
forduló

DECEMBER

Feladatok

12.03.

Egyetemi hallgatók gyakorlata

12.07.

Német munkaközösségi megbeszélés – Jubileumi sváb bál
előkészületei

12.17.

Fellépés a Német nemzetiségi gálaesten

JANUÁR

01. 11.

01.
01.24.
FEBRUÁR

02.12.

Feladatok

Munkaközösségi értekezlet: Sváb bál szervezése

Bázisintézményi program: Michelisz József német
nemzetiségi költő workshopja Magyarországi német
versek feldolgozása a tanórákon
Az első félév értékelése
Feladatok

Bázisintézményi program: Sváb bál

alsós
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tanítók
Wigand Brigitta,
Pálné Nähr Györgyi
Felelős
alsós nemzetiségi
tanítók
Prischetzkyné
Márkus Emőke,
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta,
munkaközösség
tagjai
Wigand Brigitta,
Vargáné Rónai Éva
Felelős
Prischetzkyné
Márkus Emőke,
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta,
munkaközösség
tagjai
Wigand Brigitta
Wigand Brigitta
Felelős
Prischetzkyné
Márkus Emőke,
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta,
munkaközösség
tagjai

MÁRCIUS

Feladatok

03.

DSD Nyelvvizsga Írásbeli vizsga

03. 22.

Német versmondóünnep óvodásokkal

03. 29.

Bázisintézményi program: Drámapedagógiai foglalkozás a
Deutsche Bühne Ungarn színházpedagógusával Előadó:
Bareith Rebekka

ÁPRILIS

Feladatok

04.05.

04.26.
04.29.

MÁJUS

Feladatok

05.

Országos Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó
Verseny

05.24.

Bázisintézményi program: Megyei német szövegértő
verseny döntője

05.25.

Dienes napi német nyelvű vetélkedő

06.20-25.

Felelős
Pálné Nähr Györgyi,
Péter Renáta
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta
Wigand Brigitta

Felelős
Pálné Nähr Györgyi,
Péter Renáta,
DSD Nyelvvizsga Szóbeli vizsga
értintett
nyelvtanárok
Prischetzkyné
Márkus Emőke,
Bázisintézményi program: Német nemzetiségi vers és Vargáné Rónai Éva,
prózamondó verseny megyei döntő
Wigand Brigitta,
munkaközösség
tagjai
Pálné Nähr Györgyi,
Német szintfelmérő a 4. évfolyamon
Mikola Péterné
Wigand Brigitta
TrachtTag
munkaközösség
tagjai

04.

JÚNIUS
AUGUSZTUS
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Feladatok
Német nyelvi napközis tábor

Felelős
Prischetzkyné
Márkus Emőke,
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta,
továbbjutott
versenyzők
felkészítői
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta,
munkaközösség
tagjai
Puskás Andrea
Felelős
Vargáné Rónai Éva,
Wigand Brigitta
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VIII. Ellenőrzés
1. A 2021/2022. tanévre tervezett óralátogatások
Név/Hónap

IX.

X.

XI.

I.

II.

III.

IV.

x

Aradi Gergely
x

Bábelné Rein Mária
Bonifertné
Bernadett

XII.

Simon

x
x

Mikola Péterné
x

Müller Jánosné

x

Pálné Nähr Györgyi
x

Poda Krisztina
Péter Renáta

x

Puskás Andrea

x

Steib – Gajda Szilvia

VII.

x

Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel

Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LDU)
Ungarndeutsches Pädagogisches Institut (UDPI)
Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Goethe Institut - Budapest
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Wunderland Óvoda Kindergarten
Nemzetiségi POK
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung - Szekszárd
Deutsche Bühne Ungarn (DBU)
Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület
Mondschein Kórus

V.

VI.
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