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BEVEZETÉS 

 

A Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Is-

kola munkatervét az intézmény jóváhagyott Pedagógiai Programja (PP), a Szervezeti és Működési Sza-

bályzata (SZMSZ), valamint a jogszabályi előírások alapján készítettük. 

A Munkaterv felépítése 

Bevezető közös 

Helyzet- és erőforrás elemzés közös 

Célok, kiemelt feladatok közös 

A tanév helyi rendje, a tanév intéz-

ményegységi rendje 

közös 

intézményegységi 

Szakmai feladatok 
közös 

intézményegységi 

Intézményi kapcsolatok, együttműkö-

dés 
közös 

Ellenőrzési terv 
közös 

intézményegységi 

A nevelőtestület által fontosnak ítélt 

egyéb területek 
intézményegység 

Mellékletek 
közös (értekezletek rendje, beiskolázási tervek) 

intézményegységi munkaközösségek munkatervei 
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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi és tárgyi feltételek 

Az intézményvezetés és az egységek vezetése folyamatosan odafigyel a változásokra és jó előre 

tervezi, keresi a generációváltás kapcsán a leendő új tanárkollégák felvételének lehetőségét, szigorúan 

ügyelve, megtartva a minőségi szakmai munka szempontjait, követelményeit. Egyedül az informatika, 

digitális kultúra területén nem sikerült tanár végzettségű kollégát találnunk egy egységünkbe. Jellem-

zően már több ízben sikerült alkalmaznunk mentorált, illetve Klebelsberg ösztöndíjas hallgatókat. Sza-

kos ellátottságunk 100%-os, tartós távollét esetén is sikeres a kollégák pótlása, helyettesítése. 

Kollégiumunk kéri pszichológus heti 8-10 órában történő foglalkoztatását, melyre megítélésünk 

szerint a digitális oktatás, a pandémia „utóhatásaként” nagyon nagy szükség lenne. 

Udvaros, karbantartó kollégák pótlása, illetve stabil, jó munkaerő alkalmazása nehézkes. 

Változatlanul szükség lenne intézményi szinten udvaros alkalmazására. 

Intézményünk környékén megszaporodtak a rongálások, úgy véljük, hogy a nap különböző időszakaiban 

(késő délután, este) és hétvégén nem túl biztonságos a közlekedés, illetve csak az egyszerű tartózkodás 

közterületen. 

Hétfőn reggelente karbantartóink nem győzik a takarítást az iskolák udvarain, a közös agórán, hogy a 

gyerekek biztonságosan közelíthessék meg az iskoláikat. 

Ezúton is szeretném ismételten jelezni, hogy egyik egységünknél sincs már udvaros, akiknek ez lenne a 

feladatuk. Ezt a feladatot többnyire közfoglalkoztatott udvarosok látták el, de már több éve nincs rá 

jelentkező (nettó 54ezer Ft-ért).  

Vitatott az agórán elhelyezett három kapu zárásának lehetősége, nem ismert számunkra a „tulajdonosi 

viszony”, kérnénk a tankerület segítségét ennek tisztázásában. 

 

A Kertvárosi Rendőrőrs vezetőjével, Palkovics Sándor r. alezredes úrral tartjuk a kapcsolatot.  Kértük 

kollégáinkat jelzések tételére, személyes beavatkozás helyett, ha szembesülnek nemkívánatos esemé-

nyekkel. 

 

Tisztelettel kérnénk tankerületi igazgató urat képviselje az idejáró gyermekek biztonsága és szüleik meg-

nyugvása érdekében javaslatainkat, kéréseinket karöltve 

a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Pécsi Rendőrkapitánysággal, illetve, a Kertvárosi Rend-

őrőrssel,  a Pécs-Kertvárosi Polgárőrséggel…stb. 

 

Javaslataink, kéréseink: 

 Rendőrségi megfigyelésre bekötött köztéri megfigyelő kamerák elhelyezése az intézmény körül 

és az agórán. 

 A rendőrség őrjáratait kérjük, hogy gyakrabban tegyék, olykor gyalogosan is. 

 Szorgalmazzuk a közvilágítás rendszeres ellenőrzését, nem működő lámpák felülvizsgálatát - 

többszöri, több helyen is megtett bejelentések ellenére egyáltalán nem működnek - . Jelzést több-

ször tettünk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Városüzemeltetési Főosztálya illetve a 

BIOKOM felé. 

 Agóra kapuinak iskolai időben történő zárva tartása. 

 Hosszútávon a kaputelefonos beléptetőrendszer kiépítését az intézmény területén. 
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1.1.1. Álláshelyek száma intézményegységenként:  

 

 pedagógus egyéb 

Gimnázium:  33,64 18 

1.Sz. Általános Iskola:  69 (ebből 1 üres) 6 

2.Sz. Általános Iskola:  36,5 6 

Pogányi Általános Iskola: 7,5 0,5 

Kollégium: 14 10 

Művészeti Iskola: 20,4 2,25 

Sportegység - 6 

Összesen: 184,04 45,75 

 

1.1.2.A pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben közremű-

ködő szakértők névsora, szakértői napja  

Sorszám Név Szakterülete Szakértői nap 

1. Csetényi Sándor kollégiumi nevelés csütörtök 

2. Odrobina Brigitta tanító csütörtök 

3. Sokácz Ágnes tanító csütörtök 

4. Szélig Terézia tanító péntek 

5. Szilágyi Zoltán kollégiumi nevelés kedd 

6. Takács Éva Judit angol nyelv csütörtök 

7. Ritter Attiláné tanító csütörtök 

8. Wágner István testnevelés péntek 

9. Jancsula Dezső történelem csütörtök 

10. Kissné Makra Ildikó informatika kedd 

11. Kovács Éva matematika péntek 
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1.1.3.Szaktanácsadó pedagógusok névsora, szabadnapja (ha mesterpedagógus)  

Sor 

szám 
Név Szakterület 

Mesterpe-

dagógus/ 

Szaktanács-

adói nap 

1. Gosztolya József Testnevelés és sport csütörtök 

2. Minárik Tamás 
Magyar nyelv és irodalom 

tantárgygondozó 
- 

3. Jéhnné Csók Ildikó 
Matematika 

tantárgygondozó 
- 

4. Odrobina Zoltán történelem szerda 

5. Kulcsárné Hajmási Ilona informatika péntek 

1.1.4.További mesterpedagógusok (intézményvezető, fejlesztő támogató, fejlesztő mentor)  

Sorszám Név Szakterület 

1. Medgyesi Antal intézményvezető 

2. Horváth Éva Andrea fejlesztő támogató mentortanár 

3. Jéhnné Csók Ildikó fejlesztő támogató mentortanár 

4. Ulrich Magdolna intézményvezető 

5. Minárik Tamás fejlesztő támogató 

6. Erdélyi Krisztina fejlesztő támogató 

7. Balogh Hajnalka fejlesztő támogató 

8. Klencsár Dezsőné fejlesztő támogató 

9. Süle Zoltán fejlesztő támogató 

10. Tandiné Mosgai Andrea fejlesztő támogató 
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1.1.5.A 2021/2022-es minősítésre jelentkezettek 

1.  Balogh-Bárdosi Renáta Margit 1.Sz. Ált. Isk. Ped. II. 

2.  Kisbáró Emese 2.Sz. Ált. Isk. Ped. II. 

3.  Balázsi Beáta Kollégium Ped. II. 

4.  Tari Gergely Művészeti Ped. II. 

5.  Pintérné Zsigmond Katalin Gimnázium mesterpedagógus 

6.  Zalay Sebestyén Gimnázium Ped. I. 

7.  Hauser Martin Gimnázium Ped. I. 

8.  Madácsi Barbara 2.Sz. Ált. Isk. Ped. I. 

9.  Dr. Pordán Ildikó Kollégium mesterpedagógus 

10.  Papp Anita Művészeti Ped. II. 

11.  Ódor Veronika Művészeti Ped. II. 

12.  Solymos Adrienne Művészeti Ped. II. 

A következő tanévben is szorgalmazzuk a kollégák jelentkeztetését a minősítési eljárásban történő 

részvételre. 

1.1.6.A tanfelügyeletben érintett vezetők és intézményegységek, intézmény 

Név Eljárás int.egység 

Tandiné Mosgai Andrea Intézményvezetői tanfelügyelet Művészeti 

Ulrich Magdolna Mária Intézményvezetői tanfelügyelet Gimnázium 

Ulrich Magdolna Mária Intézményi tanfelügyelet Gimnázium 

Medgyesi Antal Tanfelügyelet 2.Sz.Ált.Isk. 
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1.1.7.Áttanítások az intézményegységeink között: 

Név Honnan? 
Óra 

szám  

Óra 

szám 

aránya 

Hová? Tantárgy 

Bender Ágnes óraadó 8 36% 1.Sz.Ált.Isk angol nyelv 

Bender Ágnes óraadó 2 9% Gimnázium angol nyelv 

Czepf József óraadó 8 36% Művészeti fuvola 

Disztlné Szita Gabriella óraadó 14 64% 1.Sz.Ált.Isk angol nyelv 

Dr. Eiterné N. Edina Gimnázium 8 36% 2.Sz.Ált.Isk vizuális kultúra 

Dr. Hoppa Enikő óraadó 14 64% 1.Sz.Ált.Isk magyar, mint idegen 

nyelv 

Dr. Papp Judit Művészeti Iskola 4 18% 1.Sz.Ált.Isk történelmi társastánc 

Dr. Pordán Ildikó Kollégium 5 17,8% Gimnázium Társadalom-ismeret 

Elter Rita 1.Sz.Ált.Isk 7 32% 2.Sz.Ált.Isk angol nyelv 

Fekete Mária óraadó 13 59% 1.Sz.Ált.Isk gyógypedagógus 

Friss Hajnalka 2.Sz.Ált.Isk 3 14% Gimnázium énekzene 

Garai Dénes 2.Sz.Ált.Isk 3 14% Gimnázium testnevelés 

Gosztolya József Gimnázium 10 55% Pogány testnevelés 

Gosztolya József Gimnázium 4 22% 2.Sz.Ált.Isk tanulószoba 

Gosztolya József Gimnázium 4 18% 1.Sz.Ált.Isk testnevelés 

Horváth Andrea 1.Sz.Ált.Isk 4 18% 2.Sz.Ált.Isk német nyelv 

Jandó-Radics Zorka Művészeti Iskola 6 27% 1.Sz.Ált.Isk tánc és mozgás 

Jani Péter Gimnázium 6 27% 1.Sz.Ált.Isk angol nyelv 

Kanyar Katalin 2.Sz.Ált.Isk 6 30% Gimnázium SNI fejlesztés 

Kaszás András Gimnázium 8 45% 1.Sz.Ált.Isk matematika, fizika 

Kerekes Boglárka 2.Sz.Ált.Isk 9 41% Gimnázium mozgás-fejlesztés 

Kovács-Werczel Karo-

lina 
Művészeti Iskola 7 32% Pogány ének-zene 

Kovács-Werczel Karo-

lina 
Művészeti Iskola 3 14% Gimnázium ének-zene 

Lencsés Károly óraadó 11 50% Művészeti klasszikus balett 

Lovász Lázár 2.Sz.Ált.Isk 11 50% Gimnázium kémia 

Paines Wesley Benedict Gimnázium 4 18% 1.Sz.Ált.Isk angol nyelv 

Palotás Béla Kollégium 10 45% 2.Sz.Ált.Isk tanulószoba 

Papp Anita Művészeti Iskola 19 87% 1.Sz.Ált.Isk tánc és mozgás 

Pintér László óraadó 6 27% 2.Sz.Ált.Isk digitális kultúra 

Pintér László óraadó 7 32% Gimnázium digitális kultúra 

Süle Zoltán 1.Sz.Ált.Isk 9 41% Gimnázium média 

Szűcs Cintia óraadó 14 64% 1.Sz.Ált.Isk magyar+napközi 

Tandi Zsófia (néptánc) óraadó 6 27% 1.Sz.Ált.Isk tánc és mozgás 

Varga Mária Sarolta óraadó 10 45% 1.Sz.Ált.Isk napközi 

Vető Veronika Vanda 1.Sz.Ált.Isk 10 45% 2.Sz.Ált.Isk kémia, matematika 

Wágner István 1.Sz.Ált.Isk 4 18% Gimnázium testnevelés 

 

  



10 

1.1.8.Vezetők heti munka rendje  

A feladatmegosztást részletesen az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

A vezetők intézményben tartózkodásának általános rendje: 

 Ulrich Magdolna 

intézményvezető 

Minárik Tamás  

intézményvezető - helyettes 

Balogh Hajnalka  

intézményvezető - helyettes 

Hétfő 745 - 1600 745 - 1600 715 - 1600 

Kedd 715 - 1500 745 - 1600 745 - 1600 

Szerda 715 - 1600 745 - 1600 745 - 1600 

Csütörtök 745 - 1600 715 - 1600 745 - 1600 

Péntek 730 – 1430 745 – 1430 745 – 1430 

 

1.1.9.Intézményegységvezetők 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Odrobina Zoltán 715–1615 715–1615 OH 715–1415 715–1415 

Medgyesi Antal 745 – 1700   745 - 1600  745 - 1600 745 - 1600 745 – 1700 

Szélig Terézia 700 - 1400 700 – 1600 900 – 1600 700 – 1600 OH 

Tandiné Mosgai 

Andrea 

1000-2000 0800-14.00 1000-20.00 0800-14.00 1100-19.00 

Szilágyi Zoltán 900-1900 OH 1100-1900 1100-1900 900-1500 
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1.2. Az intézmény tanulói adatai  

Feladat-ellá-

tás 

osztály/ 

csoport-

szám 

létszám 

integrált 

sajátos ne-

velési igé-

nyű tanu-

lók 

(SNI) 

beillesz-ke-

dési, tanulási 

és magatar-

tási zavarok-

kal küzdő ta-

nulók 

(BTM) 

egyéni 

tanrend 

hátrá-nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-zot-

tan hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

alsó tagozat 23 515 45 20 1 17 5 515 

felső tagozat 24 561 58 36 2 18 4 0 

gimnázium 12 357 33 26 4 5 1 0 

művészeti 

iskola 
67 410 - - - 2 - - 

kollégium 12 280 15 13 0 25 23 0 

Összesen 138 2123 151 95 7 67 33 515 

 

1.3. Tárgyi feltételek 

Az intézmény a törvényben előírt oktató nevelő munkájához az önkormányzat fenntartásában lévő 

Pécsi Kulturális Központ telephelyeként működő Apáczai Művelődési Ház és Apáczai Sportegység, va-

lamint a Csorba Győző Könyvtár, Apáczai Csere János Fiókkönyvtára tereit használja:  

A teret adó külső intézmény Időpont/időtartam 

Anatolij Petrov Uszoda Gimnázium: 10. évfolyam órarend szerint 

Pogány: hétfő és szerda 1. óra 

2.Sz.Ált.Isk.: órarend szerinti órák 

1.Sz.Ált.Isk.: órarend szerinti órák 

Apáczai Művelődési ház 

 

Előre meghatározott rendezvények, rendez-

vénylap leadásával. (minden intézményegy-

ség) 

Művészeti használja a balett termet hétfőtől 

péntekig délután 15.30-19.00 óráig, illetve az 

Apáczai termet alkalomszerűen. 

Csorba Győző Könyvtár Apáczai Fiókkönyv-

tára 

Alkalmanként könyvtári foglalkozások egyez-

tetett időpontban. (minden intézményegység) 

Aprók Háza 3. Óvoda Művészeti: hétfőtől péntekig délután 16.00-

20.00 óráig 
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1.4. A belső terek használatának jellemzői 

A teret használó 

intézményegység 
A használt tér helye 

A használt termek száma, 

megnevezése 

1. Sz. Ált. Iskola 

2. Sz. Általános Iskola 30, 29,28,27,26, 25/2, 23-

as tantermek 

Művészeti Iskola 2 táncterem, 2 szolfézste-

rem (az átépítés ideje 

alatt) 

Művelődési Házban közö-

sen használt termek 

SDT-terem, Apáczai te-

rem, Balett terem, Nép-

tánc terem 

Csorba Győző Könyvtár 

Apáczai Fiókkönyvtára 

Gyermekkönyvtári rész 

Kollégium 2-3-4-5-6. emeleti tanulók 

közül 8 tanterem az átépí-

tés ideje alatt 

2. Sz. Ált. Iskola - - 

Kollégium - - 

Gimnázium - - 

Művészeti Iskola 

PKK Apáczai Művelődési 

Ház 

1 db: balett terem  

2. Sz. Általános Iskola 
1 db: 16. terem – szolfézs 

Aprók Háza Óvoda 1 db: kamara-terem 

Pogányi Iskola - - 
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1.5. Hiányzó, és a tanév során pótlandó tárgyi és személyi feltételek 

intézményegység tárgyi feltétel személyi feltétel 

1. Sz. Általános Iskola  Az iskolabútoraink 

pótlása, javítása 

(anyagszükséglet) 

 Legalább két tanterem 

bútorainak cseréje,  

 Számítógépeink 

fejlesztése, a digitális 

vizsgákra való 

alkalmassá tételükre 

 Digitális tábla cseréje 1 

db 

 projektorizzók pótlása,  

 informatikai eszközeink 

bővítése, cseréje 

 térképek, pótlása, 

projektorok beszerzése, 

javítása, 

természettudományos 

anyagok 

pótlása,(kémia),  

 fehértáblák beszerzése,  

 fejlesztő anyagok 

beszerzése 

Robotika eszközpark fejlesz-

tése 

Iskolaőr munkakör betöltése, 

az udvarosi és a készenléti ta-

karítói munka támogatása, bő-

vítése. 

 

2. Sz. Általános Iskola Interaktív panelek, projekto-

rok beszerzése. 

Iskolaőr munkakör betöltése, 

az udvarosi munka támogatása, 

bővítése. 

Pogány Iskola Az oktatás színvonalának 

megőrzése érdekében újabb 

helyiség/konténer tanterem 

és tárolóhelyiség biztosítása. 

Tetőtéri ablakok cseréje, 

rendezvénytér kialakítása. 

Projektor biztosítása. Számí-

tógépeink fejlesztése. 

A 2022-2023-as tanévtől a 3. 

évfolyamon kötelező tan-

tárgy a digitális kultúra. En-

nek feltételei nem biztosítot-

tak. 

Takarítónő. 

Gimnázium Interaktív panelek, projekto-

rok. Országos pályázatok fi-

gyelemmel kísérése az el-

avult villamoshálózat és nyí-

lászárók cseréje érdekében. 
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Számítógépeink fejlesztése, 

cseréje, a digitális vizsgákra, 

mérésekre, érettségire való 

alkalmassá tétele. 

Folyamatosan használt inter-

net sávszélességének növe-

lése. 

Kollégium II. Helyiségek bútorzata és 

egyéb berendezési tárgyak 

Hálószobák tartozéka (elő-

írás szerint): 

- tükör 52 db 

- cipősszekrény 30 db 

- éjjeli szekrény 20 db 

- ágynemű garnitúra 60 db 

- ágyneműhuzat garnitúra 

200 db 

A kollégiumi szobák beépí-

tett szekrényajtóinak javí-

tása, mázolása 

Szobák, irodák ablakainak 

szigetelése 

Egy lift felújítása 

Pszichológus, udvaros 

Művészeti Iskola  - a Művészeti Iskola zeneter-

meiben lévő tanári székek el-

törtek, tönkrementek, ezeket 

cserélni, pótolni kell 

- tantermek bútorainak cse-

réje 

- az internet megfelelő hasz-

nálatához, hogy a termekben 

is lehessen használni, min-

den teremben internetes csat-

lakozás kialakítása 

- az udvaron szabadtéri 

„színpad” kialakítása, a meg-

felelő burkolat készítése 

(házi bemutatók, bemutató 

órák, kiskoncertek tartásá-

hoz, az iskola népszerűsítés-

hez) 

 

- Nyílászáró-csere szükséges 

most már minden teremben. 

Lovász Péterné Balázs Mag-

dolna 2022-ben nyugdíjba vo-

nul. Az ő helyére fel kell ven-

nünk zenetanár kollégát. 
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2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

2.1. Intézményi célok 

 Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

 A szakértők és a szaktanácsadók bevonásával valósuljon meg a vezetői és intézményi 

tanfelügyeletre és a minősítésre való eredményes felkészülés, felkészítés  

 A pedagógiai munka belső szakmai dokumentumai (tanmenetek, tematikus tervek, óratervek) 

tükrözzék a kerettantervi előírásokat. 

 Készüljenek el a tanév rendjében megnevezett mérések nyomán a helyi intézkedési és 

beavatkozási tervek. 

 Működjenek továbbra is eredményesen a tehetséggondozás terén elindított fejlesztések és 

tehetségműhelyek. 

 Valamennyi dolgozó ismerje meg a rájuk vonatkozó jogszabályi változásokat, különösen a 

pedagógus előmeneteli rendszerrel és a minősítéssel kapcsolatos előírásokat, valamint a 

kerettantervi előírások változásait. 

 Tovább fejlődjön az ÖKO-iskola modell, újabb egységek legyenek örökös ÖKO-cím bitokosai.  

 Működjön tovább az Interprofesszionális Team a pedagógusok aktívabb bevonásával. 

 A működtetés átadása során a használati jogok további tisztázása. 

2.2. Székhely/intézményegységi célok:  

 Gimnázium  

 Az iskola eredményességi mutatóinak javítása, továbbra is törekszünk az elégtelenek számának 

csökkentésére 

 Az SZMSZ, Pedagógiai Program és a Házirend aktualizálása  

 A pedagógus előmeneteli rendszerrel és a minősítéssel, önértékeléssel kapcsolatos ismeretek 

elmélyítése, az önértékelések folytatása.  

 Környezeti nevelés, fenntarthatóság 

 Szakmai kapcsolataink tovább működtetése az 1. és 2. sz. Általános Iskolával, a Kollégiummal, 

a Művészeti Iskolával, az Apáczai Művelődési Házzal, az Anatolij Petrov Uszodával és a Csorba 

Győző Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtárával. 

 Kapcsolataink működtetése a szülőkkel, a felsőoktatási intézményekkel, városunk, megyénk 

középiskoláival, általános iskoláival, egyéb profilunknak megfelelő intézményekkel 

 Pályaorientációt segítő tevékenység kiterjesztése, folyamatos biztosítása 

 A tanulók tudatos, reális pályaválasztásának segítése 

 PTE Partnerintézménye adta további kapcsolódási pontok keresése – pl. pszichológus hallgatók 

fogadása 

 A gimnázium PR-jának erősítése  

 A közösségi szolgálat eljárásrend szerinti működtetése, 2020-2021. tanévi monitoring 

tapasztalatainak figyelembevétele 



16 

 Kiemelt célunk a tanulók egészséges életvitelének, valamint a környezetvédelem iránti 

fogékonyságának megalapozása – az örökös ÖKO Iskola címnek való megfelelés 

 Az intézmény tárgyi és tartalmi területeinek folyamatos fejlesztése, pályázati források 

bevonásával is 

 Az új Nat szerinti helyi tanterv, követelményrendszer, óraszámok pontosítása 

 A tanítási órákon, hirdetőtáblákon felhívjuk a figyelmet a természettudományhoz kapcsolódó 

nevezetes napok jelentőségére, érdeklődő tanulókkal feldolgozzuk a témákat-folyamatosan 

 A tantárgyaink tanításával összefüggésben megtervezzük az SNI, BTMN tanulók fejlesztésének 

feladatait 

 Pedagógiai innováció, új típusú tanítási módszerek alkalmazása, bemutató órák szervezése 

 Tehetséggondozó tevékenységünk átgondolása, tudatos szervezése, a versenyekre történő 

felkészítés eredményességének növelése 

 Az országos kompetenciaméréseredményeinek visszacsatolása, a tanulói érdeklődés és 

motiváció felkeltése 

 Mindennapos testnevelés visszaállítása felmenőrendszerben a 2021-2022. tanévvel kezdődően a 

3+2 rendszerbe, pedagógiai program módosítása 

 

 1. Sz. Általános Iskola 

 Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

 Felmenő rendszerben bevezetjük a NAT2020 tanterveit 1-2, illetve 5-6. évfolyamokon. 

Tapasztalatainkat megosztjuk a munkaközösségekkel és a tantestülettel. 

 Folytatódjék az intézményi önértékelés a tanévre lebontott programja. Az intézményi önértékelés 

éves tervének végrehajtása újabb kollégák bevonásával. Az önértékelési időszak alatt az 

önértékelést még nem készítő kollégák végezzék el a feladatot! 

 PTE Partnerintézménye adta feladataink ellátása – hallgatók fogadása 

 Az iskola PR-jának erősítése  

 A pedagógiai munka belső szakmai dokumentumai (tanmenetek, tematikus tervek, óratervek) 

tükrözzék a kerettantervi előírásokat. 

 Iskolai hagyományaink, programnaptárban tervezett rendezvényeink magas színvonalon 

valósuljanak meg. 

 Készüljenek el a tanév rendjében megnevezett mérések nyomán a helyi intézkedési és 

beavatkozási tervek. (Munkaközösségek munkaterveiben, iskolai szinten.) 

 A matematika tantárgy csoportbontásának végrehajtása, a szervezési és szakmai tapasztalatok 

feldolgozása 

 Működjenek továbbra is eredményesen a tehetséggondozás terén elindított fejlesztések és 

tehetségműhelyek. (Robotika) 

 Valamennyi dolgozó ismerje meg a rájuk vonatkozó jogszabályi változásokat, különösen a 

pedagógus előmeneteli rendszerrel és a minősítéssel kapcsolatos előírásokat, valamint a 

kerettantervi előírások változásait 

 Tovább fejlődjön az ÖKO-iskola modell, valósuljanak meg az Örökös Ökoiskola cím által 

kijelölt feladataink a DÖK-OKO csoport munkaterve alapján, összhagban a NAT 

fenntarthatósági célkitűzéseivel, az integrált tantervi tartalmakra támaszkodva 
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 A LEP program sikeres megvalósítása 

 

Évfolyam Előadás Helyszín 

1. évfolyam  Bűbájos lakat Bóbita 

2. évfolyam  80 nap alatt a Föld körül ANK,vagy Pécsi Kult. Kp 

3. évfolyam László király PNSZ 

4. évfolyam Fehérlófia ANK,vagy Pécsi Kult. Kp 

5. évfolyam Valahol Európában PNSZ 

6. évfolyam  Fővárosi Nemzeti Cirkusz Budapest 

7. évfolyam  Fordulj egyet ANK,vagy Pécsi Kult. Kp 

8. évfolyam színházi előadás Budapest 

 

 Nyertes pályázataink (Robotika és Eszközfejlesztés, A Természet jobban tudja…) sikeres 

megvalósítása. 

 Az angol két tannyelvű országos mérés sikeres teljesítése, a megadott kritériumok alapján az új 

technikai-informatikai környezetben. 

 Az első nyelvet tanulók országos mérésének sikeres teljesítése angol és német nyelvből 6. és 8. 

évfolyamokon. 

 Felkészülés az országos eszköztudás mérésre a kidolgozott kompetencia stratégiánk alapján. 

 Kiemelt iskolai pedagógiai feladataink: 

● A nyolcadikos tanulók sikeres felkészítése a középfokú írásbeli felvételire, minta-feladatsorok 

gyakorlásával. 

● Mindent tantárgyból tervezett, bemért mintafeladatok megoldásával segíteni tanulóink felkészü-

lését az országos eszköztudás mérésre (mintafeladatok, próbatesztek stb.) 

● 4. évfolyamon a meglévő tárgyi ismeretek eszköztudássá válássá formáló feladatok tudatos al-

kalmazása a tanulóink körében, elsősorban a közismereti tantárgyak segítségével 

● Az iskolai esélyegyenlőségi feladatok végrehajtása a fenntartó útmutatásai alapján. 

● Felzárkóztatás, tehetséggondozás lehetőségeinek javítása osztályszinten is. 

● Hagyományos iskolai rendezvényeink sikeres lebonyolítása (házi versenyek, vetélkedők, kultu-

rális programok, nyelvi – és sportprogramok, tehetséggondozó programok, erdei iskola, táborok 

–Kisbakancsfűző, Vagabund, Kórus, Balatoni, szaknapközik, erdei iskolák, évközi honismereti 

és nemzetiségi kirándulások, hétvégék stb.). 

● Az intézményegység felkérés esetén lehetőleg minél nagyobb mértékben kapcsolódjon be az in-

tézményi közös programokba. 

● Külső szakmai partnerkapcsolataink ápolása és lehetőség szerinti bővítése. (a partnerlista frissí-

tése) 

● Iskolai házirendünk felülvizsgálata a nevelőtestület, a szülői szervezet és a Diákképviselet bevo-

násával, a mobileszközök használatának szabályozása területén. A beválás értékelése. 

● Tanulók fizikai állapot felmérésének elvégzése, a szülők tájékoztatása a mérésekről.(NETFIT) 

● Továbbképzési tervünk és beiskolázási programunk megvalósítása a lehetőségek függvényében 

● Gyermek-és ifjúságvédelem feladatainak ellátása az intézményi családgondozó, az intézményi 
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pszichológus szakmai munkájának felhasználásával. 

● A megyei és az országos német nemzetiségi népdaléneklési verseny sikeres lebonyolítása 

● Részvétel a Baranyai Nemzetiségek Napja rendezvényen, tanulóink aktív közreműködésével 

 2. Sz. Általános Iskola 

 A járványügyi megelőző, védő intézkedések szigorú betartása, rugalmas alkalmazkodás a 

járványügyi helyzethez. 

 A pedagógus minősítések eredményes lebonyolítása.  

 Az önértékelés a tanévre lebontott programjának folytatása, megvalósítása.  

 A vezetői és intézményi tanfelügyelet megállapításainak intézkedési tervben meghatározott 

végrehajtása. 

 Tanulóink tanulmányi munkájának, eredményességének javítása. 

 A digitális kultúra használatának kiterjesztése. 

 A KRÉTA, e-napló zökkenőmentes, naprakész használata. 

 Az iskolaotthonos rendszerben a tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozások 

hatékonyságának emelése. 

 A fejlesztés, korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás hatékonyságának javítása. 

 A tanulói neveltségi szint, viselkedési kultúra javítása.  

 A tanulók tudatos, reális pályaválasztásának segítése. 

 Tanulóink egészséges életvitelének, a környezetvédelem fontosságának megalapozása – az 

örökös ÖKO Iskola címnek való folyamatos megfelelés. 

 Biztos beiskolázás (1 informatika orientációjú, 1 úszó osztály indítása). 

 A méréseredmények értékelése, az abból adódó feladatok meghatározása. 

 Felkészülés a digitális országos kompetenciamérésre. 

 Az idegen nyelvi országos mérés sikeres teljesítése angol és német nyelvből a 6. és 8. 

évfolyamokon. 

 A szülők és az iskola közötti kapcsolattartási formák erősítése. 

 A szorobán népszerűsítése, a szakköri program átadása a fiatal kollégáknak, felkészítő tanfolyam 

elvégzése. 

 A hagyományos iskolai rendezvényeink sikeres lebonyolítása (házi versenyek, vetélkedők, 

kulturális programok, nyelvi – és sportprogramok, tehetséggondozó programok, táborok). 

 A gyermek-és ifjúságvédelem feladatainak ellátása a szociális segítő, az intézményi pszichológus 

szakmai munkájának felhasználásával. 

 Az együttműködés erősítése a intézményegységekkel, kiemelten a Gimnáziummal, az 1. Sz. 

Általános Iskolával, a környező óvodákkal. 
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 A LEP program sikeres megvalósítása 

Tanulóink a tanév során a Lázár Ervin Program keretében a következő előadásokon vesznek részt: 

évfolyam előadás felelős 

1. Bábelőadás intézményegységvezető-helyettes 

2. Előadóművészeti produkció intézményegységvezető-helyettes 

3. Színházi előadás  intézményegységvezető-helyettes 

4. 
Komolyzenei vagy népzenei kon-

cert 
intézményegységvezető-helyettes 

5. Színházi előadás intézményegységvezető-helyettes 

6. 
Cirkuszművészeti előadás a Fő-

városi Nagycirkuszban 
intézményegységvezető-helyettes 

7. Előadóművészeti produkció intézményegységvezető-helyettes 

8. Színházi előadás Budapesten intézményegységvezető-helyettes 

 

Az előadások időpontjával, a lebonyolítással kapcsolatban az intézményegységvezető-helyettes folyamatosan 

egyeztet, ill. adatot szolgáltat a Pécsi Tankerületi Központ munkatársának. 

 

 Pogányi Általános Iskola 

 Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

 Valamennyi dolgozó ismerje meg a rájuk vonatkozó jogszabályi változásokat, a kerettantervi 

előírások változásait. 

 Iskolai alapdokumentumok aktualizálása (PP, Házirend). 

 Folytatódjék az intézményi önértékelés/pedagógus önértékelés a tanévre lebontott programja. 

 A pedagógiai munka belső szakmai dokumentumai (tanmenetek, tematikus tervek, óratervek) 

tükrözzék a kerettantervi előírásokat. 

 Helyi mérések nyomán helyi fejlesztési tervek elkészítése (mozgásállapot, Difer, Sindelar). 

 Egyéni képességfejlesztés, tehetséggondozás, versenyfelkészítés. 

 Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok aktualizálása a PP-ban rögzítettek szerint.  

 Gyermek-és ifjúságvédelem feladatainak ellátása. 

 Hatékony beiskolázás a következő tanévre (iskolanyitogató foglalkozások, nyílt nap). 

 Bázisiskolai tevékenységünkhöz kapcsolódó mozgásfejlesztő program további megismertetése 

jó gyakorlatként. 

 Fenntarthatóság, környezettudatos nevelés (ÖKO-iskolai program működtetése). 

 Részvétel a fenntartható fejlődés témahét programjain. 

 Iskolai hagyományaink, tervezett rendezvényeink magas színvonalú megvalósítása. 

 Külső szakmai partnerkapcsolataink ápolása, lehetőség szerinti bővítése. 

 IKT eszközök használatának további kiterjesztése. 

 Innovatív szemlélet, módszertani kultúra fejlesztése. 
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 Iskolánk tanulói a tanév során a Lázár Ervin Program keretében a következő előadásokon 

vesznek részt: 

évfolyam előadás felelős 

1. Bábelőadás intézményegység-vezető 

2. Előadóművészeti produkció intézményegység-vezető 

3. Színházi előadás  intézményegység-vezető 

4. Komolyzenei vagy népzenei koncert intézményegység-vezető 

 Alapfokú Művészeti Iskola 

 a 3/2011.(I.26.) NEFMI rendelet szerinti új tanterv- és követelményrendszer alkalmazása 

 a régi – 27/1998.(VI.10.) – tanterv és követelményrendszer párhuzamos, kimenő rendszerben 

történő alkalmazása 

 a Művészeti Iskola PR-jának erősítése 

 a tehetséggondozás további kiemelt működtetése 

 partnerkapcsolataink megőrzése és bővítése 

 kiemelt saját rendezvényeink minőségi megvalósítása 

 az esélyegyenlőség biztosítása 

az SZMSZ, Pedagógiai Program és a Házirend aktualizálása: kamarazene tanszak indítása, 

beállítása az alapdokumentumba 

 A pedagógus előmeneteli rendszerrel és a minősítéssel, önértékeléssel kapcsolatos előírások, és 

a tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok megismertetése minden pedagógussal. Az önértékelések 

folytatása.  

 intézményi önértékelés és tanfelügyelet fejlesztési tervének nyomon követése 
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 Kollégium 

 

 A 2021-es (1 fő), 2022-es (1 fő) pedagógus minősítésre való sikeres felkészülés, felkészítés valósuljon 

meg. 

 Az 1. Sz. Általános Iskola osztályai számára a működési feltételek biztosítása, zökkenőmentes 

együttműködés megvalósítása. 

 A vírushelyzettel kapcsolatos feladatok hatékony megvalósítása, sikeres védekezés elérése. 

 Az öt évre szóló intézkedési tervben foglaltak időarányos teljesítése. 

 Az éves önértékelési feladatok (3 fő) lebonyolítása. 

 Kiemelt figyelem a lemorzsolódás megakadályozására, csökkentésére, a megtartóerő fokozására. 

 Fokozott figyelem a kollégium mindennapi feladataink következetes és egységes végrehajtására, az 

értékmegóvásra és a diákok értékteremtő tevékenységére. 

 Az év végi sikeres tanulmányi eredmények szinten tartása, a bukások csökkentése, kiemelten a végzős és 

a 9-edikes diákok tekintetében.  

 A felkészülés hatékonyságának növelése, ellenőrzése, a korrepetálások hatékonyabb megszervezése. 

 Az önálló tanulás képességének fejlesztése. 

 Az iskolákkal és a szülőkkel történő együttműködés további fejlesztése. 

 Egészségnevelési programunk megújításának folytatása, kiemelt figyelemmel a dohányzásra. 

 Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címmel járó feladatok beépítése környezetnevelési programunkba. 

 Örökös Ökoiskolai címmel járó feladatok, elvárások teljesítése, az ökotudatosság erősítése 

 „Önismeret és társas kultúra fejlesztése” tevékenységcsoport működésének elindítása, tapasztalatok 

gyűjtése.  

 Ismerkedés a Spiritusz Tudásműhely mentálhigiénés oktatótevékenységével. 

 Fejlesztő foglalkozás és korrepetálás az SNI-BTMN tanulók, illetve a gyengén teljesítők 

számára. 

 Közösségek megszilárdítása, együttműködési és konfliktuskezelési készség fejlesztése. 

 Elmaradt, hagyományos rendezvényeink újraindítása. 

 A hagyományos fegyelmező intézkedések kiegészítése, illetve helyettesítése a jóvátételi (resztoratív) 

vitarendezés alkalmazásával. 
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3.  A TANÉV HELYI RENDJE  

3.1. A 2021 /2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet (továbbiakban: Tvr.) 

fontos időpontjai: 

Tanítási év első napja 2021. szeptember 1. hétfő, az utolsó tanítási nap 2022. június 15. szerda, a 12. 

évfolyamon április 29. 

A tanítási napok száma 181, gimnáziumban 180, tanítási hetek száma 36. 

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart, az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a diákokat és a 

szülőket (gondviselőt) az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

A tanítási év második féléve 2022. január 22-től 2022. június 15-ig tart. 

Az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten 

 az első félév tekintetében 2022. február 4-ig 

 a második félév vonatkozásában 2022. június 30-ig 

kell elvégezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. 

A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntar-

tónak. 

 

Középiskolai felvételi 

2022. január 22-én 10 óra, a pótló vizsgák időpontja 2022. január 27-én 14.00 óra. 

Iskolai témahetek 

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét (2022. március 7–11.) 

Fenntarthatóság Témahét (2022. április 25–29.) 

Digitális témahét (2022. április 4–8.) 

Magyar Diáksport Napja: 2021. szeptember 24. 

 

Az iskolák a munkatervükben meghatározott módon vehetnek részt a témahetekhez kapcsolódó progra-

mokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, egyéb foglalkozásokat 

a témahét keretében szervezhetnek. 

3.2. Országos mérések  

Kompetenciamérés, idegen nyelvi mérések:  

6. évfolyamon   2022. május 18-31. 

8. évfolyamon   2022. május 4-17. 

10. évfolyamon  2022. április 20. - május 3. 

 

8. osztályos pályaválasztási 2021. szeptember 20. - október 11. 

Két tanítási nyelvű általános iskolák célnyelvi mérése:  

6.évfolyam (A2)  

8.évfolyam (B1)  

Első idegen nyelvi mérések  

6. évfolyamon (A1)  

https://www.mdsz.hu/
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8. évfolyamon: (A2)  

A mérések eredményét idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapon kell közzé tenni 

2022. június 30. 

A diákok fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2022.január.-2022.május. között.  

A mérés eredményeit 2022. június 15-ig töltik fel a Magyar Diáksport Szövetség által működtetett NET-

FIT rendszerbe az érintett pedagógusok. 

2021/22. évi munkanap áthelyezések: 

A Tvr. 6.§ (7) bekezdése kimondja, hogy a jogszabály által országosan egységesen elrendelt 

munkanap-áthelyezést – az előírt tanítási napok számára figyelemmel - a nevelési-oktatási intézmények-

ben is alkalmazni kell. 

Az országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezések a tanév folyamán: 

2021. december 11. szombat munkanap, helyette december 24. pihenőnap, 

2022. március 26. szombat munkanap, helyette március 14. hétfő pihenőnap. 

 

3.3. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása  

Intézményegység időpont feladat 

1. Sz. Általános Iskola 2021.10.08. 

2021.12. 20. 

 

2021.12. 21. 

2022.02.04. 

2022.04.20. 

2022.06.13. 

Pályaorientációs nap 

NAT2020 tapasztalatok fel-

dolgozása 

Szervezeti kultúra fejlesztése 

Félévi nevelési értekezlet 

Tavaszi nevelési értekezlet 

DÖK-nap kirándulások 

2. Sz. Általános Iskola 2021.10.08. 

2021.12.20. 

2021.12.21. 

2022.02.04. 

2022.04.20. 

2022.06.09. 

Pályaorientációs nap 

NAT2020 tapasztalatok  

Szervezeti kultúra fejlesztése 

Félévi nevelési értekezlet  

Tavaszi nevelési értekezlet 

DÖK-nap kirándulások 

Gimnázium 2021.09.15. 

2021.10.21. 

2022.05.02. 

2022.05.03. 

2022.05.04. 

 

2022.05.05. 

2022.06.03. 

Túra, DÖK nap 

Pályaorientációs nap 

Írásbeli érettségi (magyar)  

Írásbeli érettségi (matek) 

Írásbeli érettségi (történe-

lem) 

Írásbeli érettségi (angol) 

Tanulmányi kirándulás osz-

tályonként 

Kollégium 2022.04.27. Malomvölgyi túra (DÖK-

nap) 

Alapfokú Művészeti Iskola 2021. 12.11. Szakmai nap/pályaorientá-

ciós nap 
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2021.12.20-21. 

 

 

 

2022.01.27. 

 

 

2022.04.13. 

 

2022.04.20. 

Félévi vizsgák, előjátszások 

dokumentációjának előké-

szítése, ellenőrzése. Önérté-

kelés zárása. 

Iskolai közös nagykon-

cert/DÖK nap  

 

Jubileumi koncert/szakmai 

nap 

Szakmai nap, versenyek elő-

készítése. 

Pogányi Általános Iskola 2021.10.04. 

2021.12.20. 

 

2021.12.21. 

2022.01.31. 

2022.04.20. 

 

2022.05.27. 

Pályaorientációs nap 

Nevelési értekezlet  

(NAT tapasztalatok) 

Szervezeti kultúra fejlesztése 

Félévi nevelési értekezlet 

Tavaszi nevelési értekezlet 

(önértékelés) 

DÖK-nap 

 

 

3.4. Tanítási szünetek 

 Az őszi szünet 2021. október 23-tól 2021. november 1-ig tart. 

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

2021. november 2. (hétfő). A szünetre eső munkanapok száma: 5 nap. 

 A téli szünet 2021. december 22-tól 2022. január 2-ig tart. 

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

2022. január 3. (hétfő). A szünetre eső munkanapok száma: 6 nap. 

 A tavaszi szünet 2022. április 14-től 2022. április 19-ig tart. 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2022. április 20. (szerda). A szünetre eső munkanapok száma: 2 nap. 

A pedagógus számára az iskolában az őszi, a téli, a tavaszi szünet munkanapjai tanításnélküli mun-

kanapok, amelyek idejére a köznevelési intézményben ellátandó feladat is elrendelhető. A szünet 

napjaira munkáltatói rendelkezés alapján a pedagógus számára otthoni munkavégzést is el lehet ren-

delni. 

 

3.5. A tanév közös, intézmény által szervezett nagy rendezvényei 

 SNI országos szépíró verseny megyei döntő   

(ált.isk.helyettesek segítsége a szervezésben) 

 Kertvárosi Iskolák 2. osztályosainak Matematika Versenye  

 Európai Diáksportnap, ANK futás  
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 Pedagógusnap  

 Kollégiumi színjátszó találkozó (2022.04.06.)  

 Apáczai Matematikaverseny   

 Regionális ütős találkozó- Dobszerda 

 XXIII. Apáczai Táncfesztivál 

 Megyei gitár találkozó (2021.11.26.) 

 30 éves az Pogányi Általános Iskola  (2021.09.24.) 

 30 éves a Művészeti Iskola - Jubileumi gálaműsor 2022.04.13. 

4.  SZAKMAI FELADATOK 

4.1. A jogszabályváltozásokkal kapcsolatos feladatok 

4.1.1. Az intézményegységek dolgozóinak tájékoztatása az őket érintő legfontosabb jogszabályi 

változásokról  

Felelős: Intézményvezető, intézményegység-vezetők 

Résztvevők: Intézményi alkalmazottak 

Időpont: 2021. augusztus 31. 

4.1.2. Az intézményi Honlapon jogszabályi tájékozódó linkek elhelyezése 

Felelős: Intézményvezető-helyettes  

Résztvevők: Központi rendszergazda 

Határidő: folyamatos 

4.1.3. A PSZE a PÉM, az önértékelés feladatainak áttekintése  intézményegységi értekezletek 

keretében 

Felelős: Intézmény-, intézményegység-vezetők 

Közreműködők: Az intézményben dolgozó tanfelügyeleti és minősítő szakértők 

Határidő: 2021. november 20.  

4.2.  A KIR-rel és a KRÉTÁ-val kapcsolatos feladatok 

4.2.1. Az intézményi KIR jogosultságok áttekintése, aktualizálása 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: Intézményegységek vezetői 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

4.2.2. A KIR Alkalmazotti nyilvántartásokkal kapcsolatos ellenőrzések elvégzése, a szükséges 

korrekciók végrehajtása 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Munkaügyi előadó 

Határidő: 2021. szeptember 30.  

 

4.2.3. Az intézményi statisztika pontos, határidős elkészítése 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 
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Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az intézményegységi megbízottak 

Határidő: 2021. október 15.  

4.2.4. A KRÉTA tantárgyfelosztáshoz kapcsolódó moduljainak feltöltése az aktuális adatokkal 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az intézményegységi megbízottak, rendszergazda 

Határidő: 2021. szeptember 15.  

 

4.2.5. A KRÉTA elektronikus napló működtetése, adatok léptetése, feltöltése új adatokkal 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői és helyetteseik 

Résztvevők: Az intézményegységi megbízottak, rendszergazda 

Határidő: 2021. szeptember 21.  

4.3. Dokumentumokkal kapcsolatos feladatok 

4.3.1. A legitimációt nem igénylő jogszabályi változások átvezetése a stratégiai dokumentumokban  

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményvezető-helyettes, intézményegység-vezetők 

Határidő: 2021. október 30. 

 

4.3.2. Az intézményi munkaterv, benne az önértékelési éves terv aktualizálása 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményegység vezetők 

Határidő: 2021. szeptember 25.  

 

4.4.  Intézményi önértékeléssel összefüggő feladatok 

4.4.1. A mindennapos testnevelés tapasztalatainak megbeszélése, a további lehetőségek feltárása, 

az eszközök, infrastruktúra felmérése, egyeztetések. 

Felelős: intézményegység-vezetők és helyettesek 

Résztvevők: testnevelőtanárok 

Határidő: 2022. március 30. 

 

4.4.2. A FIT mérések elvégzése az 5-12. évfolyamon, a fejlesztendő területek meghatározása 

Felelős: Általános iskolák, Gimnázium igazgatója 

Résztvevők: testnevelő tanárok 

Határidő: 2022. május 31. 

4.5.  Az IKT használatával kapcsolatos feladatok 

4.5.1. Bemutató órák szervezése az IKT használatával kapcsolatban, tapasztalatcsere az 

intézményegységek munkaközösségei között (új interaktív panelek használata) 

Felelős: intézményvezetés, intézményegységek vezetői 

Résztvevők: intézményegységek pedagógusai 

Határidő: 2022. április 30. 
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4.6. A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 

4.6.1. Tematikus tehetségfejlesztő műhelyek meghirdetése 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők:, az iskolák igazgatói 

Határidő: 2021. szeptember 30.  

 

4.6.2. Az NTP pályázataiba való bekapcsolódás 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: az iskolák igazgatói 

Határidő: 2022. június 14.  

 

4.6.3. Tehetséggondozó versenyek szervezése és lebonyolítása 

Intézményi szinten szervezett versenyek:  

SNI szépíró verseny  

 XIV. Apáczai Matematikaverseny 

Felelős: Intézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettesek 

Résztvevők: rendszergazda, igazgatók 

Határidő: 2022. június 15. 

 

4.6.4. A tehetséggondozással kapcsolatos szakirodalmi bázis fejlesztése  

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: az oktatási intézményegységek igazgatói, ANK tehetségpont képviselője 

Határidő: 2022. június 15. 

4.7.  Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok  

4.7.1. Intézményi esélyegyenlőséget biztosító feladatok aktualizálása 

Felelős: Az Esztergár Lajos Családsegítő alkalmazásában álló szociális segítők 

Résztvevők: Az oktatási intézményegységek igazgatói 

Határidő: 2021. október 31. 

 

4.7.2. Az interprofesszionális team működési tervének elkészítése 

Felelős: Az Esztergár Lajos Családsegítő alkalmazásában álló szociális segítők, iskolapszicholó-

gusok 

Résztvevők: Az oktatási intézményegységek vezetői 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

4.7.3. A HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő dokumentumok folyamatos vezetése, 

aktualizálása 

Felelős: Az oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az Esztergár Lajos Családsegítő alkalmazásában álló szociális segítők 

Határidő: 2021. június 14. 
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4.8.  Projektoktatás – az intézményegységenként választott témahetek lebonyolítása 

A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.  31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7.  § (4)  bekezdése szerinti 

projektoktatást lehetővé tevő témahetek, illetve témanap időpontjai:  

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. 

Felelős: Az iskolák igazgatói 

Résztvevők: Az intézményegységek dolgozói 

Határidő: 2022. április 30. 

4.9. A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok  

4.9.1.  A Föld Napjához kapcsolódó rendezvények lebonyolítása 

Felelős: Az iskolák igazgatói 

Résztvevők: Az intézményegységek dolgozói 

Határidő: 2022. április 30. 

 

4.9.2. Az ÖKO - címekhez kapcsolódó rendezvények megszervezése a tanév során folyamatosan 

Felelős: Az ÖKO címmel rendelkező intézményegységek vezetői  

Határidő: 2022. június 15. 

4.10. Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok 

4.10.1. A DIFER mérések elvégzése  

Felelős: általános iskolák igazgatói 

Résztvevők: Az intézményvezető-helyettes 

Határidő: 2021. december 5. 

 

4.10.2. Országos kompetenciaméréssel összefüggő feladatok koordinálása 

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Résztvevők: Az érintett intézményegység vezetője 

Határidő: 2022. május 31. 

 

4.10.3. A kéttannyelvű célnyelvi mérés, valamint az idegen nyelvi mérések megszervezése az 

általános iskolákban 

Felelős: intézményvezető-helyettes, intézményegység vezetők 

Résztvevők: Az érintett intézményegységek pedagógusai 

Határidő: 2022. június 15. 

 

4.10.4. A mérési eredményekről készített összefoglaló megjelenítése az intézményi honlapon 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: Az érintett iskolák igazgatói 

Határidő: 2022. június 30. 

4.11. Az operatív működéssel összefüggő feladatok 
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4.11.1. A munkaügyi álláshely- és létszám ellenőrzése 

Felelős: Intézményvezető 

Koordinátor: munkaügyi előadó  

Határidő: 2021. november 30. (intézményegységi ütemezéssel) 

 

4.11.2. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos átsorolások elkészítése 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevő: munkaügyi előadó  

Határidő: 2022. január 1. 

 

4.11.3. Havi létszámnyilvántartások elkészítése és leadása a Pécsi Tankerületi Központnak 

Felelős: munkaügyi előadó 

Határidő: Minden hónap 3. munkanapja. 

 

4.11.4. A munkaköri leírások aktualizálása, besorolások ellenőrzése 

Felelős: Intézményvezetés 

Résztvevők: Az intézményegység-vezetők, a munkaügyi előadó, intézményvezető-helyettesek 

Határidő: 2021. október 15. 

 

4.11.5. A tűz- és balesetvédelmi továbbképzések megtartása különös figyelemmel az oktatási 

épületek balesetveszélyeinek bemutatására 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: 2021. augusztus.31. 

 

4.11.6. A Közalkalmazotti Tanács működtetése 

Felelős: Megválasztott képviselők 

Határidő: 2022. június 15. 

 

4.11.7.  Honlapunkon a régi cikkek archiválása, a közzétételi listák kiegészítése, frissítése 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: rendszergazda, az intézményegységek megbízott képviselői 

Határidő: 2021. november 1. 

 

5. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

szeptember 
munkaköri leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör  

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
intézményvezető 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink nyomon 

követése 

foglalkozási 

tervek, tematikus 

tervek, egyéni 

fejlesztési tervek – 

foglalkozási 

naplók, törzslapok, 

KIR és más 

statisztikai 

adatállományok 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

helyettes 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes  

január 

félévi adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum- 

vizsgálat 
intézményvezető  

február 

középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentumainak 

kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

helyettes  

május 

a minősítések és 

tanfelügyeleti 

értékelések 

megállapításai  

értékelőlapok 
dokumentum- 

vizsgálat 
intézményvezető  
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INTÉZMÉNYEGYSÉGI MUNKATERVEK 
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

 

A GIMNÁZIUM 

MUNKATERVE 

a 2021/2022. tanévre 

 

 

 

 

Pécs, 2021. szeptember 20. 

 

 

Összeállította: Ulrich Magdolna 

intézményvezető 
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1. Az székhelyintézmény (gimnázium) tanulói adatai   

osztály osztályfőnök 
osztály lét-

szám 

számí- 

tott lét-

szám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beilleszkedésitanulási 

és magatartási zava-

rokkal küzdő tanu-

lók 

(BTM) 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

9. a 
Jéhnné Csók 

Ildikó 
31 

33 
2 1   

9. b 
Tislerics 

László 
28 

30 
3 1   

9. c Gali Petra 32 40 5 4 1  

10. a Pék Mónika 28 29 1 1   

10. b Lovász Ágnes 31 32 1 0   

10. c 
Gergelyné Hi-

deg Katalin 
30 

37 
7 3 1 1 

11. a 
Alexovics 

Ingrid 
28 

28 
0 1   

11. b Bánáti Enikő 32 35 3 5 1  

11. c Mezei Adél 31 32 1 4   

12. a 
Benkőné Ba-

yer Anikó 
29 

31 
2 1   

12. b 
Lieberné Éliás 

Ágnes 
29 

32 
3 2 1  

12. c Zecher Éva 28 34 5 3 1  

Össz.  357 393 33 26 5 1 

 

 

Osztályok száma összesen: 12 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 2 fő 

Egyéni tanrend szerinti tanulók: 5 fő 

Czérna István 11. c  2021.09.01-2023.08.31. 

Barabás Fanni 12. b  2021.09.01-2022.01.23 

Csery Klaudia 12. a  2021.09.01-2022.08.31 

Antal Zita 12. b  2021.09.01.-2022.08.31. 

Olawuyi Adenike Olayemi 11.a 
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SNI tanulók száma: 33 fő és aránya: 9,3 % 

BTMN tanulók száma: 26 fő és aránya: 7,3 %  

Étkezők száma: 22 fő 

ebből az ingyenesen étkező száma: 0 fő és aránya: 0 %,  

50 %-os kedvezményben részesülők száma: 13 fő és aránya: 3,5 %  

teljes árat fizetők száma: 9 fő és aránya: 2,5 % 

Munkaközösségek  

Munkaközösségek 

Név Tagok Vezető 

Magyar – Vizuális kul-

túra – Művészetek  

 

Gergelyné Hideg Katalin 

Horváth Éva 

Mezei Adél 

Minárik Tamás 

dr. Eiterné dr.Nádor Edina 

Kutas Rita 

Horváth Éva 

Történelem-társadalom-

ismeret 

Humán szolgáltatás, tár-

sadalmi, állampolgári, és 

gazdasági ismeretek  

Gergelyné Hideg Katalin 

Minárik Tamás 

Bánáti Enikő 

Benkőné Bayer Anikó  

Gali Petra 

Hauser Martin 

dr. Pordán Ildikó 

Benkőné Bayer Anikó 

Matematika – informa-

tika – testnevelés  

Balogh Hajnalka 

Gali Petra 

Jéhnné Csók Ildikó 

Kaszás András 

Klencsár Dezsőné 

Kovács Éva 

Gyimesi Máté 

Zalay Sebestyén 

Lieberné Éliás Ágnes 

Ulrich Magdolna 

Dombóvári József 

Jéhnné Csók Ildikó 

 

Természet- 

tudományok  

Jani Péter  

Kifor Gabriella 

Merzay Katalin  

Tislerics László  

Lovász Lázár 

Tislerics László 

Idegen nyelv Alexovics Ingrid 

Aporfi Ágnes 

Bánáti Enikő  

Benkőné Bayer Anikó 

Erdélyi Krisztina 

Jani Péter  

Lovász Ágnes 

Wesley Paines  

Pék Mónika 

Pintérné Zsigmond Katalin 

Zecher Éva  

Zalay Sebestyén 

Erdélyi Krisztina 
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Fakultációk a 11. évfolyamon heti két órában 

 

TANTÁRGY TANÍT 

magyar Mezei Adél 

történelem Bánáti Enikő 

matematika Jéhnné Csók Ildikó 

biológia Kifor Gabriella 

angol nyelv Hauser Martin 

német nyelv Lovász Ágnes 

informatika Dombóvári József 

 

Fakultációk a 12. évfolyamon heti két órában 

 

TANTÁRGY TANÍT 

magyar Horváth Éva 

történelem Gergelyné Hideg Katalin 

matematika Jéhnné Csók Ildikó 

angol Bender Ágnes 

német Zecher Éva 

biológia Merzay Katalin 

testnevelés (11.-12. évfolyam) Klencsár Dezsőné 

informatika  Balogh Hajnalka 

mozgóképkultúra és médiaismeret Süle Zoltán 

 
A fakultációk mellett minden tanuló 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában az általa választott emelt 

óraszámú képzésen vesz részt (magyar-angol két tanítási nyelvű képzés, emelt óraszámú angol, infor-

matika, emelt óraszámú - humán szolgáltatás, társadalmi, állampolgári, és gazdasági ismeretek).  

 

SZAKKÖR VEZETI 

Szép magyar beszéd Minárik Tamás (1 óra) 

Nyelvi előkészítő matematikából Jéhnné Csók Ildikó (2 óra) 

 

Felzárkóztató, fejlesztő csoportos foglalkozások 

 

Foglalkozás Vezeti 

Magyar nyelv és irodalom Horváth Éva (2 óra) 

Magyar nyelv és irodalom Mezei Adél (1 óra) 

Matematika Iflinger Adél (1 óra) 

Matematika Ulrich Magdolna (2 óra) 12. évf. 

Matematika Gali Petra (2 óra) 

Matematika Kovács Éva (2 óra) 

Angol nyelv Hauser Martin (1óra) 

Német nyelv Zecher Éva (1 óra) 

Angol nyelv Zalay Sebestyén (1 óra) 

 

Csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás 

 

Foglalkozás Vezeti 

Matematika Iflinger Adél (1 óra) 

Angol Nyelv Iflinger Adél (1 óra) 

Német nyelv Aporfi Ágnes (1 óra) 
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Francia nyelv Pintérné Zsigmond Katalin (2 óra) 

Kelet című iskolaújság szerkesztése, ma-

gyar nyelv és irodalom 

Mezei Adél (1 óra) 

Magyar nyelv és irodalom Horváth Éva (1 óra) 

Informatika Dombóvári József (2 óra) 

Kémia Lovász Lázár (2 óra) 

Művészetek Dr Eiterné dr Nádor Edina (1 óra) 

Mathias Corvinus Benkőné Bayer Anikó (1 óra) 

Német nyelv Lovász Ágnes (1 óra) 

Német nyelv Zecher Éva (1 óra) 

 

Tanulást, iskola felkészülést segítő, érettségire felkészítő foglalkozás 

 

Foglalkozás Vezeti 

Társadalomismeret Dr Pordán Ildikó (1 óra) 

Földrajz Jani Péter (1 óra) 

Művészetek Dr Eiterné dr Nádor Edina (1 óra) 

Matematika Kaszás András (2 óra) 

 

A mindennapos testnevelés biztosításának módja 

 
A 9. évfolyam kivételével a heti 5 óra testnevelés beépül az órarendbe.  

Az idei tanévtől, felmenő rendszerben - 9. évfolyammal kezdődően – a testnevelési órák megtar-

tását 3 óra órarendi és 2 óra délutáni foglalkozás keretében valósítjuk meg, melynek megfelelően a Pe-

dagógiai Program is módosításra kerül. A +2 órára történő jelentkezés lehetőségeiről a Krétában és a 

honlapon tájékoztatjuk a szülőket és a diákokat. 

Úszásoktatásra a 10. évfolyamon kerül sor félévenkénti váltással heti 1 órában. 

Heti 2 órában röplabda sportág tehetséggondozásba kapcsolódhatnak be, illetve fakultáción tanu-

lóink középszintű és emelt szintű érettségi felkészítésen vehetnek részt diákjaink. 

A sportegyesületben sportolók (félévente) szülői kérelem és egyesületi igazolás benyújtása után 

felmentést kapnak 2 testnevelés óra látogatása alól, melyek időpontját a szaktanárral egyeztetik. Az óra-

rend készítésénél arra törekedtünk, hogy a hét során legyen első és utolsó óra is a testnevelés.  

 

Személyi feltételek: 

Óraadói megbízási szerződések 

 

Név Tantárgy Heti óraszám 

Pintér László digitális kultúra 7 

Bender Ágnes (szerződés 1. Sz. Ált. Isk.) angol nyelv 2 

 

Áttanítások a gimnáziumból az általános iskolákba: 

 

NÉV 1.Sz. Ált. Iskolába 2. Sz. Ált. Iskolába 

dr. Eiterné dr. Nádor Edina  8 óra vizuális kultúra 

Jani Péter 6 óra földrajz angolul  

Wesley Paines 4 óra angol nyelv  
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Kaszás András 8 óra matematika  

  

Áttanítások a gimnáziumba: 

 

NÉV 1.Sz. Ált. Isko-

lából 

2.Sz. Ált. Iskolá-

ból 

Kollégiumból AMI 

Lovász Lázár  9 óra kémia   

Süle Zoltán 8 óra mozgókép 

és médiaismeret 

   

Dr Pordán Il-

dikó 

  5 óra társadalom-

ismeret 

 

Garai Dénes  3 óra testnevelés   

Wágner Ist-

ván 

4 óra testnevelés    

Friss Hajnalka  3 óra ének-zene   

Kovács Wer-

czel Karolina 

   3 óra 

ének-zene 

 

 

Részmunkaidőben foglalkoztatott 

 

Kutas Rita  14 óra  magyar mint idegen nyelv. 

Sellyei Mária 50% iskolapszichológus 

 

Megbízások, munkamegosztás: 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Gali Petra, Hauser Martin 

Mérési koordinátor: Merzay Katalin, Balogh Hajnalka 

Közösségiszolgálat koordinálása, adminisztrációja: Hauser Martin, Lovász Ágnes, 

Tankönyvfelelős: Merzay Katalin 

Pályaorientációs felelős: Benkőné Bayer Anikó, Hauser Martin 

Öko-felelős: Kifor Gabriella 

 

SNI tanulók ellátása: 33 fő 

 

Kanyar Katalin gyógypedagógus 2.Sz. Általános Is-

kolából 

6 óra  

Kerekes Boglárka gyógytornász 2.Sz. Általános Is-

kolából 

9 óra  

Utazó gyógypedagógus:  
Révész Ronett  

Dobos Csilla 
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PTE Partnerintézményeként vállalt mentorálások 

Hallgató neve 
Hallgató 

képzése 
Mentorpedagógus neve Szak Gyakorlat típusa 

Horváth Nikolett 

osztatlan  

PTE- BTK 

Horváth Éva 

Süle Zoltán 1. Sz. Ált. Isk. 

Süle Zoltán 

 

vezető mentor 

magyar (ált isk.) 

mozgókép és médiais-

meret 

egyéves össze-
függő egyéni (2. 

félév) 

Weisz Liána 

osztatlan 

ELTE 

TKK 

Pintérné Zsigmond Katalin 

Alexovics Ingrid 

vezető mentor 

francia nyelv 

angol nyelv 

egyéves össze-

függő egyéni (kö-

zépiskola) 

Arató Szonja 

Lilla 

osztatlan – 

PTE BTK 

Jéhnné Csók Ildikó vezető mentor 

egyéves össze-

függő egyéni (kö-

zépiskola) 

Erdélyi Krisztina angol 

Süle Zoltán 1. Sz. Ált. Isk. 

média-, mozgókép és 

kommunkáció 

Fekete Fatime 

osztatlan - 

TTK 

Balogh Andrea 1. Sz. Ált. Isk. vezető mentor, angol egyéves össze-

függő egyéni (kö-

zépiskola) Gergelyné Hideg Katalin történelem 

Istokovics Laura 

osztatlan - 

TTK 

Klencsár Dezsőné 

vezető mentor, testne-

velés 
egyéves össze-

függő egyéni (kö-

zépiskola) Merzay Katalin biológia 

Jakab Miklós 

Károly 

osztatlan - 

BTK 

Benkőné Bayer Anikó vezető mentor, angol egyéves össze-

függő egyéni (kö-

zépiskola) Süle Zoltán 1. Sz. Ált. Isk. 

média-, mozgókép és 

kommunkáció 

Jánosi Ábel 

osztatlan - 

TTK 

Benkőné Bayer Anikó 

vezető mentor, törté-

nelem 
egyéves össze-

függő egyéni (kö-

zépiskola) Jani Péter földrajz 

Monostori Ákos 

osztatlan - 

BTK 

Horváth Éva Andrea 

vezető mentor, ma-

gyar 
egyéves össze-

függő egyéni (kö-

zépiskola) Alexovics Ingrid angol 

Poros Marcella 

osztatlan - 

BTK 

Tislerics László vezető mentor, fizika egyéves össze-

függő egyéni (kö-

zépiskola) Aporfi Ágnes német 

Raáb Arnold 

osztatlan - 

TTK 

Garai Dénes 2.Sz.lt.Isk. 

vezető mentor, testne-

velés 
egyéves össze-

függő egyéni (kö-

zépiskola) Gergelyné Hideg Katalin történelem 

 

PTE BTK Pszichológia Intézetével együttműködési megállapodás köttetett mesterszakos 

pszichológushallgatók fogadásával kapcsolatban (remélhetőleg a vészhelyzet megszűnésé-

vel folytatódik a sikeresnek, hasznosnak mutatkozó kezdeményezés). 

Tárgyi feltételek 

 
Tantermeink száma:  

Nagy terem: 15  

Kicsi terem: 4  

Projektorral felszerelt terem: 5 

Interaktív táblával felszerelt terem: 7 

Interaktív panellel felszerelt terem: 4 

Okos TV-vel felszerelt terem: 1 
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2. A tanév helyi rendje  

2.1. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok  

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Az aradi vértanúk emléknapja  magyar munkaközösség 2021.10.06. 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ün-

nepe (október 23.) idegen nyelvi munkaközösség 
2021.10.22. 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

emléknapja  

természettudományos munka-

közösség 
2022.02.25. 

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ün-

nepe (március 15.) történelem munkaközösség 
2022.03.12. 

5. A holokauszt áldozatai emléknapja  
természettudományos munka-

közösség 
2022.04.13. 

6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) matematika munkaközösség 2022.06.02. 

 

2.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Őszi túranap – DÖK nap Merzay Katalin, Mezei Adél 2021.09.15. 

2. Verébavató  11. évfolyam, Bánáti Enikő 2021.09.23. 

3. Halloween  Iflinger Adél, Hauser Martin 2021.11.05. 

4. Diákigazgató-választás 12. évfolyam 2021.11.19. 

5. 
Diáknap, „Lóg a ritmus”- osztály-

szintű éneklési verseny 
12. évfolyam, DÖK 2021.12.20. 

6. 
Általános iskolás gyerekek megaján-

dékozása 

DÖK, Gali Petra, Hauser Martin, 

Dománé Lázár Henrietta 
2021.12.17. 

7. Tanári karácsony 10.B, Lovász Ágnes 2021.12.20. 

8. Karácsonyi ünnepség Lieberné Éliás Ágnes 2021.12.21. 

9.  Kelet című iskolai lap megjelentetése DÖK, Mezei Adél 
évente 3 alka-

lommal 

10. A költészet napja  magyar munkaközösség 2022.04.11. 

11.  DÖK kirándulás Gali Petra, Hauser Martin, DÖK 
évente 2 alka-

lommal 

 

 

2.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Tanévnyitó ünnepély Mezei Adél 2021.09.01. 

2. Szalagavató 11. évfolyam, Alexovics Ingrid 2022.01.14. 

3. Ballagás Merzay Katalin 2022.04.29. 

4. Tanévzáró ünnepély Mezei Adél 2022.06.16. 
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2.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2021.08.24. 
Stratégiai dokumentumok módosítása, munkaterv össze-

állítása 

Iskolavezetés, mun-

kaközösség-vezetők 

2021.08.31. Tanévnyitó értekezlet Iskolavezetés 

2021.09.29. 

Nevelési értekezlet (mentális problémák kezelése, pre-

venció)  

Lelki elsősegély 

Iskolavezetés, Sely-

lyei Mária, Székely 

Zsuzsanna  

2021.12.11. 
Nevelési értekezlet (intézményi tanfelügyelet előkészí-

tése) 

Iskolavezetés, mun-

kaközösség-vezetők 

2022.01.25. Osztályozó értekezlet 

Iskolavezetés, osz-

tályfőnökök, szakta-

nárok 

2022.02.02. Félévi értékelő nevelési értekezlet 

Iskolavezetés 

munkaközösség-ve-

zetők 

2022.04.26. Osztályozó értekezlet, végzős évfolyamnak 
Iskolavezetés 

Osztályfőnökök 

2022.06.10. Osztályozó értekezlet 
Iskolavezetés Osz-

tályfőnökök 

2022.06.27. Év végi értékelő értekezlet 

Iskolavezetés, 

munkaközösség-ve-

zetők 

 

2.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2021.09.07. Szülői értekezlet (9. évfolyam) osztályfőnökök 

2021.09.14. Szülői értekezlet (10-12. évfolyam) osztályfőnökök 

2022.02.01. Szülői értekezlet osztályfőnökök 

2021.11.09. Fogadóóra szaktanárok 

2022.04.11. Fogadóóra szaktanárok 
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Fogadóórák 

A szaktanárok heti egy órában megjelölték fogadó órájukat, amely honlapunkon megte-

kinthető: 

Név hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Alexovics Ingrid 2. óra     

Aporfi Ágnes 4. óra     

Balogh Hajnalka 3. óra     

Bánáti Enikő  5. óra    

Benkőné Bayer Anikó    5. óra  

Dombóvári József     3. óra 

Erdélyi Krisztina    4. óra  

Eiterné Nádor Edina 5. óra     

Gali Petra   4. óra   

Gergelyné Hideg Katalin   4. óra   

Gyimesi Máté     3. óra 

Hauser Martin  5. óra    

Horváth Éva     2. óra 

Iflinger Adél   2. óra   

Jani Péter    4. óra  

Jéhnné Csók Ildikó   3. óra   

Kaszás András    4. óra  

Kifor Gabriella  3. óra    

Klencsár Dezsőné  4. óra    

Kovács Éva    6. óra  

Kutas Rita  4. óra    

Lieberné Éliás Ágnes    2. óra  

Lovász Lázár   3. óra   

Lovász Ágnes    4. óra  

Merzay Katalin 2. óra     

Mezei Adél      

Minárik Tamás 2. óra     

Paines,Wesley B.   2. óra   

Pék Mónika 4. óra     

Pintérné Zs. Katalin 3. óra     

Tislerics László  3. óra    

Ulrich Magdolna   3. óra   

Zalai Sebestyén    2. óra  

Zecher Éva    3. óra  
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Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok, előkészítők 

tervezett időpontja 

Kezdő idő-

pont 
esemény / téma felelős Időpontok 

2021.10.12. Matematika Tislerics László keddenként 14:30-15:15 

2021.10.12. Anyanyelv Minárik Tamás keddenként 15:20-16:05 

2021.10.14. Angol nyelv Idegennyelvi munkaközösség csütörtökönként 14:30-15:15 

2021.10.12. Nyílt nap Erdélyi Krisztina, Aporfi Ág-

nes, Balogh Hajnalka, iskola-

vezetés 

8:00-12:00 

2021.11.10. Nyílt nap 8:00-12:00 

 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat  

 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

OKTV 11 – 12. 

minden érintett szakos tanár - történe-

lem, angol nyelv, biológia, francia 

nyelv, informatika, matematika, né-

met nyelv tantárgyakból 

Juvenes Translatores  

 EU-s fordítási verseny 

 

9 – 12. 
 Pék M., Wesley Paines, Erdélyi 

Krisztina 

Esszéíró verseny  

 
9 – 12. Erdélyi Krisztina, az érintett tanárok   

Stadtrally – városismereti verseny 9 – 12. németesek 

biológia-földrajz verseny két-tan-

nyelvűsöknek 
9 – 12. Jani Péter, Kifor Gabriella 

Világjáró-földrajz és természetisme-

ret verseny  
9 - 12.  Merzay Katalin 

Elsősegélynyújtási vetélkedő, a kol-

légium szervezésében 
9. Kifor Gabriella 

Nyelvművelő vetélkedő a „Gundel"-

ban  
9 – 12. Minárik Tamás 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

Implom József Helyesírási Verseny 9 – 12. Gergelyné Hideg Katalin 

Kazinczy-verseny 9 – 12. Minárik Tamás 

Édes anyanyelvünk-verseny 9 – 12. Horváth Éva 

Házi szavalóverseny 9 – 12. Magyar munkaközösség tagjai 

Bolyai Csapatverseny magyarból 9 – 12. Horváth Éva 

Fejér Lipót matematika verseny  11 – 12. Matematika munkaközösség tagjai 

A Zipernowszky matematika ver-

seny  
9 – 10. Matematika munkaközösség tagjai 

Zrínyi Ilona matematika verseny 9 – 12. Matematika munkaközösség tagjai 

Kenguru matematika verseny 9 – 12. Matematika munkaközösség tagjai 

Francia nyelvi kiejtési verseny 9 – 12. Pintérné Zsigmond Katalin 

Plume d’or verseny 9 – 12. Pintérné Zsigmond Katalin 

Nyíregyházi országos francia Nyelvi 

verseny 

 

9 – 12. Pintérné Zsigmond Katalin 

Irinyi János kémia verseny 9 – 10. Lovász Lázár 

Curie kémia-emlékverseny 9 – 10. Lovász Lázár 

Curie környezetvédelmi vetélkedő 9 – 12. Merzay Katalin 

Atlétika ügyességi és váltófutó 

csapatbajnokság  
9 – 12. Klencsár Dezsőné 

Atlétika ISK egyéni és 

csapatbajnokság 
9 – 12. Klencsár Dezsőné 

Atlétika egyéni bajnokság                                          9 – 12. Klencsár Dezsőné 

Úszó diákolimpia                                       9 – 12. Zalay Sebestyén 

ANK Kupa röplabda torna   9 – 12. Klencsár Dezsőné 

Fair Play amatőr labdarúgó torna                                   9 – 12. Gyimesi Máté 

PTE Futsal kupa 9 – 12. Gyimesi Máté 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

Honvédelmi Haditorna 9 – 12. Zalay Sebestyén 

Iskolai műveltségi háziverseny  9 – 11. 
Gergelyné Hideg Katalin, Benkőné 

Bayer Anikó 

Mikola fizika verseny 9 – 10. Tislerics László 

Német műfordító verseny 11 – 12. 
Aporfi Ágnes, Lovász Ágnes, Zecher 

Éva 

Apáczai vetélkedő 10. Gergelyné Hideg Katalin 

 

Tervezett mérések és vizsgák  

Tanulmányok alatti vizsgák  

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a 

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga: 2022.08.25. 

 osztályozó vizsga: 2022.01.17-21. illetve 2022.06.01-09. 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott időpontban) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján) 

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

o „kisérettségi” 10. illetve 11. osztályban. Részletesen szabályozva a 2014 októberében 

készült és a 2015.  évi nyitó értekezleten, valamint 2017.09.06-án felülbírált, módosított 

cselekvési tervben. 

o Próbaérettségi vizsgák 12. évfolyamon, rögzített eljárásrend alapján, matematika, 

informatika, idegen nyelv tantárgyakból. 

A középfokú felvételi eljárás keretében lebonyolított vizsgák időpontjai: 

  Központi írásbeli vizsgák: 2022.01.22. 

  Pótírásbeli vizsga: 2022.01.27. 

  A szóbeli felvételi vizsga megszervezésének időpontja: 2022.02.22-24. 
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Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (mel-

léklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök 

segítségével 

Határidő: 2021.09.10. 

Felelős: Magyar, matematika, idegen nyelv szakmai munkaközösség-vezetők 

b) Országos mérés a 10. évfolyamokon 

Határidő: 2022.05.25. 

Felelős: Magyar, matematika szakmai munkaközösség-vezetők, Merzay Katalin, igazgatóhelyettes

  

c) Angol két tanítási nyelvű osztályok: szintfelmérő 

Határidő:  12A 2022.01.31. 

9A  2021.09.17. 

11A 2022.06.15. 

Felelős: Erdélyi Krisztina 

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja  

Feladat: A felmérés elvégzése, feldolgozása és rögzítése  

A határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Klencsár Dezsőné, Gyimesi Máté, Zalai Sebestyén, Wágner István, Garay Dénes 

Eredményességi mutató: Az országos átlag elérése 

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok  

Rendes érettségi és előrehozott érettségi (idegen nyelvekből, informatikából) 

Emelt szintű írásbeli érett-

ségi vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 2022. május 2. 9.00 

matematika matematika 2022. május 3. 9.00 

történelem történelem 2022. május 4.9.00 

angol nyelv angol nyelv 2022. május 5. 9.00 

német nyelv német nyelv 2022. május 6. 9. 00 

informatika - 2022. május 16. 8.00 

biológia biológia 2022. május 12. 8.00 

társadalomismeret - 2022. május 12. 14.00 

- informatika 2022. május 13. 8.00 

kémia kémia 2022. május 10. 8.00 

földrajz földrajz 2022. május 10. 14.00 

fizika fizika 2022. május 17. 8.00 
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vizuális kultúra vizuális kultúra 2022. május 17. 14.00 

francia nyelv francia nyelv 2022. május 18. 8.00 

mozgóképkultúra és média-

ismeret 

mozgóképkultúra és médiaismeret 2022. május 19. 14.00 

 

 

 

  

Emelt szintű szóbeli érett-

ségi vizsga 

Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

szóbeli vizsgák - 2022. június 1–9. 

- szóbeli vizsgák 2022. június 13–24. 

 

 

SZAKMAI FELADATOK  

Az oktatás eredményessége érdekében tervezett feladatok: 

Az intézmény szakértői és szaktanácsadói képzésen részt vett, mestervizsgát tett tagjai segítik a tantes-

tület munkáját 

Felelős: igazgató 

Határidő: folyamatos 

Iskolagyűlések a hiányzások, a tanulmányi eredmények helyzetéről, versenyeredmények megosztása  

Felelős: igazgató 

Határidő: félévente egy-egy alkalom; november, ill. március 

Felzárkóztató foglalkozások tartása a kidolgozott eljárásrendünk szerint 

Felelős: matematika munkaközösség-vezető, magyartanárok 

Határidő: folyamatos 

Az új irányelveknek megfelelően átalakított kéttannyelvű képzés tapasztalatainak további összegyűj-

tése, szintfelmérő mérések értékelése, intézkedési tervek készítése  

Felelős: angol munkaközösség-vezető 

Határidő: 2022.06.15. 

Kutatók éjszakája PTE-n  

Felelős: matematika és természettudományok munkaközösség 

Határidő: 2021.09.30. 

 

Ami a fizikaórából kimaradt - a facebook az oktatás szolgálatában 

Felelős: Tislerics László fizikatanár 

Határidő: folyamatos 

A tanév során természettudományos tárgyakból készített házi dolgozatok, projektmunkák bemutatása 

Felelős: Tislerics László munkaközösségvezető  

Határidő: 2022.06.15. 

PTE Partnerintézménye címmel járó feladatok végrehajtása, mentortanárok, mentoráltak segítése 

Felelős: Horváth Éva Andrea, Jéhnné Csók Ildikó, Klencsár Dezsőné, Benkőné Bayer Anikó, Tislerics 

László, iskolavezetés 

Határidő: folyamatos 

 

ELTE TKK-s hallgató mentorálása 

Felelős: Pintérné Zsigmond Katalin, Alexovics Ingrid 

Határidő: Folyamatos 
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A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (versenyeken kívül): 

Kapcsolatfelvétel a PTE Természettudományi Karával,  

a továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban. 

Felelős: Tislerics László munkaközösségvezető 

Határidő: 2022. jún. 15.  

 

Mathias Corvinus Collegium Tehetségfejlesztő programja középiskolásoknak 

Felelős: Benkőné Bayer Anikó 

Határidő: folyamatos 

Közösségi szolgálatban rejlő lehetőségek kiaknázása, eljárásrend pontosítása 

Felelős: Lovász Ágnes, Hauser Martin 

Határidő: folyamatos 

 

IDEAFEST.hu tehetségprogram támogatása 

Felelős: Iskolavezetés 

Határidő: 2021.10.05. 

 

A kompetenciafejlesztéssel összefüggő feladatok 

A matematikai és a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez létrehozott feladatbank használata 

Felelős: igazgató-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Határidő: folyamatos 

A 2022. évi kompetenciamérés osztály- és egyéni szintű lebontása, a tennivalók megbeszélése, üteme-

zése munkaközösségi foglalkozáson 

Felelős: magyartanárok és matematika munkaközösség-vezető 

Határidő: folyamatos 

A 2021 évi kompetenciamérés eredményeinek megismerése, elemzése.  

Felelős: munkaközösségvezetők, Pintér László, Balogh Hajnalka 

Határidő: 2022.03.31. 

Pályaorientációs - program megvalósítása, bővítése 

Felelős: Benkőné Bayer Anikó, Hauser Martin, Ulrich Magdolna  

Határidő: 2021.10.31. 

Az IKT használatával kapcsolatos feladatok 

Bemutató órák szervezése az IKT használatával kapcsolatban 

Felelős: igazgató, Pintérné Zsigmond Katalin, Balogh Hajnalka 

Határidő: folyamatos 

Multimédiás oktató anyagok tesztelése, készítése francia nyelvből 

Felelős: Pintérné Zsigmond Katalin 

Határidő: folyamatos 

A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok: 

A tanulók bevonása az iskola takarításába 

Felelős: öko-felelős, Kifor Gabriella 

Határidő: folyamatos 

Az ÖKO-címhez kapcsolódó programok, rendezvények megszervezése, lebonyolítása 

Felelős: öko-felelős, Kifor Gabriella 

Határidő: folyamatos 
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Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok: 

A hátrányos helyzetű tanulókról vezetett adatbázis frissítése  

Felelős: Szociális segítő, Tischler Imre, osztályfőnökök, iskolatitkár 

Határidő: 2021.09.30. 

A hátrányos helyzetű, problémás tanulók egyéni gondozása az intézményi program alapján 

Felelős: Szociális segítő, Tischler Imre, osztályfőnökök, iskolapszichológus 

Határidő: folyamatos 

Egészségneveléssel összefüggő feladatok:  

Egészségnap szervezése 

Felelős: Kifor Gabriella, Benkőné Bayer Anikó, védőnő 

Határidő: 2022.04.30. 

 

Egészségnevelési osztályfőnöki órák a védőnő bevonásával, a közösen kialakított tervek alapján, újon-

nan induló pályázatban közreműködés 

Felelős: osztályfőnökök, igazgató 

Határidő: folyamatos 

Tanulói prezentációk osztályfőnöki órákon, a gimnáziumban és az általános iskolákban a dohányzás 

káros hatásairól 

Felelős: Benkőné Bayer Anikó 

Határidő: folyamatos 

Az iskolapszichológus bevonása a gimnázium nevelési munkájába a pszichológus munkaterve alapján 

Felelős: osztályfőnökök, iskolavezetés 

Határidő: folyamatos 

Évfolyamszintű egészségnevelési előadások a 11-12. évfolyam számára, meghívott előadókkal 

Felelős: Kifor Gabriella, Benkőné Bayer Anikó 

Határidő: 2022.04.30. 

PR feladatok: 

Együttműködés az általános iskolákkal  

Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

Határidő: folyamatos 

Együttműködések bővítése a PTE karaival 

Felelős: igazgató 

Határidő: folyamatos 

A gimnáziumi weblap fejlesztése, folyamatos működtetése 

Felelős: rendszergazda, igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

Az intézményi működéssel kapcsolatos feladatok: 

A közzétételi lista frissítése 

Felelős: igazgató-helyettes 

Határidő: 2021.09.30. 

A KIR karbantartása 

Felelős: igazgató-helyettes, iskolatitkár 

Határidő: folyamatos 

A munkaköri leírások módosítása, kiegészítése 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2021.09.30. 

Az éves beiskolázási tervek elkészítése, felülvizsgálata a jogszabályi változások figyelembe vételével 
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Felelős: igazgató 

Határidő: 2022.03.15. 

Az SNI és a BTM tanulók adminisztrációja, feladatok aktualizálása  

Felelős: igazgató, iskolatitkár, gyógypedagógus 

Határidő: folyamatos 

Egyéni tanrenddel, tanulói jogviszonyt szüneteltetőkkel kapcsolatos adminisztráció 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2021.09.15. 

 

Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős 

Folyamatban lévő 

projekt- halasztott 
„Flipped Learning” címmel Erasmus+ KA2 projekt 

Pék Mónika 

Benkőné Ba-

yer Anikó 

Folyamatban lévő 

projekt 

Államtitkári 

(EMMI és NGM) 

engedéllyel ren-

delkező - modell-

program megva-

lósításában közre-

működés 

EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 „Egészség-

ügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesz-

tése” című kiemelt projekt „Egészségtudatosság fej-

lesztése 7-18 éves korosztály részére”  

Vezetés 

nyertes pályáza-

tok 

befejezése 

12.B és 12. C, Lieberné Éliás Ágnes, Zecher Éva, 

Merzay Katalin, Wesley Paines, Kaszás András 

(Erdély) 

Utazás ideje: 2021.10.04-10.08 

12.a, 9.a, 10.c, 11.b és 11.c Benkőné Bayer Anikó, 

Erdélyi Krisztina, Jéhnné Csók Ildikó  

Utazás ideje: 2021.10.04-10.08 

11.c és 9.c Mezei Adél, Gali Petra (Erdély) 

Utazás: halasztva 

Elszámolási 

határidő: 

2022.08.31. 

Nyertes, induló 

pályázatok 
Határtalanul: 
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1. Történelmi és irodalmi személyek nyomában a 

Felvidéken 

HAT-20-02-0226 Szlovákia 6 332 620 Ft 

2. Engedélyezett Örökös Öko-iskola. 

Alexovics 

Ingrid 

engedélyezett pá-

lyázat 

Philosophy of artsand art of Philosophy 

Erasmus+ KA2 

Erdélyi Krisz-

tina 

 

 

Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi feladatok 

A hosszú távú céljainknak megfelelően támogatjuk: 

- a szaktárgyi, szakmai képzéseket 

- a digitális kompetencia fejlesztését célzó képzéseket 

- a szakvizsgára készítő képzéseket,  

- a tehetséggondozással kapcsolatos képzéseket  

- a módszertani képzéseket  

Az alkalmanként 5 órás vagy azt meghaladó továbbképzésekkel teljesíthető a 120 órás képzés. 

A továbbképzésekre vállalkozó pedagógusok beiskolázására a tanfolyamok ismeretében kerül sor. 
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INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

Iskola és családi ház kapcsolata 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájé-

koztat: 

 DÖK 

 Iskolagyűlés 

 Szülői munkaközösségi gyűlés 

 Szülői értekezlet 

 a tanulókkal kötött megállapodások, melyeket a szülők is aláírnak, ezek nyomon követesé, 

visszacsatolások, személyes találkozások 

 

Az osztályfőnökök:  

 elektronikus napló, kapcsolattartás interneten 

 szülői értekezlet 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 fogadóórák, egyéni fogadó órák. 

 egy osztályban tanító tanárok közös megbeszélése 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai:  

feladat / esemény felelős 

Üzemlátogatások szervezése osztályfőnökök, iskolave-

zetés 

Pályaorientációs tevékenység pályaorientáció felelőse 

igazgató 

Kirándulások szervezésének, lebonyolításának segítése osztályfőnökök, iskolave-

zetés 

 

Szakmai kapcsolatok az intézményegységek között  

Az együttműködés célja: a tanulók tanulmányi munkájának, továbbtanulási célok elérésének, sza-

badidejük hasznos eltöltésének segítése, valamint az intézményegységek közötti információáramlás biz-

tosítása, az általános iskoláinkból hozzánk jelentkezők számának további növelése. 

A hosszútávra szóló beiskolázási stratégia elengedhetetlen feltétele a szorosabb, még jobban át-

gondolt együttműködési formák, tartalmak keresése a két általános iskolával, a kollégiummal és a mű-

vészeti iskolával.  

 Tanév elején az éves feladattervek egyeztetése 

 Az áttanítás lehetősége és kritériumának kidolgozása 

 Pályázatok közös írása, részvétel egymás pályázatainak kivitelezésében (Erasmus, Öko…) 

 Közös programok, rendezvények számbavétele. Keressük lehetőségét, helyét a 

természettudományos tárgyak megjelenésének – kísérletek bemutatása, a fizika és kémia a 
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mindennapjaink része, körülöttünk van. Már volt sikeres próbálkozás erre az előző 

tanévekben. 

 Kortárs segítők, gimnazisták egészségnevelési program részeként előadásokat tartanak az 

általános iskoláinkban – dohányzás, egészséges életmód, táplálkozás. 

 Nyílt órák – ne csak 8 osztályosoknak, és ne csak egyszer egy évben – előzetes megbeszélés 

 Év elején és vége táján egy-egy közös nyelvi munkaközösségi beszélgetés: gondok, célok, 

tananyagfejlesztés, tankönyvválasztás, egymásra épülés, ismeretbővítés, az átmenet 

problémáinak feltárása, stb. 

 Az Ökoiskola kritériumrendszeréből adódó környezetnevelési, egészségnevelési 

feladatainkat egyeztetjük, tapasztalatainkat kicseréljük. A kollégium nyitottá teszi szakköreit 

a gimnázium nem kollégista tanulói számára (színjátszó, origami, városismereti, barkács, 

természetjáró, filmkultúra, kommunikációs). 

 A gimnázium nyílt napján a kollégium igazgatója tájékoztatót tart az érdeklődő diákoknak, 

szülőknek. 

 Az osztályfőnökök és a kollégiumi nevelőtanárok szoros együttműködése nélkülözhetetlen. 

 A visszajelzés, visszacsatolás a nálunk tanuló diákokról mind az általános iskolák, mind a 

kollégium felé rendszeres. 

 A helyi akkreditált Tehetségpont lehetőségeinek kiaknázása 

 

Intézmény 
Együttműködés 

tartalma 
módja 

Kapcsolattartó, 

közreműködők 

A helyi sajátossá-

gokból adódó fel-

adatok 

1.Sz.Általános 

Iskola 

Felvételi előkészí-

tők 

Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Angol két tan-

nyelvű közös 

programok 

Közös programok 

tájékoztató doku-

mentumok, sze-

mélyes egyezte-

tés, nyílt napok, 

személyesen, tele-

fonon dokumen-

tumok segítségé-

vel egyeztetve 

Iskolavezetés, 

továbbtanulási- 

beiskolázási fe-

lelősök,  

8.-os osztályfő-

nökök 

részvétel továbbta-

nulási szülői érte-

kezleten 

Anyanyelv-csavar, 

Apáczai vetélkedő, 

Kötészet napja ün-

nepség 

 

2.Sz.Általános 

Iskola 

Felvételi előkészí-

tők 

Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Közös programok 

tájékoztató doku-

mentumok, sze-

mélyes egyezte-

tés, nyílt napok,  

személyesen, tele-

fonon dokumen-

tumok segítségé-

vel egyeztetve 

Iskolavezetés, 

továbbtanulási- 

beiskolázási fe-

lelősök, 8.-os 

osztályfőnökök 

részvétel továbbta-

nulási szülői érte-

kezleten 

 

Kollégium 

Napi kapcsolattar-

tás a nevelő taná-

rokkal 

Egészségnevelési 

programok 

részvétel a kollé-

gium egészségne-

velési programjai-

ban 

 

 osztályfőnökök 
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Művészeti Iskola Egymás rendezvé-

nyeinek segítése, 

látogatása 

 szaktanárok  

PKK Apáczai 

Művelődési Ház 

Iskolai rendezvé-

nyek helyszíne 

Közös termek 

használata 

éves terv, üteme-

zés alapján 

együttműködési 

megállapodások 

Osztályfőnökök 

szaktanárok 

iskolavezetés 

Közös pályázatok 

megvalósítása 

Csorba Győző 

Könyvtár Apác-

zai Fiókkönyvtár 

Tanórák tartása 

Közös foglakozá-

sok, rendezvények 

 Szaktanárok 

iskolavezetés 

humánszolgáltatás, 

társadalomismeret 

keretében is 

 

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terüle-

tek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

szeptember 

Adatbázis frissítése, 

munkaköri leírások, 

ügyeleti rend, helyettesí-

tési rend, egyéni fogadó-

órák megadása  

Elektronikus napló, 

törzslapok, bizo-

nyítványok 

HH, HHH, SNI, 

BTM, egyéni tan-

rendesek 

sportegyesületi iga-

zolások 

Dokumentumok 

vizsgálata 

Határozatok 

iskolatitkár 

igazgató 

igazgatóhelyette-

sek 

október 

Adatbázis folyamatos 

frissítése 

Kerettantervek, helyi tan-

terv 

Törzslapok, KIR és 

statisztikai adatállo-

mányok  

Tanmenetek  

Mindennapos test-

nevelés 

Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató, igazgató-

helyettesek 

november 
Óralátogatások  

PSZE 

Tanulói teljesítmé-

nyek, 

önértékelési terv  

 

 

Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyette-

sek 

december 

Felzárkóztatás, tehetség-

gondozás, fakultáció, ta-

nulást segítő foglalkozá-

sok eredményessége 

 Hospitálás  
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terüle-

tek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

január 
Továbbtanulásra felké-

szülés 

Tanulói teljesítmé-

nyek 
 

munkaközösség-

vezetők 

osztályfőnökök 

február Óralátogatások  Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyette-

sek 

 

március 

Továbbképzési program 

felülvizsgálata, beiskolá-

zási terv áttekintése 

Belső vizsgarend 

Tanúsítványok, tel-

jesített órák  

A 10-11. évfolya-

mos vizsgák lebo-

nyolítása 

 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyette-

sek 

 

április 
Óralátogatások 

Belső vizsgarend 

A 10-11. évfolya-

mos vizsgák lebo-

nyolítása 

Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyette-

sek 

 

május 

Kompetenciamérések, 

objektív, szakszerű lebo-

nyolítása 

 

Tanulói teljesítmé-

nyek 

Írásbeli érettségi le-

bonyolítása 

 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyette-

sek 

 

június  

Elektronikus napló, 

törzslapok, bizo-

nyítványok. 

Szóbeli érettségi le-

bonyolítása 

 

igazgató 

igazgatóhelyette-

sek 
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Mellékletek  

GIMNÁZIUM 

 

 

1. Történelem, társadalomismeret munkaközösség munkaterve 

2. Magyar, humán, vizuális kultúra munkaközösség munkaterve 

3. Matematika-Informatika-Testnevelés munkaközösség munkaterve 

4. Idegen nyelv munkaközösség munkaterve 

5. Természettudományos munkaközösség munkaterve 

6. ÖKO munkacsoport munkaterve  

7. Önértékelési terv 

8. Diákönkormányzat munkaterve 

9. Pedagógusok megbízatásai, ellátott feladatai 
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

Az 

1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MUNKATERVE 

a 2021/2022. tanévre 

 

 

 

 

Pécs, 2021. szeptember 20. 

 

 

 

Összeállította: 

Odrobina Zoltán 

intézményegység-vezető 
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1. Helyzetelemzés 

 

1.1. Tárgyi feltételeink alakulása  

A tanév elkezdéséhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak. Égető szükségszerűség az el-

használódott iskolabútorok pótlása. Némelyik 40 éves múlt, az újabbak nagyon gyenge minő-

ségűek, az átlagosnál nagyobb mértékben használtak (egész napos oktatás, nagy létszámú osz-

tályok) Az informatikai eszközeink mind fizikai, mind erkölcsi értelemben elhasználódtak. A 

többsége 12 évnél régebbi. A legnagyobb gond, hogy az idei mérések (nyelvi, eszköztudás, 

természettudományos) ezen a technikai bázison valósulnának meg. Aggályos, hogy sikerül-e. 

A szintén idős eszközparkunk is elhasználódott, 12 éves digitális tábláink is romlanak, javításuk 

az ökölszabályt átlépő mértékben gazdaságtalan. Szükséges még a projektor izzók pótlása is. 

Szükséges tárgyi feltételek: 

● Az iskolabútoraink pótlása, javítása (anyagszükséglet) 

● Legalább két tanterem bútorainak cseréje,  

● Számitógépeink fejlesztése a digitális vizsgákra való alkalmassá tételükre 

● Digitális tábla cseréje 1 db 

● projektor izzók pótlása,  

● informatikai eszközeink bővítése, pótlása, javítása 

● térképek, pótlása, 

● projektorok beszerzése, javítása,  

● természettudományos anyagok pótlása,(kémia),  

● fehértáblák beszerzése 

● fejlesztő anyagok beszerzése 

● Robotika eszközpark fejlesztése 

 

1.2. Személyi feltételeink alakulása 

Pedagógusállományunk, a szakos ellátottság teljes, az óraadókkal és a szerződéses kol-

légákkal feladatainkat el tudjuk látni. Szükséges tartósan beteg kollégánk állandó he-

lyettesítésének megoldása, formálódó megoldás is mutatkozik.  

Égető szükségszerűség, hogy iskolánk állandó iskolaőrt kapjon. Iskolai életünk egy ré-

sze tisztázatlan státuszú területen zajlik, tanulóink, pedagógusaink kitettsége átlagon 

felüli. A folyamatos rendőri intézkedések jelzik, hogy a helyzet ebben a formában prob-

lémák nélkül nem fenntartható. Ezzel kapcsolatban szükséges lenne az “iskolaudvar” 

körbekerítése is! 

 

Szükséges személyi feltételek:  

● Iskolaőr munkakör betöltése,  

● az  udvarosi és a készenléti takarítói munka támogatása, bővítése, 
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Továbbra is nyitott kérdés maradt az iskola beiskolázási körzete rendezésének kérdése is. 

Többéves elmaradás rendeződne akkor, ha a lakótelep beiskolázási körzeteit arányosítanák. 

 

 

1.3. Az intézmény tanulói adatai (2021. szeptember) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási 

és ma-

gatar-tási 

zavarok-

kal 

küzdő ta-

nulók 

(BTM) 

egyéni 

tanrend 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tás-ban 

részt 

vevő ta-

nulók lét-

száma 

1.A 28 1(3)    1 28 

1.B 26  1  1  26 

1.C 28      28 

2.A 20    1  20 

2.B 27 1 2  1  27 

2.C 22 2 1    22 

3.A 29 1     29 

3.B 27 2    1 27 

3.C 26 1     26 

4.A 30  2    30 

4.B 17 1   1 1 17 

4.C 27 5 1    27 

5.A 24  1     

5.B 18 1 1     

5.C 24  1     

5.D 22 2 4  1   

6.A 23 1 3     

6.B 23 3 1   1  

6.C 28  1     
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6.D 25 3   1   

7.A 25 1 1     

7.B 23 2 5     

7.C 25 1      

7.D 23 2   2   

8.A 28 1 3     

8.B 24 2 2  1   

8.C 25 1      

8.D 26 2  1    

 

Csoportok száma összesen: osztálycsoportok száma: 28, tanulószoba: 2 csoport. 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók  

Név bejelentés időpontja okt.azonosító 

Fehér Jázmin 2019.01.16. 73211023216 

Kis Olivér 2017.08.25. 72734488331 

Lusz Olivér 2017.08.24. 72770992418 

Vörös Anna 2019.09.01. 72711982764 

Vörös Balázs 2019.09.01. 72986130104 

Vörös Kata 2019.09.01. 72701607868 

 

Egyéni tanrend szerint tanulók 1 fő 

Név bejelentés időpontja okt.azonosító 

Szigeti Csaba Attila 2021.09.01. 72791879628 

 

 

Étkezők száma: 475 

ebből az ingyenesen étkező száma:   38 

50 %-os kedvezményben részesülők száma:   154 

teljes árat fizetők száma:    283 

SNI tanulók száma és aránya: 37/5% 
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2. A 2021/22. tanév helyi rendje 

 

Vezetők heti ügyeleti rendje 

 Odrobina Zoltán 

igazgató 

Péter Ágnes 

igazgatóhelyettes 

Kissné Makra Ildikó 

igazgatóhelyettes 

Hétfő 7:15-16:15 8:00-15:00 7:30-16:00 

Kedd 7:15-16:15 8:00-14:00 szakértői nap 

Szerda OH 10:00-16:00 7:30-15:00 

Csütörtök 7:15-14:15 8:00-16:00 7:30-16:00 

Péntek 7:15-14:15 8:00-15:00 7:30-15:00 

 

2.1 A tanév helyi rendje  

2.1.1 Az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében 

meghonosított ünnepnapok, megemlékezések időpontjai  

 

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi 

mutató 

1. Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 

8. évfolyam 2021.10.06. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: az ünnep-

ség szakmai mi-

nőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám. 

Célérték: 100% 
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2. Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc ünnepe (október 

23.) 

7. évfolyam 

2021.10.21. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a Nemzeti 

megemlékezés 

szakmai minősé-

gét és a részvé-

telt mérő muta-

tószám. 

Célérték: 100% 

3. A kommunista és egyéb dikta-

túrák áldozatai emléknapja 

(február 25.) 

Humán MK. 

Osztályfőnökök 

7-8. évfolyam 

  

2022.02.25. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a  megem-

lékezés szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám. 

Célérték: 100% 

4. Az 1848-as forradalom és sza-

badságharc ünnepe (március 

15.) 

5. évfolyam 
2022.03.11. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a  Nemzeti 

ünnep szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám. 

Célérték: 100% 
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5. A holokauszt áldozatai emlék-

napja (április 16.) 

felső tagozat - 

osztályfőnökök 

2022.04.12. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: az  emléke-

zés módjának 

szakmai minősé-

gét és a részvé-

telt mérő muta-

tószám. 

Célérték: 100% 

6. A Nemzeti Összetartozás 

Napja (június 4.) 

Humán munka-

közösség 

2022.06.03. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: az emlék-

nap szakmai mi-

nőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám. 

Célérték: 100% 
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2.1.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi 

mutató 

1. Halloween a két tanítási nyelvű 

osztályok tanulóinak 

Angol nyelvi 

munkaközösség 

2021.10.20. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a   vidám, 

ősi kelta ünnep 

angolszász ha-

gyományainak 

megvalósítását, 

szakmai minősé-

gét és a részvé-

telt mérő mutató-

szám. 

Célérték: 70% 

2. Honismereti Vetélkedő Humán 

munkaközösség 

Humán MK 2021.11.10. Célérték: Min-

den felső tago-

zatos osztály in-

dítson csapatot 
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3.  

Hálaadás, American Corner a 

két tanítási nyelvű osztályok ta-

nulóinak 

8. évfolyam 2021.11.25. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: A hálaadás 

(angolul Thank-

sgiving) észak-

amerikai ünnep. 

(A hagyomá-

nyok szerint az 

őszi betakarítá-

sok után adnak 

hálát a termésért 

Istennek) 

a részvételt mérő 

mutatószám. 

Célérték: 70% 

4.  „Itt a Mikulás!” DÖK Komjátiné 

Michelisz Anikó 

2021.12.06. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: „Mikulás” 

ajándékainak át-

adását az alsó ta-

gozatosok szá-

mára és a részvé-

telt mérő mutató-

szám. 

Célérték: 100% 

5. Luca-nap Alsós munkakö-

zösség; az alsó 

tagozatos osz-

tályfőnökök 

2021.12.11. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: az alsó ta-

gozatos osztá-

lyok valamint a 

napközisek rész-

vételét és a szer-

vezést mérő mu-

tatószám. 

Célérték: 100% 
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6. Carol Singing: karácsonyi, ad-

venti énekek bemutatása a „lép-

csőházi hangversenyen” 

Takács Éva Judit 

6.c 

2021.12.17. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a felső ta-

gozatos két taní-

tási nyelvű osz-

tályok énekelni 

szerető tanulói-

nak részvételét 

és a szervezést 

mérő mutató-

szám. 

Célérték: 80% 

és 100% 

7. Farsang 6. évfolyam 2022.02. 

11. 

A mutatószám 

céljának kifej-

tése: az alsó és 

felső tagozatos 

osztályok rész-

vételét és a szer-

vezést mérő mu-

tatószám. 

Célérték: 100% 

8. Költészet napja 4. évfolyam 2022.04.11. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: az alsó és 

felső tagozatos 

osztályok rész-

vételét és a szer-

vezést mérő mu-

tatószám. 

Célérték: 100% 
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9. Fenntarthatósági témahét Föld 

Napja 

osztályfőnökök, 

évfolyamveze-

tők 

2022.04.22. A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a felső ta-

gozatos osztá-

lyok és a szerve-

zést mérő muta-

tószám. 

Célérték: 85% 

 

2.1.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

 

sz. esemény / téma felelős időpont eredményes-

ségi mutató 

1. Tanévnyitó ünnepség 8. évfolyam 2021.09.0

1. 

Sikeres, infor-

matív rendez-

vény a tanulók 

100%-a 

2. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnö-

kök 

2022.01.2

8. 

A mutató-

szám céljának 

kifejtése: A bi-

zonyítványok 

kiosztása és a 

nyílt nap szer-

vezését mérő 

mutatószám. 

Célérték: 

100% 
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3. Ballagás 

7. évfolyam 

2022.06.1

5. 

kedd 

17:00 

A mutató-

szám céljának 

kifejtése: a 

felső tagozatos 

osztályok rész-

vételét és a 

szervezést 

mérő mutató-

szám. 

Célérték: 95% 

4. Tanévzáró ünnepség 6. évfolyam 2022.06.1

6. 

szerda 

17:00 

A mutató-

szám céljának 

kifejtése: az 

osztályok rész-

vételét és a 

szervezést 

mérő mutató-

szám. 

Célérték: 92% 

 

2.1.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős eredményességi 

mutató 

2021.12.20. 
Iskolai jó gyakorlatainak bemutatása 

az éves feladatterv alapján Digitális 

tapasztalatok megosztása (Pl. 

Classroom) A NAT2020 tapasztala-

tainak megosztása 

Odrobina Zoltán 

Munkaközössé-

gek 

A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a pedagógus 

kollégák részvéte-

lét és a szervezést 

mérő mutatószám. 

Célérték: 94% 
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2022.02.04. Félévi nevelési értekezlet- a félévi 

munka értékelése, a munkatervben 

megfogalmazott feladatok időará-

nyos megvalósulásának vizsgálata. 

Odrobina Zoltán 

Munkaközössé-

gek 

A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a pedagógus 

kollégák részvéte-

lét és a szervezést 

mérő mutatószám. 

Célérték: 94% 

2022. 

04.20. 

Tavaszi nevelési értekezlet-az az 

esélyegyenlőség kérdése Intéz-

ményegységünkben. Mérési ered-

mények értékelése, munkaközössé-

genként 

Odrobina Zoltán A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a pedagógus 

kollégák részvéte-

lét és a szervezést 

mérő mutatószám. 

Célérték: 94% 

2022.06.22. Tanévzáró értekezlet-az éves munka 

értékelése 

Odrobina Zoltán A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a pedagógus 

kollégák részvéte-

lét és a szervezést 

mérő mutatószám. 

Célérték: 94% 

 

 

2.1.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

időpont esemény / téma felelős eredményességi 

mutató 
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2021.09. 20. 

egyeztetés 

alapján 

 

Szülői értekezletek -évkezdéssel kap-

csolatos ügyek, tankönyvcsekkek át-

adása: A Házirend megbeszélése, SzM 

szülők megválasztása vagy megerősí-

tése, az Iskolaszék tagjainak megvá-

lasztása. A követelmények valamint a 

tanulók értékelésének ismertetése. Az 

első félév tervezett programjainak vá-

zolása. 

osztályfőnökök A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a szülők 

részvételét mérő 

mutatószám. 

Célérték: 67% 

2021.11. a 

pedagógussal 

történő 

egyeztetés 

alapján 

Fogadóórák a felső tagozaton: a gye-

rekek személyiségének tiszteletben 

tartása mellett, az egyéni teljesítmé-

nyek, órai magatartás, szorgalom meg-

beszélése. Pedagógiai tanácsok meg-

fogalmazása. Válaszadás (a szülőkben 

felmerülő kérdésékre). 

felső tagozaton 

tanító pedagógu-

sok 

A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a szülők 

részvételét mérő 

mutatószám. 

Célérték: 37% 

2021. 11.08.. Pályaválasztási Szülői értekezlet: a 

középiskolai továbbtanulási lehetősé-

gek bemutatása: gimnáziumok, szak-

középiskolák, szakképző intézmények 

képviselőinek részvételével. 

Kissné Makra Il-

dikó 

A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a nyolcadik 

évfolyamon ta-

nuló diákok szü-

leinek részvéte-

lét mérő mutató-

szám. 

Célérték: 95% 

2022.02. 

hó folyamán 

egyeztetés 

alapján 

Szülői értekezlet: A tanulók féléves 

teljesítményének elemzése, értékelése: 

erősségek, gyengeségek, fejlesztendő 

területek meghatározása a számok tük-

rében. 

A második félév programjainak vázla-

tos ismertetése. 

osztályfőnökök A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a szülők 

részvételét mérő 

mutatószám. 

Célérték: 67% 
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2022.04. hó 

folyamán 

egyeztetés 

alapján 

Szülői értekezletek: Az év végi hajrá 

megbeszélése, továbbtanulási tapasz-

talatok, értesítés a bukásokról 

osztályfőnökök A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a szülők 

részvételét mérő 

mutatószám. 

Célérték: 67% 

2022. 05. hó 

folyamán 

egyeztetés 

alapján 

Fogadóórák: A tanulmányi kirándulá-

sok programjának megbeszélése. 

A tanulmányi előmenetel megszilárdí-

tását és/vagy javítását célzó lehetősé-

gek megbeszélése. 

Az SZM szülők beszámolója. 

osztályfőnökök A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a szülők 

részvételét mérő 

mutatószám. 

Célérték: 40% 

 

2.2 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok ter-

vezett időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős eredményességi mu-

tató 

2021.11.05. Táncoltató-bemutatkozik isko-

lánk tánc emelt óraszámú kép-

zése 

Péter Ágnes A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a le-

endő elsősök és szü-

leik számára rendezett, 

intézményegységünket 

és kínálatunkat bemu-

tató program szervezé-

sét mérő mutatószám. 

Célérték: 70 -100% 
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2022.01.21. „Iskolanyitogató” 3.évfolyam A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a le-

endő elsősök és szü-

leik számára rendezett, 

intézményegységünket 

és kínálatunkat bemu-

tató program szervezé-

sét mérő mutatószám. 

Célérték: 70 -100% 

2022.01.24. Nyílt nap leendő elsősöknek Péter Ágnes A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a nyílt 

nap szervezését mérő 

mutatószám. 

Célérték:70 - 100% 

2022.02.15.

- 

2022.03.22. 

között 

„Vidáman az iskolában” kedv-

csináló foglalkozás óvodások-

nak 

1.     évfolyam 

tanítói Od-

robina Zol-

tán; Péter 

Ágnes 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a le-

endő elsősök és szü-

leik számára rendezett, 

intézményegységünket 

és kínálatunkat bemu-

tató program szervezé-

sét mérő mutatószám. 

Célérték: 70%- 

2.3 Tervezett mérések és vizsgák  

2.3.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi 

ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

·       javítóvizsga (aug. utolsó hete) 

·       osztályozó vizsga (január első hete, június első hete) 

·       pótló vizsga (egyedileg meghatározott észszerű időpontban) 
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· különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján) 

·      egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 
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3. SZAKMAI FELADATOK (a közös és a saját célokból következnek, a 

belső tagolás saját belátás szerint) 

 

 

3.1. Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

 

SORSZÁM Verseny megneve-

zése 

Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

(időpont) 

1. Bolyai matematika 

csapatverseny 

3-4. Alsós tanítók, Mateki 

szakkörösök 

2021 október 15. 

2.  Zrínyi matematika 

verseny 

2-4. Alsós tanítók, Mateki 

szakkörösök 

2021. november 

29. 

3.  2. évfolyamos mate-

matika háziverseny 

2.  Tanítók 2022. március 

22. 

4.  Bánki matematika 

verseny 

3-4. Alsós tanítók, Mateki 

szakkörösök 

2022 tavasz 

5.  Kertvárosi Iskolák 

területi versenye 

2.  Tanítók 2022 tavasz 

6.  Apró matematiku-

sok versenye 

1-2. Alsós tanítítók, Mateki 

szakkörösök 

2022 tavasz 

7. Épít-ésszel 6.d Nagy Adrienn 2022 tavasz 

8. Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

felső felsős tanárok 2021 október 

9. Zrínyi Ilona Mate-

matikaverseny 

felső felsős tanárok 2021 november 

10. Hevesy György Ké-

miaverseny 

7-8 felsős tanárok 2022 február 
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11. Kalmár László Ma-

tematikaverseny 

felső felsős tanárok 2022 március 

12. Bánki Matematika 

Verseny 

felső felsős tanárok 2022. tavasz 

13. Elsősegély verseny 8 Molnár Katalin 2022 tavasz 

14. Bolyai Anyanyelvi 

csapatverseny 

3 4. Tanítók 2021. november 

12. 

15. Mozaik Biológia 8 Molnár Katalin online folyama-

tos 

16.  Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 

8.c Till Ilona 2021. november 

12. 

17.  Szövegértés  2. tanítók 2022. március 1. 

18. Bolyai Anyanyelvi 

csapatverseny 

5 - 6. évf. Arató Kata - Bárdosi 

R. - Süle 

2021. október 1-

től 

19. Anyanyelvi verseny 3.  tanítók 2022. március 1. 

20. Picur szépkiejtési 

verseny 

4.  tanítók 2022. január 26. 

21. Szépíró verseny 

SNI, BTMN-es ta-

nulók számára 

1-4. tanítók 2021. november 

24. 

22. Megyei matematika 

verseny 

5-8 felsős tanárok 2022. január 

23. Költészet napi sza-

valóverseny 

1-8 magyart tanítók 2021.április 11. 

24.  Magyar Népmese 

Napja-mesemondó 

verseny 

3.a Balázs Zsuzsanna 2021. 09.30. 
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25. FLL robotika ver-

seny 

5. 7. évf Soványné Varjas Zsu-

zsanna 

2022. január 

26. Imagine Logo ver-

seny 

1. 2. 3. 

évf 

Soványné Varjas Zsu-

zsanna 

2022. tavasz 

27.  Méh-Ész Logikai 

verseny 

1. 2. 3. 

évf 

Soványné Varjas Zsu-

zsanna 

2022. tavasz 

28.  Nemes Tihamér 

verseny 

7. 8. évf Soványné Varjas Zsu-

zsanna 

2021. tél 

29.  Városi civilizációs 

verseny 

5-8.évf.  Besenczi Alexandra 2022 tavasz 

30.  Országos civilizá-

ciós verseny 

6-8.évf.  Besenczi Alexandra 2022 tavasz 

31.  Sebők Emlékver-

seny (angol) 

6. évf.  Németh-Mosóczki 

Beatrix 

2022 tavasz 

32.  Spelling Bee 5-6.évf.  Balogh-Bárdosi Re-

náta 

2021 tél 

33. OATV -angol 7-8. évf.  ? 2021. december 

34. Szépíró verseny 

SNI, BTMN-es ta-

nulók számára 

1-8 évf. tanítók, tanárok 2021.11. 24. 
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3.2.  Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkater-

vek (mellékletek) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mé-

rőeszközök segítségével 

 

b) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Célnyelvi/elsőnyelvi mérés, természettudományos és eszköztudás mérések  8. évfolyamo-

kon 

Felelős: felsős intézményegységvezető-helyettes   

Határidő: 2022. május 04-17. között 

Célnyelvi mérés/ elsőnyelvi, természettudományos és eszköztudás mérések  6. évfolyamo-

kon 

Határidő: 2022. május 18-31-ig. 

Felelős: felsős intézményegységvezető-helyettes   
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Az 1. Sz. Általános Iskola 2021/2022. Mérési Naptár 

  Dátum Feladat Felelős Érin-

tettek 

részt-

vevők 

Mód-

szer 

Erőforrás Doku-

mentáció 

1

. 

2021. 

szept-

ember- 

novem-

ber 

DIFER-

mérések 

első évfo-

lyamon 

1.évfolyam 

pedagógusai 

1.évfo-

lyamos 

tanulók 

mérési 

anya-

gok 

iskolai mérési 

eredmé-

nyek 

2

. 

2021. 

szept-

ember-

október 

15-ig 

Tantárgyi 

diagnosz-

tizáló 

mérések 

tanév ele-

jén 

Angol 

nyelv: 

szintmé-

rés 

Szaktaná-

rok 

Munkakö-

zösség-ve-

zetők: Fe-

keténé T. 

Ilona 

Harsányiné 

Simon Mó-

nika 

Süle Zol-

tán, 

Páncélné 

Kovács 

Ágnes 

Tanu-

lók, 

Szakta-

nárok 

Mérés 

mérőla-

pok se-

gítségé-

vel 

kiérté-

kelés, 

elem-

zés 

Fénymá-

soló, 

papír 

kitöltött 

mérőla-

pok, 

tájékoz-

tató fü-

zet, el-

lenőrző, 

napló 
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3

. 

Részvé-

tel az 

intéz-

ményi 

önérté-

kelés-

ben 

mérési 

eredmé-

nyek 

feldol-

gozása 

Intézmé-

nyi önér-

tékelés 

pedagó-

gus önér-

tékelés 

intézmény-

egység v. 

Mérési 

csoport, Is-

kolai mun-

kacsopor-

tok 

tantes-

tület-

kivá-

lasztott 

kollé-

gák az 

önérté-

kelési 

mun-

katerv 

alapján 

Mérő-

lapok 

Fénymá-

soló, 

papír 

kitöltött, 

feldolgo-

zott mé-

rőlapok 

4

. 

2021. 

decem-

ber 

Próbafel-

vételi íra-

tása a 8. 

évfolya-

mon 

szaktaná-

rok, 

Munkakö-

zösség-ve-

zetők: 

Tanu-

lók 

Tantes-

tület 

Megbe-

szélés 

mérés-

értéke-

lés 

beszá-

moló 

Fénymá-

soló, papír 

mérőla-

pok, 

számító-

gép, 

eddigi do-

kumentu-

mok 

szakiroda-

lom 

Szám. 

gépes 

nyilván-

tartás 
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5

. 

2022. 

május 

Gyakorló 

feladatok 

íratása 6. 

8. évfo-

lyamon 

az esz-

köztudás 

mérés te-

rületéről 

szaktaná-

rok, 

Munkakö-

zösség-ve-

zetők: 

Tanu-

lók 

Tantes-

tület 

Megbe-

szélés 

mérés-

értéke-

lés 

beszá-

moló 

Fénymá-

soló, papír 

mérőla-

pok, 

számító-

gép, 

eddigi do-

kumentu-

mok 

szakiroda-

lom 

Szám. 

gépes 

nyilván-

tartás 

6

. 

Folya-

matos 

Formatív 

mérések 

tantár-

gyanként 

Szaktan., 

tanulók 

Tanu-

lók, 

Tan-

test. 

Mérés -

értéke-

lés 

Papír, 

fénymá-

soló 

ellen-

őrző, mé-

rőlap 

  

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkater-

vek (melléklet) szólnak. 

Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2021.11.30. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei 

 

2.3.4. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

 

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi 

mutató 
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1. A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Pók Csaba 2022 január-

május 

A tanulók ered-

ményei érjék el 

az országos átla-

got 

2. A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Csete Ildikó 2022 január-

május 

A tanulók ered-

ményei érjék el 

az országos átla-

got 

3. A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Nemes Ta-

más 

2020 január-

május 

A tanulók ered-

ményei érjék el 

az országos átla-

got 

4. A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Darabosné 

Tobak Éva 

2022 január-

május 

A tanulók ered-

ményei érjék el 

az országos átla-

got 

5. A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Wágner Ist-

ván 

2022 január-

május 

A tanulók ered-

ményei érjék el 

az országos átla-

got 

2.4. A LEP program sikeres megvalósítása 

Évfolyam Előadás Helyszín 

1. évfolyam  Bűbájos lakat Bóbita 

2. évfolyam  80 nap alatt a Föld körül ANK,vagy Pécsi Kult. Kp 

3. évfolyam László király PNSZ 

4. évfolyam Fehérlófia ANK,vagy Pécsi Kult. Kp 

5. évfolyam Valahol Európában PNSZ 

6. évfolyam  Fővárosi Nemzeti Cirkusz Budapest 

7. évfolyam  Fordulj egyet ANK,vagy Pécsi Kult. Kp 

8. évfolyam színházi előadás Budapest 
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3.3. Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az 

iskolavezetés tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

● javítóvizsga (aug. utolsó hete) 

● osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

● pótló vizsga (egyedileg meghatározott észszerű időpontban) 

● különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

● egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 
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4. SZAKMAI FELADATOK 

4.1. A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

2022.06.15 Tehetséggondozó szakkörök pedagógusok lásd órarendek 

2022.06.15 Versenyfelkészítés pedagógusok érintett tanulók 

 

4.2. Tehetséggondozó versenyek szervezése és lebonyolítása (Intézményegységi szinten) 

● Német szépkiejtési verseny 4-8 

● LOGO-házidöntő 

● Angol olvasási verseny felső tagozaton. 

● Német nyelvű iskolai versmondó verseny. 

● Szépkiejtési verseny 4. évfolyam 

● Angol olvasási verseny alsó tagozat. 

● Szövegértési verseny 2. évfolyam 

● Játékos angol vetélkedő. 

● Nyelvhelyességi verseny 3. évfolyam 

● Anyanyelv-csavar 8. évfolyam 

● Évfolyam szintű matematika versenyek 2-3-4. évfolyamokon  

● Helytörténeti vetélkedő - Humán Munkaközösség 

● Lásd-még a programnaptárban rögzített programokat! 

Felelős: munkaközösség vezetők, évfolyamvezetők, megbízott pedagógusok 

Résztvevők: érintett évfolyamon tanító pedagógusok 

Határidő: 2022. május 30. 

 

4.3. A kompetencia alapú oktatással összefüggő teendők, az IKT eszközök tanórai hasz-

nálatának bővítése 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

egész tanév Minden kolléga tárja fel a saját szakmája által kínált 

ingyenes lehetőségeket 
iskolavezetés, 

munkaközös-

ségek 

tantestület 
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4.4. Környezettudatos nevelés – Örökös ÖKO Iskola 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

2022.06.15 A DÖK-ÖKO Csoport munkaterve alapján DÖK- csoport A DÖK tagjai és 

segítőik 

a tanév során A NAT 2020 követelményeinek végrehajtása integrált 

tantárgyi környezetben 
pedagógusok minden pedagó-

gus 

 

Az ÖKO - címekhez kapcsolódó rendezvények megszervezése a tanév során folyamatosan,az 

Örökös ÖKO Iskola cím tevékenységeinek megvalósítása, kupakgyűjtő szív felállítása 

Felelős: DÖK- ÖKO-iskolai tagozat-munkaterv szerint  

4.5. Egészségneveléssel összefüggő feladatok: 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

A pályázati időben iskolatej, iskolagyümölcs program iskolavezetés, az érintett évfo-

lyamok 

2021-22. tanév túratáborok, kirándulások szervezők érintett tanulók 

 

4.6. Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok: 

Az intézményegységi esélyegyenlőségi program aktualizálása, és gondozása osztályszinten 

Felelős: alsós intézményegység vezető h., osztályfőnökök 

Résztvevők: osztályfőnökök, szociális munkás, iskolatitkár 

Határidő: 2021. október 31. 

  

A HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő dokumentumok folyamatos vezetése, 

aktualizálása 

Felelős: intézményegység vezető, iskolatitkárok 

Résztvevők: Az ANK szociális munkása, iskolatitkárok, osztályfőnökök 

Határidő: 2022. június 15. 

A fejlesztést koordináló csoport működtetése 

Felelős: Fejlesztési csoportvezető 

Résztvevők: TAP-pedagógusok, fejlesztő pedagógus, iskolatitkárok, osztályfőnökök, fej-

lesztési csoporttagok 

Határidő: 2022. június 15. 
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4.7. Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok:  

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

 Lásd mérési naptár!   

A DIFER mérések elvégzése 

Felelős: alsós intézményegység vezető h., osztályfőnökök 

Résztvevők: Az intézményi mérés-értékelés rendszergazda (MÉR), 1. évfolyamos 

osztályfőnökök 

Határidő: 2021. november 30. 

Országos kompetenciaméréssel összefüggő feladatok koordinálása 

Felelős: felsős igazgatóhelyettes 

Résztvevők: a mérésben résztvevő évfolyamok osztályfőnökei, a tanulók felkészülését 

segítő minden pedagógus 

Határidő: 2022. május 31. 

  

A két tannyelvű célnyelvi mérés, valamint az idegen nyelvi mérések megszervezése az 

általános iskolákban és a gimnáziumban 

Felelős: felsős igazgatóhelyettes 

Résztvevők: a mérésben résztvevő évfolyamok osztályfőnökei, a tanulók felkészülését 

segítő minden pedagógus 

Határidő: 2022. június 15. 

Kompetenciamérés eredményei alapján fejlesztési terv készítése, végrehajtása 

Felelős: intézményegység vezető 

Résztvevők: tantestület 

Határidő:     2021. november 30. (készítés) május 10.  (végrehajtás) 

 

4.8. Programjaink a környező óvodákkal 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

2021-11.05 Táncoltató program Péter Ágnes óvodák 

2022. 03. 31. Hívásra tájékoztatót tartunk Iskolavezetés óvodák, iskolave-

zetés 
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4.9.Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

egész tanév kapcsolattartás a gyermekvédelmi szakemberekkel és 

a hatóságokkal, (családgondozó, gyámügy, kormány-

hivatal 

iskolavezetés érintettek 

4.10. Az iskola környezeti nevelési programjának működtetése 

Felelős: Iskolai védőnő 

Résztvevők: reál munkaközösség tagjai, ofők 

Határidő: 2021. október 30.   

 

4.11. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

feladat / esemény felelős 
határ-

idő 
résztvevők 

Nincs futó pályázatunk, az új 

pályázatok alapján fogalma-

zódnak feladataink. 

   

 

 

4.12. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi fel-

adatok 

Preisendörfer Tímea tanító Neveléstudomány PHD képzést kezdett. 

Az érintett kollégák a beiskolázási terv alapján az ingyenes, erőforrásokat nem igénylő akk-

reditált tanfolyamokat választják. 
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5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

5.1. Az iskola és családi ház kapcsolata 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez kap-

csolódó feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával. 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tá-

jékoztat: 

● Személyesen az Iskolaszék tagjain keresztül 

● Intézményi honlapon keresztül 

● A vezető személyes fogadó óráján 

● Egyeztetett időpontban bármikor 

Az osztályfőnökök: 

● szülői értekezleteken 

● fogadóórákon 

● A KRÉTA üzenő felületén keresztül 

● egyeztetett időpontban bármikor 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak: 

● szülői értekezlet 

● fogadóóra 

● értesítő, E-napló, 

● személyesen fogadó órákon és a pedagógus saját fogadó óráján 

● kérésre esetleges tájékoztatás e-mail-ben 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

feladat / esemény felelős határidő eredményességi 
mutató 

Továbbtanulási szülői értekezlet 8.-osok 

szüleinek 

felsős igh. 2021. nov. 08. az érintett szülők 

80%-a részt vesz 

Iskolanyitogató rendezvény felelős 3. 

évfolyam 

2022. január 

21. 

50 fő feletti ér-

deklődés 

Bemutató órák alsós igh. 2022. január 

24. 

minden órát leg-

alább 10-en láto-

gatják meg 
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A pedagógusok fogadó órájának lebonyolítása alsó tagozaton személyesen a napi kapcsolat so-

rán történik. Ha a probléma több időt, több erőforrás bevonását igényli a tanító egyeztetve a 

szülővel és az iskolavezetéssel, többoldalú esetmegbeszélést szervez. 

Felső tagozaton a központilag tervezett fogadó órákon kívül heti rendszerességgel biztosítunk 

lehetőséget a szülőknek a konzultációra. Ha az időpont nem megfelelő a szaktanár egyeztet a 

szülővel az optimális találkozó érdekében. 

 

5.2. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcso-

latok) 

Együttműködünk a szülői munkaközösséggel, az iskolapszichológussal, szociális munkással, 

védőnővel, iskolán kívüli egyéb szervezetekkel (pl.: Városi Rendőrkapitányság, BIOKOM) és 

intézményünk, illetve a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Háza és Sportegysége, 

a Csorba Győző Megyei Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtára intézményegységeivel. 

 

Intézmény 
Együttműködés 

tartalma 
módja 

Kapcsolattartó, 

közreműködők 

A helyi sajátos-

ságokból adódó 

feladatok 

Óvoda Beiskolázás Személyesen, te-

lefonon doku-

mentumok segít-

ségével egyez-

tetve 

Iskolavezetés 

Péter Ágnes 

A megállapodá-

sokat figyelembe 

véve 

2.Sz.Ált.Is-

kola 

Ebédeltetési rend 

kialakítása 

Áttanítás 

Közös termek 

Aulai ügyelet 

Közös sportprog-

ramok 

személyesen 

megállapodáso-

kon keresztül 

Igazgató 

Ig. helyettesek 

programfelelő-

sök 

közös munkakö-

zösség vezetője 

szabályzatok, 

órarendek, meg-

állapodások ké-

szítése 
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Gimnázium Felvételi előké-

szítők 

Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Angol két tan-

nyelvű közös 

programok 

tájékoztató doku-

mentumok, sze-

mélyes egyezte-

tés, nyílt napok, 

áttanítások 

Iskolavezetés, 

továbbtanulási- 

beiskolázási fe-

lelősök 

egyeztetés a gim-

náziumba jelent-

kezett tanulók át-

vételéről 

  

Kollégium 

  

Egészségnevelési 

programok 

részvétel a kollé-

gium egészségne-

velési programja-

iban, terek hasz-

nálata 

  

8.-os osztályfő-

nökök 

A helyi sajátossá-

gokból adódó fel-

adatok 

Sportegység Testnevelés órák, 

eszközök haszná-

lata 

Ügyeleti rend 

személyesen Testnevelést ta-

nítók 

A helyi sajátossá-

gokból adódó fel-

adatok 

Műv.ház Iskolai rendezvé-

nyek helyszíne 

Közös termek 

használata 

éves terv, üteme-

zés alapján, ren-

dezvénylapok és 

órarend alapján 

Iskolavezetés, 

szaktanárok, ta-

nítók 

A helyi sajátossá-

gokból adódó fel-

adatok 

Könyvtár Tanórák tartása 

Közös foglakozá-

sok, rendezvé-

nyek, 

Bölcs Bagoly já-

ték 

előzetes egyezte-

tés és órarend 

alapján 

Szaktanárok, ta-

nítók 

A helyi sajátossá-

gokból adódó fel-

adatok 
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Művészeti 

Iskola 

Közös termek 

használata, 

Áttanítások 

  

tantermek hasz-

nálata 

szaktanárok   

 

  



90 

6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

Ellenőrzés 

tárgya 

A feladat ellátá-

sáért felelős 

Ellenőrzést végzi Az ellenőr-

zés gyakori-

sága, ideje 

Az ellenőrzés ta-

pasztalatainak 

visszajelzési mó-

dozatai. (Ellenőr-

zési naplóban 

rögzíteni.) 

Tanmenetek, 

napközis mun-

katervek, 

szakköri tervek, 

fejlesztési tervek 

szaktanárok mk.vezetők jóváhagyás: 

intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

augusztus-

szeptember 

20. 

munkaközösségi 

foglalkozások, ne-

velőtestületi érte-

kezlet, félévi be-

számoló, szemé-

lyes megbeszélé-

sek 

Munkaközössé-

gek munkatervei 

foglalkozást ve-

zető pedagógusok intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

szeptember 

20. 

szóbeli értékelés, 

nevelőtestületi ér-

tekezlet ellenőr-

zési feljegyzés 

Órarendek, te-

remrendek, 

ebédelés rendje 

intézményegység-

vezető-helyettes, 

megbízott peda-

gógusok 

intézményegységvezető augusztus–

szeptem-

ber 10. 

személyes meg-

beszélések 

KRÉTA 
osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

napközis beosz-

tású pedagógu-

sok 

intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

havonta 
személyes meg-

beszélés, 

Törzslapok osztályfőnök intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

Szeptem-

ber, június 

írásbeli közlés, 

személyes meg-

beszélés 

Füzetek, mun-

kafüzetek 

szaktanárok 
munkaközösség vezetők 

félévente 
félévi, év végi be-

számoló 
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Gyermek- és if-

júságvédelem 

osztályfőnökök 
intézményegységvezető 

helyettesek osztályfőnö-

kök, 

folyamatos 
félévi, év végi be-

számoló 

Tanórák, nap-

közis foglalko-

zások, tanuló-

szobák 

Szaktanárok, 

napközis, tanu-

lószobai foglal-

kozást tartó pe-

dagógusok 

intézményegységvezető, 

intézményegységvezető-

helyettesek, mk.vezetők 

havi üteme-

zéssel 

óralátogatási 

jegyzőkönyv, 

foglalkozásokról 

feljegyzés 

Szakköri foglal-

kozások 

Szakkörvezetők intézményegységvezető, 

intézményegységvezető-

helyettesek, mk.vezetők 

évente egy 

alkalom írásbeli értékelés, 

értekezletek 

Egyéni fejlesz-

tések Egyéni fejlesztést 

tartó pedagógusok 

intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

évente egy 

alkalom 

írásbeli értékelé-

sek, értekezletek 

Iskolai szintű 

rendezvények 

megbízott főszer-

vezők, szervezők 

intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

folyamatos nevelőtestületi ér-

tekezlet 

Szülői értekez-

letek 

osztályfőnökök intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

ütemezés 

szerint értekezlet utáni 

értékelés 

Osztályprogra-

mok 

osztályfőnökök intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek, osztályfőnö-

kök 

folyamatos 
megfigyelés után 

szóban 

Gyermekétkez-

tetéshez adat-

szolgáltatás 

beosztott pedagó-

gusok és iskolatit-

károk 

intézményegységvezető 

helyettesek 

folyamatos 
megfigyelés után, 

beszámolókban, 

munkaközösségi 

foglalkozásokon 
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium  

és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

A 2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MUNKATERVE 

a 2021/2022. tanévre 

 

 

 

 

Pécs, 2021. szeptember 20. 

 

 

 

 

Összeállította: Medgyesi Antal 

intézményegység-vezető 
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1. Helyzetelemzés 

 

Iskolánk nevelő-oktató munkájának fő irányvonalaként továbbra is a jól működő képzéseink meg-

tartását, továbbvitelét tartjuk a legfontosabbnak. Az emelt óraszámú informatika és idegen nyelvek, az 

úszásoktatás színesítik iskolánk kínálatát.  

Nevelési munkánk kiemelkedő feladata az induló tanévben is a kulturált magatartási-, viselkedési szo-

kások kialakítása, erősítése. Környezetünk, egészségünk megóvása, a rend és a tisztaság védelmére való 

fokozott odafigyelés, különös tekintettel a Pedagógiai Programunkban lefektetett elvek betartása és en-

nek következetes ellenőrzése és értékelése. Továbbá a környezettudatos magatartás erősítése, hiszen erre 

kötelez bennünket Örökös Ökoiskolai címünk is.  

Fontosnak tartjuk a különböző képességű és fejlettségű tanulók együttnevelését. Hagyományaink 

megélésére, megőrzésére és ápolására továbbra is törekszünk.  

Feladatunk a különleges bánásmódot igénylő tanulóinkkal való foglalkozás, a fejlesztésre, a felzárkóz-

tatásra szorulók támogatása, a tehetségek felfedezése és fejlesztése. 

 

1.1 Tárgyi feltételeink alakulása  

Ezt a naptári évet drasztikus mértékben befolyásolja a koronavírus: március 8 - júniusig a vírus harma-

dik hulláma; a most induló tanévre készültünk a nyár folyamán, illetve meghoztuk iskolánk helyi jár-

ványügyi óvó-, védő rendszabályait. A nyáron tisztasági meszelés, a fertőtlenítő nagytakarítás minden 

tantermünkben és folyosókon is megtörtént.  

Iskoláink második emeletén az IMS szerkezet megerősítése folyik  nagyon jó ütemben, így a gyógype-

dagógiai- és mozgásfejlesztő foglalkozásokat épületen belül átmenetileg másutt tarják meg a kollégák. 

Idén is több kolléga megoldotta tanterme rendbe tételét, a padok átpakolását, hogy szebb, méltóbb, és 

igényesebb környezetben kezdhessük a tanítást szeptemberben. Továbbra is számítok minden kollé-

gám gondos figyelmére, jó gazda szemléletére, hogy a korábbi évek tárgyi fejlesztései sokáig örömmel 

tölthessenek el bennünket. Iskolai eszközeink, bútoraink elektronikus leltári rendszerben vannak nyil-

vántartva, azokat vonalkódos rögzítéssel látták el. Semmit nem lehet kidobni, leselejtezni selejtezési 

jegyzőkönyv készítése és a fenntartó jóváhagyása nélkül!  

 

1.2 Személyi feltételeink alakulása 

Az előző tanévben nyolc kolléga kolléga távozott, közülük hárman nyugállományba vonultak helyükre 

már tapasztalt és pályakezdő fiatal pedagógusok jöttek. Kiemelt feladatunk az új kollégák segítése, a 

pályakezdők mentorálása, beépítésük a nevelőtestületbe. A tanévben jelentős lépéseket teszünk az 
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újonnan érkező kollégák gyors beilleszkedésének elősegítésére. A munkaközösség-vezetők idén is ki-

emelt figyelmet fordítanak az új és a gyakornok kollégákra. Bízom benne, hogy új kollégáink hamar 

beilleszkednek, felveszik a munkatempót, azonosulnak hagyományainkkal és hozzájárulnak iskolánk 

hírnevének öregbítéséhez. 

A tanév végén kettő tanító kolléga kezdi meg felmentését nyugállományba vonulás miatt. Pótlásukról a 

tanév során gondoskodni kell, hogy az új tanév indításákor rendelkezésre álljanak. 

Új osztálytanítói és osztályfőnöki megbízásokra is sor került.  

Sajnos a jelentkezések alapján csak egy első osztályt indíthattunk, a tanév során az elsős beiskolázást 

erősítenünk kell. 

 1.a (pici PC) osztály: Kisbáró Emese osztályfőnök és Gálosi Tímea tanító  

 

Két ötödik osztályunk osztályfőnökei: 

 5.a osztály: Fürdős Katalin magyar szakos tanár 

  5.b osztály: Jakab Gabriella  német-történelem szakos tanár. 
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1.3 Az intézmény tanulói adatai (2021. szeptember 1.) 

BN TN MZ fő

1. a. 28 5 33 10 18 1 5 3 1 6 3 22 6 3 1 24 28

2. a. 19 3 22 10 9 1 2 2 1 2 3 17 2 3 1 15 19

2. b. 25 1 27 8 17 1 6 1 3 1 13 2 19 6 5 1 2 17 25

3. a. 23 3 26 13 10 4 6 5 2 1 7 1 18 5 12 2 1 8 23

3. b. 24 7 31 13 11 10 2 4 7 1 19 5 8 1 15 24

4. a. 24 6 30 13 11 2 6 6 2 1 19 5 6 1 17 24

4. b. 19 5 24 10 9 1 6 1 2 6 2 12 7 3 1 1 14 19

alsó 162 29 1 193 77 85 41 20 13 2 43 0 0 9 4 126 36 40 6 6 110 0 0 162

5. a. 17 7 1 26 10 7 5 1 2 8 1 1 9 8 7 1 9 17

5. b. 16 2 18 7 9 5 2 2 2 8 8 6 2 8 16

6. a. 23 5 1 30 11 12 4 2 1 1 5 1 13 9 11 2 10 23

6. b. 24 2 26 16 7 2 10 3 1 8 5 4 16 8 7 1 16 24

7. a. 21 6 27 10 11 5 4 4 4 3 2 16 8 12 1 8 1 22

7. b. 26 3 29 19 7 2 8 1 2 17 9 10 1 15 26

8. a. 24 3 2 31 13 11 2 8 2 2 4 12 12 7 17 24

8. b. 24 3 1 29 15 9 2 10 1 1 1 3 2 1 14 10 2 4 1 17 24

felső 175 31 5 216 101 73 54 6 13 3 33 0 0 19 9 105 72 62 11 2 100 1 0 176

Össz: 337 60 6 409 178 158 95 26 26 5 76 0 0 28 13 231 108 102 17 8 210 1 0 338
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Csoportok száma összesen: osztálycsoportok száma:15, tanulószoba: 2 csoport. 

 

A tanévben 1-8. évfolyamon minden tanuló ingyenes tankönyvre jogosult.  

SNI tanulók száma és aránya: 66 fő,  19 % 

Az étkezők száma 235 fő, ebből az ingyenesen étkező az összes étkező 30 %-a, az 50 %-os 

kedvezményben részesülők az összes étkező 28 %-a, teljes árat fizetők az összes étkező 42%-

a. 

 

2. A 2021/22. tanév helyi rendje 

 

2.1. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 Medgyesi Antal 

igazgató 

Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

Hétfő 7:30-17:00 7.30-16.00 

Kedd 7:30-16:00 7.30-17.00 

Szerda 7:30-16:00 7.30-17.00 

Csütörtök 7:30-16:00 7.30-17.00 

Péntek 7:30-17:00 7.30-14.00 

 

2.2. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjai-

nak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és 

az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, 

megemlékezések időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja (ok-

tóber 6.) osztályfőnökök 
október 6.  

2. 
Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc ünnepe (október 23.) 

Schützenhofer Dé-

nes 

október 

22. 
 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) Uj Edit 

február 

25. 
 

4. 
Az 1848-as forradalom és szabad-

ságharc ünnepe (március 15.) Fürdős Katalin 

március 

11.  
 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) Uj Edit 
április 15.  
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Uj Edit, oszályfő-

nökök 
június 3.  

 

2.3. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Mikulás Friss Hajnalka dec. 6.  

2 Karácsonyi Gála Reith Róbertné dec.16.   

3. 
Magyar Kultúra Napja - Szaval a 

nemzet 
Fürdős Katalin jan. 22.  

4. Anyanyelv Napja 
Schützenhofer Dé-

nes 
febr. 18.  

5. Költészet Napja Fürdős Katalin ápr.11.  

 

2.4. A Lázár Ervin Program (LEP) sikeres megvalósítása 

Tanulóink a tanév során a Lázár Ervin Program keretében a következő előadásokon vesznek részt: 

évfo-

lyam 
előadás felelős 

1. Bábelőadás intézményegységvezető-helyettes 

2. Előadóművészeti produkció intézményegységvezető-helyettes 

3. Színházi előadás  intézményegységvezető-helyettes 

4. 
Komolyzenei vagy népzenei 

koncert 
intézményegységvezető-helyettes 

5. Színházi előadás intézményegységvezető-helyettes 

6. 
Cirkuszművészeti előadás a 

Fővárosi Nagycirkuszban 
intézményegységvezető-helyettes 

7. Előadóművészeti produkció intézményegységvezető-helyettes 

8. Színházi előadás Budapesten intézményegységvezető-helyettes 

 

Az előadások időpontjával, a lebonyolítással kapcsolatban az intézményegységvezető-helyettes 

folyamatosan egyeztet, ill. adatot szolgáltat a Pécsi Tankerületi Központ munkatársának. 
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2.5. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. A zene világnapja Friss Hajnalka október 1.  

2. Halloween 
dr. Bodroginé Far-

kas Piroska 
november  

3. Rotary advent Friss Hajnalka december  

4. Farsang Friss Hajnalka 
február 

25. 
 

5. Szülők-nevelők bálja Kisbáró Emese 
február 

19. 
 

6. Bemutatkozik a 2-es iskola 
Fürdős Katalin, 

Friss Hajnalka 
június 7.  

7. Suliváró 
alsós munkaközös-

ségek 

novem-

ber-április 
 

 

2.6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2021. de-

cember 20. 

nevelőtestületi értekezlet – mérési ered-

mények értékelése, feladatok meghatá-

rozása; NAT 2020 tapasztalatok 

intézményegy-

ség-vezető 
 

2022. feb-

ruár 4. 

félévi értekezlet/ féléves munka értéke-

lése, a második félév kiemelt feladatai, 

intézményi önértékelés 

intézményegy-

ség-vezető 
 

2022. április 

20. 
nevelőtestületi értekezlet  

intézményegy-

ség-vezető 
 

 

2.7. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2021. 09. 

06-10. 

szülői értekezletek - alsó tagozat, felső 

tagozat 

igazgató-helyet-

tes 
 

2021. 11. 

15. 
pályaválasztási szülői értekezlet 

igazgató-helyet-

tes 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2022. 01. 

31-02. 04. 
szülői értekezletek 

igazgató-helyet-

tes 
 

2021. 11. 

22. 
fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  

2022. 04. 

25. 
fogadóórák - felső tagozat szaktanárok  

 

2.8. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok terve-

zett időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2021. de-

cember 8. 

Nyílt nap az 1-8. évfolyam szülei szá-

mára 
Medgyesi Antal  

2022. már-

cius 2. 

Nyílt nap a leendő elsősök szülei szá-

mára 
Medgyesi Antal  

 

2.9. Tervezett mérések és vizsgák  

2.9.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Az első félévre a pandémia miatt nem tervezünk versenyekkel! 

Verseny megneve-

zése 
Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

SNI Szépíró verseny 1-8. évfolyam gyógypedagógusok  

Kertvárosi iskolák 2. 

oszt. tanulóinak mate-

matika versenye 

2. évfolyam 
Rétfalviné Tóth Éva, 

Hegedüs Lajos 
 

Bendegúz tehetség-

gondozó verseny 
alsós évfolyamok tanítók  

Könyvtár átal szerve-

zett „Bölcs bagoly” 

játékon való részvétel  

alsó tagozat tanítók  
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Verseny megneve-

zése 
Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

EGYEDÜL IS KÖZ-

LEKEDEM - RAJZ-

PÁLYÁZAT 

alsó tagozat rajzot tanítók március 

Városi környezetime-

reti verseny 3. 4. évfolyam 
Galamb Emese, 

Molnár Andrea 
május eleje 

Orchidea Pangea 3-8. évfolyam 
matematika tanárok, 

tanítók 
 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetés tűzi ki 

a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (aug. utolsó hete) 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

 

 

3. Mérések 

3.1 Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkater-

vek (mellékletek) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

d) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mé-

rőeszközök segítségével 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

e) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: 1. a osztályfőnöke, Bányai Klára, Kanyar Katalin gyógypedagógusok 
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f) Idegen nyelvi mérés, digitális próbamérés a 7. és 8. évfolyam német nyelvet tanulók 

részére 

Határidő: 2021. szeptember 21. 

Felelős: Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes 

 

g) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon digitálisan az Oktaási Hivatal által meghatáro-

zott ütemezés szerint két mérési napon 2022. május 4-31. között 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes 

 

3.2 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Ingafutás 

dr. Fábiánné 

Várhelyi Pi-

roska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2022. január 

24 - 2022. 

május 31. 

 

2. Kézi szorítóerő mérés 

dr. Fábiánné 

Várhelyi Pi-

roska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2022. január 

24 - 2022. 

május 31. 

 

3. Helyből távolugrás teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi Pi-

roska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2022. január 

24 - 2022. 

május 31. 

 

4. Ütemezett hasizom teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi Pi-

roska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2022. január 

24 - 2022. 

május 31. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

5. Ütemezett fekvőtámasz teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi Pi-

roska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2022. január 

24 - 2022. 

május 31. 

 

6. Törzsemelés teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi Pi-

roska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2022. január 

24 - 2022. 

május 31. 

 

7. Hajlékonysági teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi Pi-

roska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2022. január 

24 - 2022. 

május 31. 

 

8. 

a.) Testtömeg mérése 

b.) Testmagasság mérése 

c.) Testzsírszázalék mérése 

dr. Fábiánné 

Várhelyi Pi-

roska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2022. január 

24 - 2022. 

május 31. 

 

 

4. SZAKMAI FELADATOK  

4.1 A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők: 

folyamatos Városi és helyi továbbképzéseken, konferenciákon 

való részvétel 
pedagógusok pedagógusok 

folyamatos Városi és helyi versenyeken való részvétel pedagógusok tanulók 

folyamatos Olvasóvá nevelés, könyvtári órák szervezése, fonotéka 

használata 
Schützenhofer 

Dénes, Fürdős 

Katalin, Ga-

lamb Emese 

pedagógusok, tanu-

lók 

december Karácsonyi gála, tehetségeink bemutatkozása Reith Ró-

bertné, tanárok, 

tanítók 

szereplők, szülők, 

tanárok, tanítók, ta-

nulók 

március Angol és német vers-és prózamondó verseny dr. Bodroginé 

Farkas Piroska, 

szereplők 
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Elter Rita, Ja-

kab Gabriella 

április Kertvárosi iskolák 2. osztályos tanulóinak mate-

matika versenye 

Rétfalviné 

Tóth Éva 

tanítók, tanulók 

folyamatos Bendegúz tehetséggondozó játékos tudásverseny  tanítók tanulók 

április 11. Költészet napi versmondó verseny- alsó tagozat Galamb Emese tanulók 

folyamatos Sportfoglalkozások: úszás, asztalitenisz, kosár-

labda, futball, floor-ball 

 versenyeken való részvétel, versenyek szerve-

zése 

Garai Dénes, 

dr. Fábiánné 

Várhelyi Pi-

roska, Gaál Ta-

más, Hegedüs 

Lajos 

pedagógusok, tanu-

lók 

folyamatos Sportág bemutatókon való részvétel  pedagógusok, 

testnevelők 

tanulók 

folyamatos Felkészülés az Apáczai Matematika versenyre 

(7-8. osztályos tanulók) 

Berki Timea 7-8. oszt. tanulók 

folyamatos A Könyvtár által szervezett Bölcs bagoly játékon 

való részvétel 

alsós tanítók, 

magyarosok 

alsó tagozaton 

folyamatos Múzeumi foglalkozások a hon – és népismeret 

körében 

Jakab Gabriella 5-6. oszt. tanulók 

folyamatos Nyelvvizsgára való felkészítés Elter Rita Felsős tanulók 

január Anyanyelvi vetélkedő Felsős magyar-

tanárok 

felsősök 

május Számolási verseny alsó tagozaton évfolyamon-

ként 

Rétfalviné 

Tóth Éva 

Tanítók, tanulók 

június Bemutatkozik a 2-es iskola – év végi gálaműsor Fürdős Katalin, 

tanárok, tanítók 

szereplők, szülők,  

tanulók 

 

4.2. A kompetencia alapú oktatással összefüggő teendők, az IKT eszközök tanórai használatának 

bővítése 

Határidő: Feladat: Felelős: 
Résztve-

vők: 

 

folyamatos 

Felzárkóztató, fejlesztő munka hatékonyabbá tétele, 

egyéni- és kiscsoportos fejlesztési tervek kidolgozása  

A tantárgyi értékelés és minősítés alól felmentett tanu-

lók szöveges értékelése 

gyógypedagógus, 

munkaközösség-

vezetők, szaktaná-

rok, 

tanítók, igh. 

tanulók,  

tanítók,  

szaktaná-

rok 

folyamatos Csoportbontás matematikából 5-8. évf., kooperatív 

foglalkozás, – a tananyag tartalmának módosulása, fel-

dolgozása új, a tanulók cselekedtetésére irányuló mód-

szerekkel 

matematika és 

anyanyelv szakos 

tanárok 

5., 6. és 7. 

8. évfo-

lyam 

folyamatos Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalma-

zása, IKT eszközök használatának bővítése 

munkaközösség-

vezetők 

tantestület 

folyamatos Felkészülés a májusi kompetenciamérésre minden tan-

tárgy keretében  

munkaközösség 

vezetők 

iskolavezetés 

tantestület 

tanulók 
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november-

február 

az országos kompetencia-mérések és az idegen nyelvi 

mérések tapasztalatainak elemzése, tanulói nyomköve-

tés 

6. és 8. évfolyam 

feladatainak érté-

kelése: 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona igazgató-he-

lyettes 

humán-, reál-, és 

idegen nyelvi 

munkaközösségek 

tantestület 

tanulók  

május  Országos anyanyelvi és matematikai alapkészségek, 

idegen nyelvi kompetenciák mérése a 6-8. évfolyamo-

kon 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona igazgató-he-

lyettes, munkakö-

zösség- vezetők 

tanítók,  

tanárok 

 

4.3. Környezettudatos nevelés – Örökös ÖKO Iskola 

Határidő: Feladatok: Felelős: 
Résztve-

vők: 

folyamatos 
Lépj! Légy Pécs jövője! Ököváros-Ökor-

égió program megvalósítása  

 Rétfalviné Tóth Éva mk. 

vez. 

a prog-

ramba be-

vont osztá-

lyok tanulói 

folyamatos 
Népi hagyományaink, népszokásaink 

megismertetése 
tanítók, tanárok 

minden ta-

nuló 

folyamatos Madarak etetése, növények gondozása tanítók tanulók 

folyamatos 

Részvétel környezetvédelmi szervezetek 

programjain, kapcsolattartás ÖKO isko-

lákkal, óvodákkal 

tanítók, tanárok 
minden ta-

nuló 

 KEVE program folytatása, indítása a 3. 

évfolyamon 

Gradvoldt Szilveszter alez-

redes, Kulcsárné Hajmási 

Ilona igazgató-helyettes 

1-3.osztá-

lyos tanulók 

és tanítóik 

folyamatos Bűn- és baleset megelőzési kérdések iskolarendőr, Kulcsárné 

Hajmási Ilona igazgató-he-

lyettes 

tanulók 

folyamatos Közlekedési ismeretek elsajátítása, gya-

korlása, 

Plakátverseny 

Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

tanulók 

november 

vége 

KRESZ-totó kitöltése Kulcsárné Hajmási Ilona benevezett 

tanulók 

folyamatos Energiatakarékosságra nevelés az EON 

segítségével 

 Kisbáró Emese, Berki Tí-

mea 

tanulók 

folyamatos Szelektív hulladékgyűjtés  Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

tanulók, 

nevelőtestü-

let 

folyamatos KRESZ Park látogatása, versenyek – ke-

rékpáros közlekedési verseny 

Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

 tanulók 

folyamatos Tömegközlekedési eszközök balesetmen-

tes használata, a gyalogos és kerékpáros 

közlekedés szabályainak elsajátítása és 

gyakorlása osztálykeretben 

Kulcsárné Hajmási Ilona, 

tanítók, tanárok 

tanulók 
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folyamatos  Örökös Ökoiskolai portfólió megvalósí-

tása 

Rétfalviné Tóth Éva, Ga-

lamb Emese munkaközös-

ség-vez. 

pedagógu-

sok, tanulók 

március Az internet, a telefon biztonságos haszná-

lata 

Kulcsárné Hajmási Ilona, 

Berki Tímea 

3. és 4. év-

folyam ta-

nulói 

március 22.  Víz Világnapja iskolavezetés tanulók 

folyamatos  BIOKOM órákon való részvétel érintett pedagógusok, kül-

sős szakemberek 

tanulók 

április 23.  Föld napja, Környezetvédelmi Világnap-

hoz  

csatlakozó rendezvények szervezése 

Rétfalviné Tóth Éva, Ga-

lamb Emese munkaközös-

ség-vez. 

tanulók 

június  A lakóhely közelében található természeti  

és épített környezet megismerése, tanul-

mányi kirándulások szervezése a Környe-

zetvédelmi Világnap jegyében 

Osztályfőnökök, tanárok minden osz-

tály 

június Nyári táborok szervezése iskolavezetés tanulók 

 

4.4. Egészségneveléssel összefüggő feladatok: 

határidő:. feladatok: Felelős: 
Résztve-

vők: 

folyamatos Orvosi vizsgálatok, hajellenőrzés, oltások védőnő tanulók 

folyamatos 
Iskolagyümölcs és iskolatej akcióban való 

részvétel 
iskolavezetés tanulók 

folyamatos 
Testünk, életműködésünk témakörben vé-

dőnői órák tartása 
védőnő tanulók 

október Füst nélkül! –Dohányzás ellenes projekt Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

felső tagozat 

 

október, 

folyamatos 

Drog prevenció, a család - együttműködve a 

gimnáziummal 
Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

felső tagozat 

 

folyamatos Védőnő által tartott egészségnevelési órák védőnő, osztályfőnökök tanulók, ne-

velőtestület 

március Egészségügyi felvilágosító óra 8. 

osztályosoknak 
Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

7-8. 

osztályok 

 

 

4.5 Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok: 

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

októbertől  Felvételi felkészítés középfokra matema-

tikából, magyarból  

Kulcsárné Hajmási 

Ilona, Schützenhofer 

Dénes, Berki Tímea 

8. oszt. tanulók 

folyamatos Az SNI, HH és HHH tanulók nyilvántar-

tásával összefüggő dokumentumok folya-

matos vezetése, aktualizálása 

osztályfőnökök, gyógy-

pedagógusok, Dománé 

Lázár Henrietta  

pedagógusok 

folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók fejlesztése, 

felzárkóztatása a lemorzsolódás elkerü-

lése érdekében 

gyógypedagógusok, 

Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

tanulók, peda-

gógusok 
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folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók bekapcsoló-

dása a szabadidős programokba, ösztön-

zése szakkörökön, tehetséggondozó prog-

ramokon való részvételre 

gyógypedagógusok, Do-

máné Lázár Henrietta, 

igazgató-helyettes, osz-

tályfőnökök 

érintett tanulók 

folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók közül minél 

többen tanuljanak tovább érettségit adó 

iskolatípusban 

igazgató-helyettes, osz-

tályfőnökök 

érintett tanulók 

folyamatos Művészeti nevelés hátrányos helyzetű ta-

nulóknak, tehetséges gyerekek irányítása 

a Művészeti Iskolába  

osztályfőnökök érintett tanulók 

2022. tavasz, 

a tanév végén 

Részvétel Erzsébet táborokban és a Cso-

daszarvas programban 

érdeklődő pedagógusok érintett tanulók 

 

4.6 Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok:  

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

2021. szept. 

2022. jún. 

A bejövő első évfolyam mérése DIFER teszttel, 

intézkedési terv 

Kontrollmérés 

gyógypedagógu-

sok,  

Kulcsárné Hajmási 

Ilona ig. helyettes 

első osztályos 

tanítók és tanu-

lók 

szeptember Az 5. évfolyam tanulóinak diagnosztikus 

mérése: magyar, matematika – intézkedési 

terv 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona, Fürdős Kata-

lin  

5. évfolyam ta-

nulói 

okt. 22. formanyomtatványon jelezni a mérés so-

rán kiszűrt tanulókat 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona igazgatóhe-

lyettes 

tanítók,  

fejlesztőped. 

2022. január  Szakértői véleménnyel, SNI-s, és BTM-es 

tanulókról félévi tapasztalatok összegzése 

gyógypedagógus  tanítók, tanárok 

 

2022. január 

24-május 

31. 

Fizikai állapotfelmérés dr. Fábiánné Vár-

helyi Piroska, Garai 

Dénes, Gaál Tamás 

tanulók 

december hó 

2022. 05. 

idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, mate-

matikai eszköztudás országos mérés 6-8. 

évfolyamon lebonyolításának előkészí-

tése, KIR átnézése 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona igazgató-he-

lyettes 

6-8. évf. tanítói, 

tanárai 

2022. máj.  idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, mate-

matikai eszköztudás országos mérés 6-8. 

évfolyamon  

Kulcsárné Hajmási 

Ilona igazgató-he-

lyettes  

tanulók,  

tanítók, tanárok 

 

4.7 Programjaink a környező óvodákkal 

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

november vé-

gétől 

SULIVÁRÓ program meghirdetése 

óvodásoknak 
iskolavezetés óvodások 

lehetőség sze-

rint november 

végétől 

 

2022. március 

Óvodás csoportok meghívása: ismerkedés 

az iskolával, alsó tagozatos úszásfoglalko-

zások, 

 szombati úszások – érdeklődő óvodások-

nak és szüleiknek 

Nyílt tanítási nap 

Garai Dénes, Gaál Ta-

más, 

leendő elsős tanítók 

 

  

Medgyesi Antal 

óvodások,  

alsós tanulók 
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4.8 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

folyamatos Iskolapszichológustól segítség kérése problé-

más esetekben  

iskolapszichológus tanulók 

folyamatos SNI dokumentációk vezetésének és aktualizálásának 

nyomon követése 
gyógypedagógusok, 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

  

tanulók 

folyamatos SNI tanulók fejlesztésének, felülvizsgálati időpontok 

nyomon követése 
gyógypedagógusok, 

igazgató.helyettes, 

osztályfőnökök 

tanulók,  

gyógypedagóg

us 

folyamatos HH és HHH nyilvántartása osztályfőnökök tanulók 

folyamatos Veszélyeztetett tanulók szűrése, esetkezelés Dománé Lázár Henri-

etta, igazgató-helyet-

tes, osztályfőnökök 

tanulók 

folyamatos Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer gondozása Dománé Lázár Henri-

etta, osztályfőnökök 

 

folyamatos Kapcsolattartás a gyermekvédelmi intézmény-

rendszer tagjaival 

Gyermekjóléti Szolgálat  

Dománé Lázár Henri-

etta 

 

 

folyamatos, 

heti rendsze-

rességgel 

Fiatal Párducok Klubja: az osztályokban pe-

remhelyzeten lévő gyerekeknek 

Dománé Lázár Henri-

etta, iskolapszicholó-

gus, gyógypedagógus 

tanulók 

folyamatos, 

havi rendsze-

rességgel 

Szülői Klub: tanulási problémákkal küzdő 

gyermeket nevelő családoknak 

Dománé Lázár Henri-

etta,  

szülők 

 

 

4.9. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 

eredmé-

nyességi 

mutató 

 

Folyamatban lévő projektek 

 

Közlekedjünk együtt, vi-

gyázzunk egymásra (KEVE) 

program az 1-3. évfolyamon 

 

Med-

gyesi 

Antal 

2022. au-

gusztus 

31. 

 

 

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 
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5.1. Az iskola és családi ház kapcsolata 

 Továbbra is fontosnak tartjuk a szülők, nagyszülők, a családok bevonását 

rendezvényeinkbe. 

 2-3 előadásból álló sorozatot indítunk szülők részére „gyermeknevelési 

tanácsokkal” (felelős: alsós munkaközösség-vezetők) 

 Erősítenünk kell a szülői értekezleteken, fogadó órákon való részvételt, ennek 

elősegítésére a szülői értekezletek időpontját több napra osztottuk el (felelős: 

oszt.fők) 

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tá-

jékoztat: 

 az SZM megbeszélésein 

 szülői értekezleteken 

 nyílt napokon 

 

Az osztályfőnökök:  

 szülői értekezleteken 

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 szülői értekezletek 

 fogadó órák 

 egyéni  konzultációk 

 

A szülői értekezletek terve: 

Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja Felelős 

2021. szept. 6-

10. 

Általános szülői értekezlet Kulcsárné Haj-

mási Ilona igaz-

gató-helyettes 
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2021. november 

15. 

Pályaválasztási szülői értekezlet Kulcsárné Haj-

mási Ilona igaz-

gató-helyettes 

2022. január 31- 

február 4. 

Általános szülői értekezlet Kulcsárné Haj-

mási Ilona igaz-

gató-helyettes 

 

A fogadóórák terve: 

Fogadóóra 

dátuma 
Az értekezlet célja Felelős 

2021. nov. 22. 
Általános fogadóóra Kulcsárné Haj-

mási Ilona 

2022. április 17. 
Általános fogadóóra Kulcsárné Haj-

mási Ilona 

 

 

5.2.Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai 

kapcsolatok) 

Együttműködünk a szülői munkaközösséggel, az iskolapszichológussal, szociális munkással, 

védőnővel, iskolán kívüli egyéb szervezetekkel (pl.: Városi Rendőrkapitányság, BIOKOM) és 

intézményünk, illetve a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Háza és Sportegysége, 

a Csorba Győző Megyei Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtára intézményegységeivel. 

 

6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

szeptember 

az osztályfőnökök 

adminisztrációs 

munkája 

tanügyi dokumen-

tumok (bizonyítvá-

nyok, törzslapok, 

e-napló) 

dokumentum-

vizsgálat 

Medgyesi Antal, 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

október 

 

SNI tanulók be-

írása  

SNI és BTM-es ta-

nulók dokumentá-

ciója, vizsgálati ké-

relmek, kontroll 

papírok 

dokumentum-

vizsgálat 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona, Medgyesi 

Antal 

november 
szaktanárok, osz-

tályok látogatása 

tantárgyi óraláto-

gatások 
hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Kulcsárné 

Hajmási Ilona 

december 

a felzárkóztatás és 

tehetséggondozás 

eredményessége 

egyéni és kiscso-

portos fejlesztések, 

felzárkóztatás 

hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Kulcsárné 

Hajmási Ilona 

január 

félévi adminiszt-

ráció megfelelése 

és teljesítése 

e-napló, beszámo-

lók 

dokumentum- 

vizsgálat 

Medgyesi Antal, 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona 

február 

a 8. osztályos ta-

nulók beiskolá-

zása 

középiskolai felvé-

teli eljárás belső el-

lenőrzése 

dokumentume-

lemzés 
Medgyesi Antal 

március 
szaktanárok, osz-

tályok látogatása 

tantárgyi óraláto-

gatások 
hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Kulcsárné 

Hajmási Ilona 

április 

 

objektív mérés 

 

fizikai állapotfel-

mérés a felső tago-

zaton 

mérésvizsgálat, 

dokumentumok 

áttekintése 

Medgyesi Antal 

május 

a kompetenciamé-

rések, objektív, 

szakszerű lebo-

nyolítása 

kompetenciaméré-

sek 

mérésvizsgálat, 

dokumentumok 

áttekintése 

Medgyesi Antal 
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

A 

POGÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MUNKATERVE 

a 2021/2022. tanévre 

 

 

 

 

Pogány, 2021. szeptember 20. 

 

 

 

Összeállította: Szélig Terézia 

intézményegység-vezető 
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1. Helyzetelemzés 

 

1.1. Tárgyi feltételeink alakulása  

Az iskola a pogányi önkormányzat tulajdonában lévő épület tetőterében található.  

Helységei: tanári szoba, előtér, mosdók, 4 tanterem. 

Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a törvényben előírt úszás oktatáshoz a Pécsi Kulturális 

Központ Apáczai Sportegységet órarend szerinti beosztás szerint használjuk. 

Hiányzó tárgyi feltételek: 

- az oktatás színvonalának megőrzése érdekében újabb helyiség/konténer tanterem és  

tárolóhelyiség biztosítása (hit-és erkölcstan órák, tehetséggondozás, fejlesztések ének-

kar, német néptánc szakkör, jóga foglalkozás), 

- tetőtéri ablakok cseréje, 

- projektor beszerzése, 

- számítógépeink fejlesztése, 

- rendezvénytér kialakítása, 

- 2022-2023-as tanévtől a 3. évfolyamon kötelező tantárgy a digitális kultúra. Ennek 

feltételei nem biztosítottak. 

 

1.2. Személyi feltételeink alakulása 

Engedélyezett álláshely: 5 fő tanító, 1 fő intézményegység - vezető, 1 fő fél álláson lévő 

határozott és fél álláson lévő határozatlan idejű pedagógus , 1 fő áttanító óraadó (10 óra), 1 

fő áttanító óraadó (7 óra) 

A pedagógusok feladatait részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza.  

Pedagógiai munkát segítő: 1 fő részmunkaidős iskolatitkár 

A pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja: Szélig Terézia, szakértői nap: péntek 

Minősítésben érintett pedagógus: nincs 
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1.3. Az intézmény tanulói adatai (2021. szeptember) 

Tanulói létszám: 46 fő német nemzetiségi nyelvoktató program szerint  

 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű ta-

nulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, ta-

nulási és 

magatar-

tási zava-

rok-kal 

küzdő ta-

nulók 

(BTM) 

magán-ta-

nuló 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1. 11 0 2 0 0 0 11 

2. 11 1 1 0 0 0 11 

3. 14 0 0 0 0 0 14 

4. 10 0 0 0 0 0 10 

 

Csoportok száma összesen: osztálycsoportok száma: 4 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók:  0 fő 

Egyéni tanrend szerint tanulók: 0 fő 

 

Étkezők száma: 46 fő 

ebből az ingyenesen étkező száma:   0 fő 

50 %-os kedvezményben részesülők száma:   21 fő 

teljes árat fizetők száma:    25 fő 

SNI tanulók száma és aránya:                                1 fő = 0,02% 
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2. A 2021/22. tanév helyi rendje 

 

Vezető heti ügyeleti rendje 

 intézményegység-ve-

zető 

 

Hétfő 700 - 1400 

Kedd 700 – 1600 

Szerda 900 – 1600 

Csütörtök 700 – 1600 

Péntek OH 

 

2.1. A tanév helyi rendje  

2.1.1 Az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében 

meghonosított ünnepnapok, megemlékezések időpontjai  

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja (ok-

tóber 6.) osztályfőnökök 
2021.10.06. 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc ünnepe (október 23.) 

Kovács-Werczel Karolina, 

Patói Pálma 
2021.10.22. 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) osztályfőnökök 
2022.02.25. 

4. 
Az 1848-as forradalom és szabad-

ságharc ünnepe (március 15.) 

Kovács-Werczel Karolina, 

Schweitzerné Gerst Rita 
2022.03.11. 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) osztályfőnökök 
2022.04.21. 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) Horváth Edit 
2022.06.03. 
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2.1.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Autómentes nap Fogas Lili 2021.09.22. 

2. 30 éves az óvoda és iskola Szélig Terézia 2021.09.24. 

3 Európai Diáksport nap testnevelést tanítók 2021.09.29 

4. Zene világnapja 
Kovács-Werczel Karo-

lina 
2021.10.01. 

5. Állatok világnapja Bányánszki Barbara 2021.10.11. 

6. Egészségnevelési nap Schweitzerné Gerst Rita 2021.10.19. 

7. Télapó osztályfőnökök 2021.12.06. 

8. Adventi barkácsolás, mézeskalácssütés 
Bányánszki Barbara, Me-

cseki Mariann 
2021.12.14. 

9. Adventi délután osztályfőnökök 2021.12.13. 

10. Idősek karácsonya 
Kovács-Werczel Karo-

lina 
2021.12.10. 

11. Alapítványi karácsony 
Kovács-Werczel Karo-

lina 
2021.12.19. 

12. Magyar Kultúra Napja magyar tanítók 2022.01.21. 

13. Farsang osztályfőnökök 2022.02.11. 

14. Víz világnapja  Mecseki Mariann 2022.03.22. 

15. Költészet napja magyar tanítók 2022.04.11. 

16. Föld napja osztályfőnökök 2022.04.25-29. 

17. Anyák napja osztályfőnökök 2022.05.05. 

18. Madarak és fák napja Patói Pálma 2022.05.12. 

19. Tanulmányi kirándulás osztályfőnökök 2022.05.27. 

20.  Egészségnevelési nap 
Bányánszki Barbara,  

Fogas Lili 
2022.06.10. 

 

2.1.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Tanévnyitó Szélig Terézia 2021.09.01. 

2. Iskolanyitogató programok, nyílt napok Szélig Terézia 2022.febr.-ápr. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

3. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 2022.01.28. 

4. Ballagás tanévzáró Szélig Terézia 2022.06.16. 

 

2.1.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2021.12.20. 
nevelőtestületi értekezlet (NAT2020 ta-

pasztalatai) 

 

intézményegység-vezető 

2021.12.21. szervezeti kultúra fejlesztése intézményegység-vezető 

2022.01.31. félévi értekezlet/ féléves munka értéke-

lése, a második félév kiemelt feladatai, 
intézményegység-vezető 

2022.04.20. nevelőtestületi értekezlet (önértékelési 

feladatok) 
intézményegység-vezető 

 

2.1.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2021.09.07. szülői értekezletek  osztályfőnökök 

2021.10.11. fogadóórák tanítók 

2021.12.07. fogadóórák tanítók 

2022.02.03  szülői értekezletek osztályfőnökök 

2022.04.05. fogadóórák tanítók 

2022.05.10.  szülői értekezletek osztályfőnökök 

 

2.2. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2022.01.26. Iskolanyitogató foglalkozás 
Patói Pálma,  Szélig 

Terézia 

2022.02.09. Iskolanyitogató foglalkozás 
Horváth Edit, Szélig 

Terézia   
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időpont esemény / téma felelős 

2022.02.23. Iskolanyitogató foglalkozás 
Patói Pálma Szélig 

Terézia,  

2022.03.09. Nyílt nap a leendő elsősök szülei számára tanítók 

2022.04.05. Nyílt nap a leendő elsősök szülei számára tanítók 

 

2.3. Tervezett mérések és vizsgák  

2.3.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megneve-

zése 
Évfolyam Felkészítő tanár 

Megjegyzések  

(időpont) 

Lafarge futás 1.-4. osztály Patói Pálma 2021.09.18. 

Zrínyi Ilona Megyei 

Matematikaverseny 
2.-4. osztály 

Schweitzerné 

Szélig Terézia 
2022.02. 

Kertvárosi Matematika-

verseny 
2.osztály Szélig Terézia 2022.02. 

Apró Matematikusok 

(megyei) Versenye 
2.osztály Szélig Terézia 2022.05. 

Városi futóverseny 1.-4. osztály Gosztolya József 2022.03. 

Megyei Német Népdal-

éneklési Verseny 
2.-4. osztály 

Kovács-Werczel Ka-

rolina 
2022.04. 

Betűvetők Verseny 1.-4. osztály magyar tanítók 2022.04. 

 

2.3.2. Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolave-

zetés tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (aug. utolsó hete) 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 
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2.3.3. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkater-

vek (mellékletek) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

h) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mé-

rőeszközök segítségével 

Határidő: 2021.10.10. 

Felelős: tanítók 

i) Difer mérés 

Határidő: 2021.10.30. 

Felelős: Horváth Edit 

j) Mozgásállapot felmérés 

Határidő: 2021.09.15. 

Felelős: Patói Pálma 

k) Sindelar vizsgálóeljárás 

Határidő: 2021.10.15. 

Felelős: Szélig Terézia 

2.3.4. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: iskolánkban nem rele-

váns   

2.4. Iskolánk tanulói a tanév során a Lázár Ervin Program keretében a következő 

előadásokon vesznek részt  

1. osztály – Bábelőadás 

2. osztály – Előadó – Művészei produkció 

3. osztály – Színházi előadás 

4. osztály – Komolyzenei vagy népzenei koncert 

A programok időpontjával, a szervezési feladatokkal kapcsolatban az intézmény ko-

ordinátora Szélig Terézia folyamatosan egyeztet, ill. adatot szolgáltat a Pécsi Tanke-

rületi Központ munkatársának.  
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3. SZAKMAI FELADATOK 

3.1. A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

folyamatos versenyfelkészítés Bányánszki Barbara, Mecseki Mari-

ann, Patói Pálma, Schweitzerné, Szélig 

Terézia 

tanulók 

folyamatos néptánc oktatás Horváth Edit tanulók 

folyamatos énekkar Kovács-Werczel Karolina tanulók 

 

3.2. A kompetencia alapú oktatással összefüggő teendők, az IKT eszközök tanórai 

használatának bővítése 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

2021. 

 november 

IKT eszközök használata a mindennapokban 

(óralátogatás) 

tanítók intézményegy-

ség-vezető, tanu-

lók 

2022. február Differenciálás lehetőségei z IKT eszközökkel 

(óralátogatás) 

tanítók intézményegy-

ség-vezető, tanu-

lók 

3.3. Környezettudatos nevelés – Örökös ÖKO Iskola 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

2021.09.22. Autómentes nap Fogas Lili tanulók 

2021.09.29. Európai Diáksport nap testnevelést tanítók tanulók 

2021.10.11. Állatok világnapja Bányánszki Barbara tanulók 

2021.10.19. Egészségnevelési nap Schweitzerné Gerst Rita tanulók 

2021.12.26. 
Adventi barkácsolás, mézeskalács-

sütés 

Bányánszki Barbara, Me-

cseki Mariann 
tanulók 

2022.03.22. Víz világnapja  Mecseki Mariann tanulók 

2022.04.25. Föld napja osztályfőnökök tanulók 

2022.05.05. Anyák napja osztályfőnökök tanulók 

2022.05.12. Madarak és fák napja Patói Pálma tanulók 

2022.06.10. Egészségnevelési nap 
Bányánszki Barbara,  

Fogas Lili 
tanulók 
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3.4. Egészségneveléssel összefüggő feladatok 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

2021.09.29. Európai Diáksport nap testnevelést tanítók tanulók 

2021.10.19. Egészségnevelési nap Schweitzerné Gerst Rita tanulók 

2022.03.22. Víz világnapja  Mecseki Mariann tanulók 

2022.04.24. Föld napja osztályfőnökök tanulók 

2022.05.27. Tanulmányi kirándulás osztályfőnökök tanulók 

2022.06.10. Egészségnevelési nap 
Bányánszki Barbara,  

Fogas Lili 
tanulók 

 

3.5 Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

folyamatos 

órarend szerint 
fejlesztés, korrepetálás ttf szerint tanítók érintett tanulók 

2021.okt. Szaktanácsadói előadáson való részvétel 

 

Patói Pálma érintett tanulók 

folyamatos 

mterv szerint 
2021/22-es tanévi , Intézményközi Munka-

közösség (SNI gyermekek ellátása        

érdekében)munkájában való aktív részvétel 

Patói Pálma érintett tanulók 

folyamatos 

igény szerint 
Tapasztalatcsere más intézményekben 

tanítókkal, esetleges óralátogatások 

osztályfőnökök érintett tanulók 

folyamatos 

igény szerint 
Szakszolgálati vizsgálatok kezdeményezése 

 

Szélig Terézia érintett tanulók 

folyamatos 

igény szerint 
Család-és ifjúságvédelmi intézmény 

munkatársának foglalkozásai iskolánkban 

Szélig Terézia érintett tanulók 

folyamatos 

igény szerint 
Esetleges családlátogatás lehetősége 

 

osztályfőnökök érintett tanulók 

folyamatos El nem fogyasztott élelmiszer juttatása, 

igény szerint a tanulók családjához 

(iskolatej, iskola gyümölcs) 

osztályfőnökök érintett tanulók 
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folyamatos Ruhagyűjtési/játék/könyvgyűjtési akció 

lehetősége 

osztályfőnökök érintett tanulók 

folyamatos 

igény szerint 
Külső előadó esetleges felkérése a helyes 

higiénés szokásról, a járvány 

megelőzésének lehetőégéről egyéni, 

közösségi szinten 

osztályfőnökök érintett tanulók 

 

3.6 Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok  

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

2021.10.30. Tanév eleji bemeneti mérések Horváth Edit, 

Patói Pálma, 

Szélig Terézia 

1.oszt.tanulók 

2021.10.15. Tanév eleji szaktárgyi mérések tanítók 1.-4.oszt.tanulói 

folyamatos Tanév közbeni szaktárgyi mérések tanítók 1.-4.oszt.tanulói 

 

3.7 Programjaink a környező óvodákkal 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

2021.09.24. 30 éves az óvoda és iskola Szélig Terézia óvónők, tanítók, szülők gyerekek, 

meghívottak 

2022.01.26. Iskolanyitogató Patói Pálma óvónők, tanítók, szülők gyerekek, 

meghívottak 

2022.03.09. Iskolanyitogató Patói Pálma óvónők, tanítók, szülők gyerekek, 

meghívottak 

2022.03.23. Iskolanyitogató Patói Pálma óvónők, tanítók, szülők gyerekek, 

meghívottak 

 

3.8 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Határidő Feladat Felelős Résztvevők 

2021.okt. Szaktanácsadói előadáson való részvétel 

 

Patói Pálma érintett tanulók 

folyamatos 

igény szerint 
Tapasztalatcsere más intézményekben 

tanítókkal, esetleges óralátogatások 

osztályfőnökök érintett tanulók 

folyamatos 

igény szerint 
Szakszolgálati vizsgálatok kezdeményezése 

 

Szélig Terézia érintett tanulók 
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folyamatos 

igény szerint 
Család-és ifjúságvédelmi intézmény 

munkatársának foglalkozásai iskolánkban 

Szélig Terézia érintett tanulók 

folyamatos 

igény szerint 
Esetleges családlátogatás lehetősége 

 

osztályfőnökök érintett tanulók 

folyamatos El nem fogyasztott élelmiszer juttatása, 

igény szerint a tanulók családjához 

(iskolatej, iskola gyümölcs) 

osztályfőnökök érintett tanulók 

folyamatos Ruhagyűjtési/játék/könyvgyűjtési akció 

lehetősége 

osztályfőnökök érintett tanulók 

folyamatos 

igény szerint 
Külső előadó esetleges felkérése a helyes 

higiénés szokásról, a járvány 

megelőzésének lehetőégéről egyéni, 

közösségi szinten 

osztályfőnökök érintett tanulók 

 

 

3.9. Pályázatokból adódó szakmai feladatok  

feladat / esemény felelős határidő résztvevők 

NTAB-KP-1-2021/1-000271 elszámolása Szélig Terézia 
2021.12.

20. 

Horváth Edit, 

Fogas Lili 

ÖKO iskola pályázattal kapcsolatos fel-

adatok 
Bányánszki Barbara 

2022.06.

15. 

tanulók, osz-

tályfőnökök 

 

3.10. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi fel-

adatok 

Továbbképzésre kötelezett a 2021-2022-es tanévben: nincs 

 

4. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

4.1. Az iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 
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Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az intézmény-

egység-vezető tájékoztatja a  nevelőtestületet, szülők közösségét, tanulókat, helyi önkormány-

zatot.  

Az osztályfőnökök: szülőket, tanulókat 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

e-napló, féléves és év végi értékelés a bizonyítványban, szülői értekezlet, fogadó óra, igény 

szerint napi rendszerességgel eseti megbeszélés. 

A szülőkkel való kapcsolattartás módjai: 

időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményes-

ségi mutató 

2021.09.01. Tanévnyitó 
ünnepély 

Szélig Terézia 
érintett szülők 

részvétele 

2021.09.07. 

Szülői értekezlet (tárgyi feltéte-

lek,tanév céljai, feladatai a munka-

terv alapján,várható programok, 

együttműködések, kérések) 

megbeszélés, 

egyeztetés, vé-

leménynyilvá-

nítás 

osztályfőnökök 
érintett szülők 

részvétele 

2021.10.01. Zene világnapja 

 

megemlékezés 

Kovács-Wer-

czel Karolina 

érintett szülők , 

gyerekek, taní-

tók részvétele 

2021.10.11. 

Fogadó óra (tanulók magatartásá-

nak, szorgalmának, teljesítményé-

nek értékelése, kérések, javasla-

tok)  

megbeszélés, 

egyeztetés, vé-

leménynyilvá-

nítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2021.10.30. 
Vizsgálóeljárások eredményeinek 

ismertetése, teendők megbeszélése 

megbeszélés, 

egyeztetés, vé-

leménynyilvá-

nítás 

Patói Pálma, 

Szélig Terézia 

érintett szülők 

részvétele 

2021.11.26. Barkácsolás a Faluházban 

kézműves fog-

lalkozás 

Bányánszki 

Barbara, Me-

cseki Mariann 

érintett szülők , 

gyerekek rész-

vétele 

2021.12.14.-

15. 
Adventi délután 

 

ünnepély osztályfőnökök 

forgatókönyv 

szerinti meg-

hitt, sikeres 

fellépés 

2021.12.18. Alapítványi karácsony 

ünnepély 

Kovács-Wer-

czel Karolina 

forgatókönyv 

szerinti meg-

hitt, sikeres 

fellépés 
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időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményes-

ségi mutató 

2022.02.03. 

Szülői értekezlet (féléves munka 

áttekintése, értékelése, fejlesztendő 

területek meghatározása) 

megbeszélés, 

egyeztetés, vé-

leménynyilvá-

nítás 

osztályfőnökök 
érintett szülők 

részvétele 

2022.02.11.  Farsang 

 

farsangi mulat-

ság 

tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek rész-

vétele 

2022.03.09. 

2022.04.05. 
Nyílt nap 

bemutató órák 
tanítók 

érintett szülők  

részvétele 

2022.04.05. 

Fogadó óra (tanulók magatartásá-

nak, szorgalmának, teljesítményé-

nek értékelése, kérések, javasla-

tok) 

megbeszélés, 

egyeztetés, vé-

leménynyilvá-

nítás 

tanítók 
érintett szülők  

részvétele 

2022.03.11. Március 15-i ünnepség 

 

ünnepély 
Schweitzerné 

érintett szülők , 

képviselőtestü-

let részvétele 

2022.04.11. Költészet napja 
ünnepély 

Fogas Lili 
érintett szülők 

részvétele 

2022.05.10. 

Szülői értekezlet (éves munka átte-

kintése, értékelése, fejlesztendő te-

rületek meghatározása) 

megbeszélés, 

egyeztetés, vé-

leménynyilvá-

nítás 

osztályfőnökök 
érintett szülők 

részvétele 

2022.05.05. Anyák napja 
 

ünnepély 
osztályfőnökök 

érintett szülők 

részvétele 

2022.06.03. Nemzeti összefogás napja 

 

közös fellépés 
Horváth Edit 

érintett szülők 

és a gyerekek 

részvétele 

2022.06.16. Tanévzáró 

 

ünnepély 
Szélig Terézia 

érintett szülők, 

gyerekek rész-

vétele 

 

4.2. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcso-

latok) 

 

szakmai 

kapcsolat 

feladat kapcsolat módja felelős közreműködők eredmények 
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Pécsi Tan-

kerület 

az intézmény 

jogszabályok-

nak megfelelő 

működtetése 

megbeszélés, e-

mail, telefon, 

egyeztetés, eseti 

konzultáció 

intézményegy-

ség- vezető 

intézményvezetés kölcsönös meg-

elégedésen ala-

puló együttmű-

ködés 

1.Sz. Általá-

nos Iskola 

Versenyszerve-

zés (Megyei és 

Országos Né-

met Népdal-

éneklési Ver-

seny), bemu-

tató órák, szak-

mai napok, 

eseti konzultá-

ció 

eseti konzultáció, 

megbeszélés, 

hospitálás 

intézményegy-

ség-vezető , ta-

nítók 

tanítók, iskolave-

zetés 

sikeres verseny-

szervezés, IKT 

kompetencia fej-

lesztése bemuta-

tón keresztül 

2.Sz. Általá-

nos Iskola 

bemutató órák, 

szakmai prog-

ramok 

eseti konzultáció intézményegy-

ség- vezető,ta-

nítók 

tanítók iskolave-

zetés 

IKT kompeten-

cia fejlesztése 

bemutatón ke-

resztül 

Intézmény-

vetetés 

folyamatos tá-

jékoztatás, 

egyeztetés, 

szakmai be-

szélgetések, 

részvétel igaz-

gatói értekezle-

teken, megbe-

széléseken, 

adatszolgálta-

tás, dokumen-

tumok elkészí-

tése, képzések 

eseti konzultáció, 

patronáló, támo-

gató, odafigyelő 

segítségadás, 

Igazgatói értekez-

let, e-mail, tele-

fon,folyamatos 

tájékoztatás, 

egyeztetés 

intézményegy-

ség- vezető 

tanítók, intéz-

ményvezetés tit-

kársági dolgozói, 

munkaügy dolgo-

zói 

sikeres, eredmé-

nyes iskolaveze-

tés, 

elfogadó partneri 

együttműködés 

Intézmé-

nyek közötti 

munkakö-

zösség az 

SNI tanulók 

ért. 

folyamatos tá-

jékoztatás, 

egyeztetés, 

szakmai be-

szélgetések 

eseti konzultáció, 

megbeszélés 

Patói Pálma tanítók, intéz-

ményegység- ve-

zető 

elfogadó partneri 

együttműködés 

Apáczai 

Művelődési 

Ház 

Meghirdetett 

előadásokon 

részvétel 

programokon 

való részvétel, 

programajánló 

felhívások 

intézményegy-

ség- vezető, ta-

nítók 

tanítók, művelő-

désszervezők 

sikeres progra-

mok  
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Csorba 

Győző 

Könyvtár 

Apáczai Fi-

ókkönyvtár 

Könyvtári 

órák, fonotékai 

foglalkozások 

könyvtári 

órák,fonotéka lá-

togatása 

tanítók tanítók, könyvtá-

rosok 

sikeres, eredmé-

nyes órák, fi-

gyelmes, támo-

gató kollégák 

Pécsi Kultu-

rális Köz-

pont Apác-

zai Sport-

egység 

úszásoktatás úszásoktatás (heti 

3 óra), kis torna-

terem használata  

(heti 1 óra) 

tanítók tanítók, úszóok-

tató 

szülői elégedett-

ség  

Gyermekjó-

léti Szolgá-

lat 

szükséges ese-

tek megbeszé-

lése, tanács-

adás, tanács-

adáshoz inf. 

adása 

eseti konzultáció osztályfőnökök intézményegység-

vezető 

sikeres esetmeg-

oldások 

Városi 

Rendőrka-

pitányság 

KEVE program megbeszélés 
1.2. osztály 

1.2.oszt.fők sikeres órák 

Pogányi 

Önkor-

mányzat 

éves feladatok 

megbeszélése, 

egyeztetés, 

programokon 

való részvétel, 

eseti konzultá-

ció 

utazások támoga-

tása, működéshez 

a fenntartó által 

nem támogatott 

kiadások átválla-

lása 

intézményegy-

ség- vezető 

polgármester, fa-

lugondnokok 

ingyenes utazás 

a gyerekek szá-

mára, karbantar-

tási munkák, 

rendezvénytér 

kialakítása, rak-

tárhelyiség biz-

tosítása 

Pogányi Né-

met Önkor-

mányzat és 

Egyesület 

programokon 

való részvétel, 

eseti konzultá-

ció 

 kirándulás finan-

szírozása, eszköz 

és  néptánc okta-

tás, eszközpark 

támogatása 

intézményegy-

ség- vezető 

tanítók, civil szer-

vezet képviselője 

sikeres produk-

ciók, együttmű-

ködés 

Pogányi 

Óvoda 

bemutató órák, 

nyílt nap, kéz-

műves foglal-

kozás, közös 

fellépések 

beiskolázás, eseti 

konzultáció 

intézményegy-

ség- vezető 

tanítók, óvodave-

zető, óvónők 

bemutató foglal-

kozások/órák, 

szakmai progra-

mok 

Pogányi Fa-

luház 

Pprogramokon való részvétel Karácsonyi ün-

nepség, Március 

15., Kihívás 

napja, könyvtári 

órák 

intézményegy-

ség- vezető, ta-

nítók 

Faluház vezetője, 

tanítók  

sikeres produk-

ciók 
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Pogányért 

Alapítvány 

Alapítványi ka-

rácsony ill. fel-

kért rendezvé-

nyeken részvé-

tel 

eseti konzultáció, 

szerepléseken 

részvétel 

intézményegy-

ség- vezető 

Rőder Attila kölcsönös meg-

elégedésen ala-

puló együttmű-

ködés 

Pogányi Hí-

rek 

szerkesztőségi 

megbeszélése-

ken részvétel, 

cikkek írása 

Hírek események 

az iskola életéről 

(cikkek írása) 

intézményegy-

ség- vezető 

  

szerkesztőségi ta-

gok 

megjelent írások, 

gyerekmunkák 

PTE hallgatók foga-

dása 

Szakdolgozatírás-

ban tanácsadás, 

óralátogatás, hos-

pitálás 

intézményegy-

ség- vezető 

 

tanítók 

sikeres szakdol-

gozatírásra, taní-

tási gyakorlatra 

felkészítés,  

Kulcsár Mi-

hályné 

szupervízor óralátogatás, 

megbeszélés 

intézményegy-

ség- vezető, Pa-

tói Pálma 

Kulcsár Mi-

hályné, Patói 

Pálma 

kölcsönös meg-

elégedésen ala-

puló együttmű-

ködés 

 

 

5.A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött terüle-

tek 

alkalmazott 

módszer 

 

ellenőrzött 

pedagógus 

ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

- munkaköri leírások aktuali-

tásai 

- bemeneti mérések:tanulói 

képességek felmérése (Difer, 

Sindelar, mozgásállapot vizs-

gálat) 

- ped. és iskolatitkár 

munkaköri leírásai  

- vizsgáló eljárások, 

év eleji felmérések   

 

- szöveg aktu-

alizálása 

- felmérések 

intézmény-

egység- ve-

zető 

- Szélig Te-

rézia, Patói 

Pálma, Hor-

váth Edit 

intézményve-

zető, intéz-

ményegység-

vezető 

október 

- évindítás adminisztrációs 

teendőink nyomon követése 

- tanügyi dokumentumok ve-

zetése 

 

- KIR és más statisz-

tikai adatállomá-

nyok,  

- osztálynaplók, fog-

lalkozási terv, egyéni 

fejlesztési tervek, te-

hetséggondozás 

terve, ,törzslapok, 

tanmenetek, temati-

kus tervek,  

 

-dokumen-

tum- vizsgá-

lat 

 

 

 

 

 

intézmény-

egység - ve-

zető 

 

- tanítók 

 

 

 intézmény-ve-

zető 

 

intézményegy-

ség vezető 
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hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött terüle-

tek 

alkalmazott 

módszer 

 

ellenőrzött 

pedagógus 

ellenőrzést 

végzők 

  

 

 

 

november differenciálás lehetőségei  

- látogatott tanórák: 

matematika, magyar 

nyelv és irodalom, 

német 

-óralátogatás, 

hospitálás, 

óramegbeszé-

lés  

- Horváth 

Edit, Bá-

nyánszki 

Barbara, Me-

cseki Mari-

ann, Schwe-

itzerné, Patói 

Pálma, Fogas 

Lili 

intézményegy-

ség - vezető 

 

 

január 

félévi adminisztráció megfe-

lelése és teljesítése 

 adminisztratív teendők ellá-

tása 

- naplók,  beszámo-

lók, statisztika 

- iktatás, tanulói 

nyilvántartás, isk. 

életvitel dokumentu-

mai 

- dokumen-

tumvizsgálat 

 

 

minden pe-

dagógus 

intézményegy-

ség - vezető 

 

február 

tanügyi dokumentumok ve-

zetése 

 

 

 

 

módszertani ötletek az olva-

sástanításban 

 

- osztálynaplók, fog-

lalkozási terv, egyéni 

fejlesztési tervek, te-

hetséggondozás 

terve, tapasztalati 

tanmenetek 

- látogatott tanóra: 

magyar nyelv és iro-

dalom,   

 

- dokumen-

tumvizsgálat  

 

 

- óralátogatás, 

hospitálás, 

óramegbeszé-

lés 

 

 

 

minden pe-

dagógus 

 

 

Bányánszki 

Barbara 

 

intézményegy-

ség – vezető 

 

 

 

intézményegy-

ség - vezető 

 

 

április Fenntarthatósági témahét óralátogatás 

hospitálás, 

óramegbeszé-

lés 

 

 

osztályfőnö-

kök 

intézményegy-

ség - vezető 

 

május Öko-iskola projektnap 
Madarak és fák 

napja 

hospitálás, 

projektnap 

megbeszélése 

 

 

Patói Pálma 

intézményegy-

ség - vezető 
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hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött terüle-

tek 

alkalmazott 

módszer 

 

ellenőrzött 

pedagógus 

ellenőrzést 

végzők 

június 

 tanügyi dokumentumok ve-

zetése 

 adminisztratív teendők ellá-

tása 

- naplók, törzslapok, 

bizonyítványok, be-

számolók, statisztika 

- iskolai életvitel do-

kumentumai 

 dokumen-

tumvizsgálat 

 

minden pe-

dagógus 

intézményegy-

ség - vezető 

 

 

 

A 2021-2022 tanév intézményegység feladattervét a szülői szervezet megismerte, vélemé-

nyezte.(lásd. melléklet) 

A 2021-2022 tanév intézményegység feladattervét a nevelőtestület 2021.09.24.-én megtartott 

értekezletén elfogadta. (lásd. melléklet) 

 

 

 

 

 

Mellékletek  

 

1. 2021-2022 évi eseménynaptár 

2. 2021-2022 tanév éves önértékelési terv 

3. 1.osztály osztályfőnöki munkaterv 

4. 2. osztály osztályfőnöki munkaterv 

5. 3.osztály osztályfőnöki munkaterv 

6. 4.osztály osztályfőnöki munkaterv 

7. 2021-2022 évi Öko - iskola munkaterv 

8. 2021-2022 évi Mozgásfejlesztés munkaterv 
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AZ 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

MUNKATERVE 

a 2021/2022. tanévre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécs, 2021. szeptember 15. 

 

 

 

                                                                 Összeállította: Tandiné Mosgai Andrea 

intézményegység vezető 
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1. Az intézmény tanulói adatai (2021. szeptember) 

 

osztály/ 

csoport 

tanulói 

lét-

szám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beilleszkedési, 

tanulási és 

magatartási 

zavarokkal 

küzdő tanulók 

(BTM) 

ma-

gán-ta-

nuló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tásban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

67 410 - - - 2 - - 

 

Csoportok száma összesen:  

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 0 

Magántanulók: 0 

 

2. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 

 
Tandiné Mosgai Andrea 

intézményegység vezető  

Vicértes László 

intézményegység vezető  

helyettes 

Hétfő 10.00-20.00 08.00-18.00 

Kedd 08.00-14.00 11.00-19.00 

Szerda 10.00-20.00 08.00-16.00 

Csütörtök 08.00-14.00 11.00-19.00 

Péntek 11.00-19.00 08.00-14.00 

 

3. Személyi feltételek 

 

Pedagógusok: 

  Zeneművészeti tagozat:  16 fő 

  Táncművészeti tagozat:      6 fő 

  Képző- és iparművészeti tagozat:   2 fő 

  Összesen:    24 fő 

Dolgozói létszámok: 

 Igazgató:   1 fő 

 Igazgatóhelyettes:  1 fő 

Iskolatitkár:     1 fő 

 Takarító:   1 fő  

     1 fő (Vállalkozói alkalmazásban) 

 Udvaros-karbantartó:  1 fő 

Testületen belüli megbízatások:  
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Tagozatvezetők: 

- Zeneművészet:  Sára Erika 

- Táncművészet:  Papp Anita 

- Képző- és iparművészet: Kéméndiné Simon Krisztina 

 

- Igazgatótanácsi tag:   Sára Erika 

- Dekorációs felelős:   Kéméndiné Simon Krisztina 

- Könyvtár- kottatár:   Iván Katalin 

- Honlapfelelős:   Vicértes László 

- SZM vezető:    Tiszáné Pető Ágnes 

- Diákönkormányzat vezetője: Bóli Laura 

- Diákönkormányzat segítője: Tari Gergely 

  

KIR felelősök:   

- Tandiné Mosgai Andrea 

- Trischler Mária 

 

KRÉTA felelősök: 

- Tandiné Mosgai Andrea 

- Vicértes László 

 

 

4. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
A zene világnapja 

Flashmob az Agórán 

zenetanárok, tánctaná-

rok 
2021. szeptember 29. 

2. 
Megyei Gitáros Talál-

kozó 
Sára Erika 2021. november 26. 

3. Adventi koncert Szőke Brandó 2021. december 13.  

4. 
Ovis karácsonyi hang-

verseny 

Tari Gergely, Iván Ka-

talin 

2021. december 13.   

 

5. 

Közös koncert – Liszt 

Zeneiskola és a Művé-

szeti Iskola növendékei-

nek közreműködésével 

Tandiné Mosgai And-

rea és minden szakta-

nár 

2022.január.27. 

6. „Tavaszváró” 2022. Papp Anita 
2022. március 17.  

 

7. 
Jubileumi koncert és ki-

állítás 

Tandiné Mosgai And-

rea, Tagozatvezetők 
2022. április 13. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

30 éves a Művészeti Is-

kola 

8. 

B tagozatos és búcsúzó 

növendékek gála-kon-

certje 

Rózsafi Gergely,                     

Papp Anita 
2022. június 02.  

9. 

Év végi tanulói kiállítás 

a képzőművészeti tago-

zaton 

Kéméndiné Simon 

Krisztina, Keményffy 

Gábor 

2022. június 08. 

10. 
Táncművészeti tagozat 

koncertvizsgája 

Papp Anita, tánctaná-

rok 
2022. június 08. 

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése/Növendékhangversenyek 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 

 
Kis esti koncert Iván Katalin 2021.10.19. 17.00 

2. 

 
Kis esti koncert Ján Boglárka 2021.11.16. 17.00 

3. Képzős karácsony Kéméndiné Simon Krisztina 2021.12.21. 

4. 
Közös koncert a Liszt 

Zeneiskolával 

Tandiné Mosgai Andrea és 

minden szaktanár 
2022.01.27. 

5. 
Félévi kiállítás az is-

kola-galérián 
Kéméndiné Simon Krisztina 2022.03.01. 

6. Kis esti koncert Tari Gergely 2022.02.15.  

7. Könnyűzenei koncert Szuprics Edit 
 

2022.04.28.  

8. 

„B” tagozatos és bú-

csúzó növendékek 

gála-koncertje 

Rózsafi Gergely 2022.06.02.  

9. 
Koncertvizsga a tánc-

művészeti tagozaton 
Papp Anita 2022.06.0168. 
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5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 

2021.08.31. 

Steigervald Krisztián gene-

rációkutató előadása, 

workshop 

Tandiné Mosgai Andrea 

2022.02.07. Félévi értékelő értekezlet Tandiné Mosgai Andrea 

2022.04.20. Tavaszi nevelési értekezlet Tandiné Mosgai Andrea 

2022.06.16. 
Év végi értekezlet /értéke-

lés, elemzés/ 
Tandiné Mosgai Andrea 

 

 

6. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

eredmé-

nyességi 

mutató 

A Művészeti Iskolában a szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, a cso-

portos oktatásban résztvevő növendékek szülei részére a pedagógusok az 

év folyamán szükség szerint szülői értekezletet tartanak. 

 

 

7. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 

2021.09.02-03. 

Toborzó – hangszerbemutató - az 1. és 

2. számú Általános Iskolában 

 

Vicértes László, 

Sára Erika 

2021.09.02. „Táncoltató” az óvodában tánctanárok 

2021.09.09-10. 
Nyílt nap a képzőművészeti tagozaton, 

grafika napja 

Kéméndiné Simon 

Krisztina 

2021.09.09. 

„Generációk találkozása” -  

Pécsi és Pécsről származott gyermek 

és felnőtt művészek közös koncertje és 

előadása, Becze Szilvia műsorvezeté-

sével. (Széchenyi tér) 

Iván Katalin 

2021.09.21. 
Nemzetközi Tánctalálkozó – „Tánc-

szín-tér” a táncművészeti tagozat 
Tánctanárok 
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időpont esemény / téma felelős 

bemutatkozó műsora a Színház té-

ren 

2021.09.25. 

„Nagy Táncválasztó” – Flashmob a 

Dóm téren a város összes iskolájá-

nak táncművészeti tagozatos tanuló-

jával 

Tánctanárok 

2021.10.01. 
Zene világnapja 

Flashmob az Agórán  

Zenetanárok, tánc-

tanárok 

2021.12.13. Karácsonyi koncert óvodások részére 
Tari Gergely, Iván 

Katalin 

2021.12.13. Adventi koncert Szőke Brandó 

2021.12.16. 
Nyílt karácsonyi kézműves foglalko-

zás a képzőművészeti tagozaton 

Keményffy Gábor 

Kéméndiné Simon 

Krisztina 

2022.01.27. Közös koncert a Liszt Zeneiskolával 
Tandiné Mosgai 

Andrea 

2022.02.09. 
Félévi kiállítás a képzőművészeti tago-

zaton 

Kéméndiné Simon 

Krisztina 

2022.03.17. 
„Tavaszváró” 2022.  

A táncművészeti tagozat bemutatója 

Papp Anita, táncta-

nárok 

2022.04.13. 
Jubileumi koncert 

30 éves a Művészeti Iskola 

Tandiné Mosgai 

Andrea, tagozatve-

zetők 

2022.04.27. „Dobszerda” Rózsafi Gergely 

202.04.28. Könnyűzenei koncert Szuprics Edit 

2022.05.14. XXIII. Apáczai Táncfesztivál 
Tandiné Mosgai 

Andrea 

2022.06.02. 
B tagozatos és búcsúzó növendékek 

vizsga- és gálakoncertje 

Rózsafi Gergely, 

Papp Anita 

2021.06.02. 
Év végi tanulói kiállítás a képzőművé-

szeti tagozaton 

Kéméndiné Simon 

Krisztina, Ke-

ményffy Gábor 

2022.06.08. 
Év végi tanulói koncertvizsga a tánc-

művészeti tagozaton 
Papp Anita 
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8. Tervezett mérések és vizsgák  

 

8.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

  

2021.12.06-10. Félévi tantermi vizsgák a táncművészeti tagozaton 

2021.12.14. Zongora, gitár előjátszás 

2021.12.14. Furulya, klarinét, szaxofon előjátszás koncerttel egybekötve 

2021.12.15. Ütőhangszeres előjátszás 

2021.12.17. Hegedű, cselló előjátszás 

2022.01.18. Fuvola, magánének előjátszás 

2022.01.28. Közös koncert a Liszt Zeneiskola és a Művészeti Iskola növendékeinek rész-

vételével / minden tagozat 

2022.02.09. Félévi kiállítás a képzőművészeti tagozaton 

2022.03.17. „Tavaszváró 2022.” a táncművészeti tagozat bemutatója 

2022.05.16-20. Szolfézs összefoglaló órák 

2022.05.17. Művészeti alapvizsga a zeneművészeti tagozaton 

2022.05.23. Ütőhangszeres vizsga 

2022.05.24. Zongora, gitár, vizsga 

2022.05.25. Hegedű, cselló, klarinét, furulya vizsga 

2022.05.25. Klarinét, furulya, szaxofon vizsga koncerttel egybekötve 

2022.05.26. Fuvola, magánének vizsga 

2022.06.02. B tagozatos növendékek vizsgakoncertje 

2022.06.02. Év végi tanulói kiállítás a képzőművészeti tagozaton 

2022.06.08. Koncertvizsga a táncművészeti tagozaton 
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8.2. Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat: 

 

Verseny megnevezése Felkészítő tanár 

XI. Országos Czidra László furulyaverseny Lovász Péterné Balázs Magdolna, Tari Gergely 

XII. Országos Bartók Béla hegedű-duó Verseny Ódor Veronika, Dr. Martin Lászlóné Biró Zsófia 

XV. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny Sára Erika, Ján Boglárka, Rózsafi Gergely 

XV. Országos Klarinétverseny Tari Gergely 

XVI. Országos Zongoraverseny Iván Katalin 

Zongora Négykezes Megyei Találkozó, Sziget-

vár 

Iván Katalin, Solymos Adrienne, Németh Imre 

Megyei Gitár Találkozó, Pécs Sára Erika, Szőke Brandó, Vicértes László 

Országos Festészet Verseny, Pomáz Kéméndiné Simon Krisztina 

VII. Országos Kerámia és szobrászati verseny Keményffy Gábor 

Napfény Társastánc Fesztivál, Szeged Dr. Papp Judit 

„Connector” Nemzetközi Táncfesztivál, Vesz-

prém 

Dr. Papp Judit, Jandó-Radics Hajnalka 

„Press Dance” Nemzetközi Táncfesztivál, Zala-

egerszeg 

Jandó-Radics Hajnalka 

Országos „Dancenet” Kupa, Csömör Dr. Papp Judit  

VIII. Lenti Táncfesztivál, Lenti Dr. Papp Judit, Tandiné Mosgai Andrea 

XXIII. Apáczai Táncfesztivál Papp Anita, Dr. Papp Judit, Jandó-Radics Haj-

nalka, Tandiné Mosgai Andrea 

Országos „Zugló” Táncfesztivál, Budapest Papp Anita, Dr. Papp Judit, Tandiné Mosgai 

Andrea 

 

 

9. SZAKMAI FELADATOK  

Feladat:  

- Tehetséges tanulóink egyéni nyomon követése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tagozatvezetők 
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- A tanterv és követelményrendszer eszközjegyzékének áttekintése, hiánypótló be-

szerzési ütemterv átdolgozása, az elhasználódott eszközök javíttatása 

Határidő: 2021. november 

Felelős: Tandiné Mosgai Andrea és a tagozatvezetők 

- A kamarazene tanszak beemelése az Alapdokumentumba 

Határidő: 2021. november 

Felelős: Tandiné Mosgai Andrea 

- A pedagógus továbbképzés 7 éves ciklusának tervezése, ütemezése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tandiné Mosgai Andrea és a tagozatvezetők 

- Tagintézményi honlapunk folyamatos frissítése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Vicértes László 

- Az önértékelés folyamatának áttekintése, az adminisztrációs feladatok 

feldolgozása. Új kollégák önértékelése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tandiné Mosgai Andrea 

- A vezetői tanfelügyelet előkészítése és a hozzá kapcsolódó szakmai feladatok    

végrehajtása. 

Felelős: Tandiné Mosgai Andrea 

 

10. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

10.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igaz-

gató tájékoztat: 

 

 

Fórum 

 

Felelős 

 

Határidő 

Tantestületi értekezletek 

 

Tandiné Mosgai Andrea folyamatos 

Iskolavezetőségi értekezlet 

 

Tandiné Mosgai Andrea folyamatos 

Szülői munkaközösségi megbeszélés évente  

2 alkalommal 

2021. november 22. 

2022. május 25. 

Tandiné Mosgai Andrea folyamatos 
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A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak 

 

Fórum Felelős Határidő 

Szülői kapcsolattartás szaktanárok folyamatos 

Online fórumok szaktanárok                           

iskolavezetőség 

folyamatos 

Tájékoztató füzet szaktanárok folyamatos 

 

 

10.2. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai 

kapcsolatok) 

 

 

Partner 

 

Tartalom 

 

Felelős 

Baranya Megyei 

Zeneiskolák  

Szakmai, művészeti programok, feladatok 

Találkozók szervezése, lebonyolítása, felkészítés 

Szakmai értekezletek szervezése 

Tandiné Mosgai 

Andrea, Vicértes 

László 

Pécsi Művészeti 

Gimnázium és 

Szakgimnázium 

Szakmai és művészeti programokon való részvétel, 

bekapcsolódás művészeti projektek létrehozásába 

A három tagozat kapcsolattartása az ottani tagozatok-

kal 

Koncert-, bemutató-, előadás-látogatás 

Továbbtanuló növendékeink nyomon-követése 

Tandiné Mosgai 

Andrea, tagozatve-

zetők 

Pécsi Liszt Ferenc 

Zeneiskola 

Közös szakmai programok szervezése, évenként kö-

zös koncert a két iskola minden tagozatának növen-

dékeinek részvételével 

Tandiné Mosgai 

Andrea 

Pécsi Kulturális 

Központ Apáczai 

Művelődési Ház 

Közreműködés a Művelődési Ház kulturális, művé-

szeti programjain 

Kiállítás-szervezés 

Együttműködés művészeti rendezvények lebonyolítá-

sában 

Terembérlések 

Tandiné Mosgai 

Andrea, Vicértes 

László 
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11. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

INTÉZMÉNYEGYSÉGI ELLENŐRZÉSI TERV 

 

 

 

Terület 

 

Ki ellenőrzi 

 

Kit ellenőriz 

 

Időpont, határ-

idő 

Milyen mó-

don kap visz-

szajelzést 

I. Szakmai ellenőrzés 

- óralátogatás 

- rendezvényeken, 

vizsgákon 

- az órák pontos 

megtartása 

Tandiné Mos-

gai Andrea                             

Az előzetesen ki-

jelölt tanárokat 

 

Minden pedagó-

gus 

2021. október 1-

től december 10-

ig folyamatos 

Előjátszás, félévi 

vizsga: decem-

ber, január 

Vizsga: május  

 

Szóbeli és 

írásbeli az 

érintetteknek 

Év végi érte-

kezleten 

II. Adminisztratív 

ellenőrzés 

- E-napló  

- közzétételi lista 

- KIR  

Vicértes 

László, 

Tandiné Mos-

gai Andrea 

 

Igazgatóhelyettes 

a tanárokat 

 

Adminisztrációs 

ellenőrzés ha-

vonta 

2021.10.01-től 

 

Feljegyzés 

készül  

Félévi érte-

kezleten be-

számol az 

igazgató- 

helyettes 

III. Gazdasági ellenőrzés 

- térítési díjak  

feladása                

Tandiné Mos-

gai Andrea 

Iskolatitkár Szúrópróba-sze-

rűen 

Feljegyzés 

készül, irattár 

részére 
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

A KOLLÉGIUM 

MUNKATERVE 

a 2021/2022. tanévre 

 

 

 

 

Pécs, 2021. szeptember 18. 

 

 

 

 

Összeállította: Szilágyi Zoltán 
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intézményegység-vezető 

 

1. AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ADATAI (2021. SZEPTEMBER 17.) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási 

és ma-

gatar-tási 

zavarok-

kal 

küzdő ta-

nulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan-

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tás-ban 

részt 

vevő ta-

nulók lét-

száma 

1. csoport 25 0 1 0 2 2 0 

2. csoport 23 1 1 0 0 1 0 

3. csoport 24 0 2 0 5 2 0 

4. csoport 23 0 3 0 1 1 0 

5. csoport 25 1 2 0 2 2 0 

6. csoport 21 1 0 0 7 2 0 

7. csoport 24 2 0 0 2 4 0 

8. csoport 23 3 3 0 2 2 0 

9. csoport 24 4 0 0 0 1 0 

10. csoport 21 1 0 0 2 3 0 

11. csoport 23 1 1 0 2 2 0 

12. csoport 24 1 0 0 0 1 0 

Összesen 280 15 13 0 25 23 0 

 

Csoportok száma összesen: 12 

SNI tanulók száma és aránya: 15 fő, 5,3% 

Étkezők száma: 199 fő  

Ebből az ingyenesen étkezők száma és aránya: 2 fő, 1%   
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50 %-os kedvezményben részesülők száma és aránya: 87 fő, 43,7% 

- Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 37 fő 

- 3 vagy több gyermekes családban él: 37 fő 

- tartós beteg: 13 fő 

Teljes árat fizetők száma és aránya: 110 fő, 55,2% 

2. VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE 

 
Szilágyi Zoltán 

Igazgató 

Bäckerné Tassy Ildikó 

Igazgató -helyettes 

Hétfő 9 – 19 9 - 17 

Kedd OH  9 - 19 

Szerda 11 - 19 10 - 19 

Csütörtök 11 - 19 11 - 18 

Péntek 9 - 15 9 - 15 

3. A TANÉV HELYI RENDJE 

3.1. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak em-

lékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola ha-

gyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja (ok-

tóber 6.) 

Ekkert Dorina 

Horváth Judit 

Sajabó Helga 

 

2021.10.0

6 

5-10 perces stúdiós 

megemlékezés a 2. 

szilencium elején. 

A csoportok a tanu-

lókban ülve hall-

gathatják végig a 

műsort.  

2. 
Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc ünnepe (október 23.) 

 

Ekkert Dorina 

Horváth Judit 

Vukman Tibor 

2021.10.2

0. 

Műsor a színházte-

remben 

(vers/próza+ vi-

deó+) .  

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

Ekkert Dorina 

Horváth Judit 

Sajabó Helga 

2022.02.2

3 

5-10 perces stúdiós 

megemlékezés a 2. 

szilencium elején. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

 A csoportok a tanu-

lókban ülve hall-

gathatják végig a 

műsort.  

4. 
Az 1848-as forradalom és szabad-

ságharc ünnepe (március 15.) 

Ekkert Dorina 

Horváth Judit 

Vukman Tibor 

2022.03.1

6 

A megemlékezés-

hez kapcsolódó ta-

valyi videómontázs 

bemutatása csoport 

szinten. 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 
Ekkert Dorina 

Horváth Judit 

 

Április 

11-től a 

tavaszi 

szünet 

kezdetéig 

(hétfőtől) 

Portán elhelyezett 

installáció, faliúj-

ság. 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
Ekkert Dorina 

Horváth Judit 

 Június 1-

től 

(szerda) 

A tavaly elkészített 

faliújság újbóli fel-

használása.  

 

3.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Őszi termény- és gyümölcsnap 

Simaráné Kertész 

Zita, Egressy S., 

DT 

2021.10.1

1 

Minden csoport ké-

szít termény és 

gyümölcsbemutatót 

2. Mikulás parti 
Vukman Tibor 

Simaráné K. Z. 

2021.12.0

6 

Minden diák részt 

vesz a programon 

és ajándékot kap. 

3. Csoportok karácsonyi estje  csoportvezetők 
2021.12.1

4 

Minden csoport 

összejövetelt szer-

vez. 

4. Farsangi bál Vukman Tibor 
2022.02.0

9 

Minden csoportból 

van jelmezes beöl-

töző. 

5. Kulturális bemutató Sajabó Helga 
2022.03.2

3 

A tehetséges tanu-

lók bemutatkozási 

lehetőséget kapnak 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

6. 
Kollégiumi színjátszó műhelyek 

VIII. találkozója 
Sajabó Helga 

2022.04.0

6 

Négy színjátszó 

csoport bemutatja 

produkcióját 

7. Diáknap 
Vukman Tibor, 

DT, Végh Csaba 

2022.04.2

7 

Minden tanuló 

részt vesz a progra-

mon. 

8. Városi flashmob 
Szilágyi Zoltán 

Vukman Tibor 

2022.05.1

1 

9 kollégium, 4-500 

tanuló részvétele 

 

3.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Programadó Közgyűlés 
Sajabó Helga 

Vukman Tibor, DT 

2021.09.2

2 

Minden tanuló 

megismeri az éves 

programot 

2. Kollégiumi Ballagás 

Sajabó Helga 

BäckernéTassy Il-

dikó 

2022.04.2

6 

Minden végzős ta-

nulónk részt vesz 

az ünnepi vacsorán 

3. 
Sport- és környezetnevelési díjak át-

adása 

Végh Csaba,  

Egressy Sándor 

2022.04.2

5 

Minden jó ered-

ményt elért diá-

kunk, közösségünk 

díjat kap 

4. 
Apáczai Csere Jánosról történő meg-

emlékezés 

Ekkert Dorina 

 

2021.11.1

7vagy 

Legmű-

veltebb 

csoport 

Apáczai 

forduló 

Apáczai Csere Já-

nos- A film levetí-

tése csoport szin-

ten, illetve a ver-

senyforduló részt-

vevőinek. 

 

 

 



146 

 

 

3.4. Az előre tervezhető nevelési értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2021.09.28. 

Munkaközösségi foglalkozás 

A szobapontozási kritériumok átbeszé-

lése, egységesítése 

Gerencsér Judit 

A szobák egysé-

gesebb ponto-

zása. 

2021.10.18. 

Munkaközösségi foglalkozás 

Téma:  

Az SNI-BTM tanulók sajátosságairól 

Gerencsér Judit 

dr. Pordán Ildikó 

Hatékonyabb és 

eredményesebb 

segítségnyújtás a 

különleges bá-

násmódot 

igénylő tanulók 

esetében. 

2021.11.25. 

Munkaközösségi foglalkozás 

A szociokulturális hátrány és kisebbségi 

érzés 

 

Gerencsér Judit 

A társadalmi hát-

rányok és a belő-

lük fakadó nega-

tív érzések mé-

lyebb megértése, 

empatikusabb 

kezelése. 

2021.05.26. 

Munkaközösségi foglalkozás 

 

Téma: Személyiségzavarok jelei, a velük 

járó problémák 

(tudásmegosztás) 

 

Gerencsér Judit 

Nagyobb elmé-

leti és gyakorlati 

tájékozottság a 

pszichés eredetű 

problémák keze-

lése során. 

 

3.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2021.08.31. 

Ismerkedés, tanév elejei feladatok, do-

kumentáció összegyűjtése, vírushelyzet-

tel kapcsolatos információk 

csoportvezető 

nevelők 

Minden doku-

mentáció határ-

időre leadásra 

kerül 

2021.10.11. 

Szülői Munkaközösségi értekezlet. Éves 

program véleményezése, új elnök meg-

választása, 

igazgató 

A tagok 50%-a 

részt vesz a meg-

beszélésen 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

A kapcsola-

tos iskolák 

szülői érte-

kezleteinek 

időpontjá-

ban 

A tanulók kollégiumi életével kapcsola-

tos teljes körű tájékoztatása. 

csoportvezető 

nevelők 

Az iskolai szülői 

értekezletre el-

menők a kollégi-

umot is felkere-

sik. 

 

 

3.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett idő-

pontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2021.10.12. 

2021.11.10. 

Kollégiumunk feltételrendszerének be-

mutatása a Gimnázium nyílt napján és a 

kollégiumban 

Szilágyi Zoltán 

A partnerek elé-

gedettek szolgál-

tatásaink-kal 

A kapcsola-

tos iskolák 

tervezett 

időpontjain 

Kollégiumunk feltételrendszerének be-

mutatása (szóban és szórólapon) a kap-

csolatos iskolákban 

Bäckerné Tassy 

Ildikó 

A fő partnerisko-

lákban szemé-

lyesen is megje-

lenünk 

 

3.7. Tervezett mérések és vizsgák 

3.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

 

A Kollégium az alábbi tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megneve-

zése 
Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Megyei Helytörténeti 

Vetélkedő 
vegyes 

Bäckerné Tassy Il-

dikó 

dr. Pordán Ildikó 

saját rendezés 

Apáczai Kupa – Me-

gyei Atlétika Ver-

seny 

vegyes Palotás Béla saját rendezés 
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Verseny megneve-

zése 
Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Apáczai Kupa – Vá-

rosi Labdarúgó Baj-

nokság (őszi-tavasz 

fordulók) 

vegyes Végh Csaba saját rendezés 

Apáczai Kupa – Vá-

rosi Röplabda baj-

nokság (2. félév) 

vegyes Zádori Attila saját rendezés 

„Herkules” Kupa 

Megyei Kondi Ver-

seny 

vegyes Palotás Béla saját rendezés 

„Géppuskaláb” Me-

gyei Lépcsőfutó Ver-

seny 

vegyes Palotás Béla  saját rendezés 

Apáczai Kupa – Vá-

rosi Úszóbajnokság 

(2. félév) 

vegyes Végh Csaba saját rendezés 

Színjátszó Műhelyek 

Találkozója 
vegyes Sajabó Helga saját rendezés 

„Rugóláb” Megyei 

Ugrálókötél Verseny 
vegyes Palotás Béla  saját rendezés 

Megyei helyesíró 

verseny 
vegyes Sajabó Helga Hajnóczy Kollégium 

Istenes versek – vá-

rosi szavalóverseny 
vegyes Sajabó Helga 

Szent Margit Kollé-

gium 

Szirén Kupa – lány 

városi focibajnokság 
vegyes Végh Csaba 

Szent Margit Kollé-

gium 

Városi asztalitenisz 

bajnokság 
vegyes Vukman Tibor Horvát Kollégium 

Öttorony – megyei 

szavalóverseny 
vegyes Sajabó Helga Hajnóczy Kollégium 

Wass Albert - szava-

lóverseny 
vegyes Sajabó Helga 

Református Kollé-

gium 

Megyei Ökoli vetél-

kedő 
vegyes Egressy Sándor Kodály Kollégium 

Megyei angol nyelvi 

vetélkedő 
vegyes 

Bäckerné Tassy Il-

dikó 
Kodály Kollégium 
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Verseny megneve-

zése 
Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Országos Fogyasztó-

védelmi Vetélkedő 
vegyes Gerencsér Judit  

 

3.7.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a MIBI munkaterv (4,sz.melléklet) 

szól. 

Kiemelt mérések: 

Képességek és nehézségek kérdőív – a kiértékelése pszichológusi végzettséget igényel (je-

lenleg nincs pszichológusi ellátás a kollégiumban) (9.évf.) 

Modalitás (tanulási stílusok) kérdőív (9.évf.)  

Kompetenciamérés (társas-és személyes kompetenciák, (9-10. évf.) 

Szociometriai felmérés (minden csoportban) 

Beilleszkedés mérés (új kollégisták körében) 

Öko-tudatosság mérése (minden tanuló) 

4. SZAKMAI FELADATOK 

4. Intézményegység szakmai feladatai 

4.1.. Tárgyi feltételekkel kapcsolatos feladatok – Intézkedési terv 

4.1.1. Kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése – forrás esetén. 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2022. június 15. 

4.1.2. Szakmai munkához elengedhetetlen eszközök beszerzése (szakköri alapanyagok, szak-

könyvek).  

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2021. október 15. 

4.1.3. Kondi terem lábtológépének javítása, lehetőségek függvényében a kondi terem további 

fejlesztése. 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2022.06.15.. 

4.1.4. Karbantartási anyagok folyamatos biztosítása, beszerzése. 

 Felelős: igazgató, karbantartó 

 Határidő: 2022.06.15.  

4.1.5. Az 1. Sz. Általános Iskola felsős osztályainak fogadásához szükséges feltételek megte-

remtése. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2021. 09.01. 

4.1.6. Vizesblokkok beázásainak a javítása (2. emelet K, NY-i zuhanyzó) 

            Felelős: Tankerület karbantartási csoport irányítója 

            Határidő: 2021.11.30. 
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4.1.7. A KEHOP-5.2.10. számú pályázat sikeres elbírálása (250 millió Ft) esetén a megvalósí-

táshoz szükséges feltételek biztosítása. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2022.08.31. 

4.1.8. Egységes szemléletű dekoráció, a faliújságok folyamatos karbantartása, aktualizálása. 

            Felelős: Horváth Judit, Vukman Tibor 

            Határidő: 2021.11.30. 

4.1.9. Két szoba ajtajának cseréje, a sérült ajtók javítása. 

            Felelős: igazgató, karbantartó 

            Határidő: 2022.06.15. 

4.1.10. Az ágyak aljának és lábainak a megerősítése. 

 Felelős: igazgató, karbantartó 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.1.11. A vészvilágítás négy meghibásodott lámpájának a javítása 

 Felelős: igazgató, Tankerület karbantartási csoportja 

 Határidő: 2021.09.20. 

4.1.12. Az 5. emeleti társalgó foteljainak cseréje – forrás esetén. 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.1.13. A garázsban felhalmozott anyagok rendberakása, selejtezése. 

 Felelős: igazgató, karbantartó 

 Határidő: 2021.11.30. 

4.1.14. Az épület K-i és Ny-i szárnyán lévő kiülők, és a filagória javítása, karbantartása, de 

felmerült a külső deviáns elemek rendszeres jelenléte miatti elbontása is. 

 Felelős: Egressy Sándor, karbantartó 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.1.15. A társalgók és tanulók maradék régi karnisainak a cseréje 

 Felelős: igazgató, karbantartó 

 Határidő: 2022.06.15. 

 

4.2. A tanév szakmai feladatai 

 

4.2.1. A jogszabályokkal kapcsolatos feladatok 

 

4.2.1.1. Kötelező közzétételi lista adatainak frissítése a honlapon 

 Felelős: intézményegység-vezető 

 Résztvevő: Gerencsér Judit 

 Határidő: jogszabályi előírás alapján 

4.2.1.2. Pedagógiai Program és a házirend aktualizálása, módosítása 

             Felelős: intézményegység-vezető, MIBI csoport tagjai 

             Határidő: 2021.09.30. 

4.2.1.3. Éves intézményi önértékelési terv elkészítése és megvalósítása. 

 Felelős: intézményegység-vezető, ÖCS tagjai 

 Határidő: 2021. szeptember 21, majd a terv ütemezése alapján. 

4.2.1.4. KRÉTA elektronikus felület feltöltése, vezetése. 

 Felelős: intézményegység-vezető, kollégiumi titkár 

 Határidő: 2021.09.24.  
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4.2.1.5. Vészhelyzet idejére szóló Intézkedési terv, saját protokoll elkészítése, és elhelyezése a 

honlapon, faliújságon, Éves munkatervben. 

             Felelős: intézményegység-vezető. 

    Közreműködő: Gerencsér Judit. 

             Határidő: 2021.09.01. 

4.2.1.6. Éves beiskolázási terv elkészítése. 

 Felelős: intézményegység-vezető 

 Határidő: 2022.03.15. 

4.2.1.7. A 2021-es és 2022-es minősítésben érintett kollégák felkészítése, és a minősítési eljá-

rás sikeres lebonyolítása, feltételeinek biztosítása. 

            Felelős: intézményegység-vezető 

            Határidő: 2021.09.17. majd az OH elektronikus felületének ütemezése szerint 

4.2.1.8. KRÉTA elektronikus napló vezetése. 

            Felelős: csoportvezetők, ig. helyettes 

            Határidő: 2021.09.24-től (visszamenőleg 09.01-től). 

4.2.1.9. Az öt évre szóló Intézkedési terv időarányos célkitűzéseinek, feladatainak teljesítése. 

            Felelős: igazgató, ÖCS tagok 

            Határidő: 2022.06.15. 

 

 

 

4.2.2. A kompetencia alapú neveléssel-oktatással összefüggő feladatok 

4.2.2.1. A kompetencia alapú nevelés- és oktatás módszereinek, technikáinak alkalmazása a 

foglalkozásokon (különös tekintettel a szociális, életviteli, környezeti, valamint az IKT és 

életpálya-építési kompetencia területre). 

 Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.2.2. A kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó két projekt megszervezése (egészségnevelés, 

környezetnevelés) 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, tevékenységirányítók 

 Határidő: tevékenységirányítói munkatervek ütemezése szerint 

4.2.2.3. Ismerkedés a Spiritusz Tudásműhely oktatóanyagával. 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2022.06.15.  

4.2.2.4. Az együttműködés és a konfliktuskezelés kompetenciaterületek fejlesztése (tavalyi 

mérések alapján). 

            Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

            Határidő: 2022.06.15. 

4.2.2.5. Digitális kompetenciafejlesztés (nevelőtanároknál, diákoknál egyaránt) valósuljon 

meg a tematikus foglalkozásokon, közösségi programokon, megemlékezési műsorokon. 

            Felelős: csoportvezető nevelőtanárok, Ekkert Dorina 

            Határidő: 2022.06.15. 

4.2.2.6. A kompetenciamérésre (személyes és társas kompetenciák – 9., 10. évf.) alapozott 

fejlesztés megvalósítása 

 Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.2.7. Az országos témahetek intézményegységi megvalósítása. 

            Felelős: Egressy Sándor, Ekkert Dorina, Bäckerné Tassy Ildikó 
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            Határidő: Tevékenység irányítók munkatervei alapján 

 

4.2.3. A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 

4.2.3.1. Ki miben tehetséges, érdeklődési terület – táblázat kitöltése 

            Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

            Határidő: 2021.09.25. 

4.2.3.2. Érdeklődésnek, képességeknek megfelelő szakkörválasztás. 

             Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

             Határidő: 2021.09.20. 

4.2.3.3. Kondi terem működtetése, ügyeleti rendszer kialakítása. 

   Felelős: Testnevelő szakos kollégák 

             Határidő: 2021.október 1. 

4.2.3.4. Szakkörök, tehetségműhelyek működtetése. 

 Felelős: szakkörvezetők 

 Határidő: 2021. október 1. 

4.2.3.5. Tehetséggondozó versenyek, vetélkedők szervezése. 

a.) Házi-, városi- és megyei sportversenyek, bajnokságok lebonyolítása 

 Felelős: Végh Csaba, Zádori Attila, Palotás Béla 

 Határidő: Sportmunkaterv ütemezése alapján 

b.) Más kollégiumok által szervezett versenyeken, vetélkedőkön való részvétel 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Sajabó Helga, a terület irányítói 

 Határidő: kiírás alapján 

4.2.3.6. Tehetséges tanulók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása (ünnepségek, meg-

emlékezések, kulturális bemutató) 

 Felelős: Sajabó Helga, Ekkert Dorina, Vukman Tibor 

 Határidő: tevékenységirányítók munkaterve alapján 

4.2.3.7. Kollégiumi színjátszó műhelyek 8. találkozójának megszervezése – feltételek megléte 

esetén. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Sajabó Helga 

 Határidő: 2022.04.06.  

4.2.3.8.  Legműveltebb csoport- vetélkedősorozat lebonyolítása (9 forduló). 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2022.04.21. 

4.2.3.9. Pécs és környéke-megyei helytörténeti vetélkedősorozat megszervezése és lebonyolí-

tása. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2022. 03.22. 

4.2.3.10. Kiemelkedő eredményt elért tanulók díjazása. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó  

 Határidő: 2022.04.26.  

4.2.3.11. Kiemelkedő eredményt elérő diákok fényképének elhelyezése a „Dicsőségtér” tab-

lóin. 

             Felelős: Horváth Judit, Vukman Tibor 

             Határidő: 2022.05.06. 

4.2.3.12. Az országos Fogyasztóvédelmi vetélkedőre való felkészítés. 

 Felelős: Gerencsér Judit 

 Határidő: Meghirdetés szerint  
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4.2.4. Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok 

4.2.4.1. A tanulók képességeihez, tudásszintjéhez, életkorához igazodó felkészítés, fejlesztés 

megvalósítása 

 Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.4.2. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése 

 Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

 Határidő: 2021.10.15. 

4.2.4.3. Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások tartása a problémás tanulóknak. 

 Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.4.4. Rászoruló tanulók támogatása az egyesület szociális keretéből 

 Felelős: igazgató, egyesület elnöke 

 Határidő: 2021.09.24. 2022. 02.25. 

4.2.4.5. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása, rendszeres kapcsolattartás a szociális segítővel és a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Ha szükséges kapcsolatfelvétel és 

együttműködés az iskolák pszichológusaival (nincs a kollégiumban pszichológusi ellátás). 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, csoportvezetők, Tischler Imre 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.4.6. Önismeret és társas kultúra fejlesztése tevékenységcsoport (mentálhigiénés team) mű-

ködtetése. 

 Felelős: Gerencsér Judit, dr. Pordán Ildikó, Tischler Imre 

 Határidő: 2021.10.01. 

4.2.4.7. „Böngészde”- vásár megszervezése, folyamatos működtetése 

            Felelős. Horváth Judit, Vukman Tibor 

            Határidő: 2021.12.01-tól  

4.2.4.8. Hét legrászorultabb tanuló ingyenes étkezésének biztosítása. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2021.09.15. 

4.2.4.9. A szociális és kulturális hátrányok kompenzálása érdekében szoros együttműködés az 

iskolák osztályfőnökeivel, ifjúságvédelmi felelőseivel. 

             Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

             Határidő: 2022.06.15. 

4.2.4.10. Korrepetálások megszervezése. 

             Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó  

             Határidő: 2021.10.01. 

4.2.4.11. Mentálhigiénés beszélgetések tartása a rászorulók részére. 

 Felelős: Gerencsér Judit, Tischler Imre 

 Határidő: 2022.06.15. 

 

4.2.5. Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok 

4.2.5.1. Intézményegységi mérési naptár elkészítése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2021. szeptember 10. 

4.2.5.2. Készségek, képességek szintjének megállapítása, fejlesztési tervek elkészítése 

 Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

 Határidő: 2021. október 15. 

4.2.5.3. Egyéni (személyes) és társas (szociális) kompetenciák mérése, elemzése a 9-10. évf. 
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 Felelős: Balázsi Beáta, csoportvezető nevelőtanárok 

 Határidő: 2021.09.13. 2022.05.16. 

4.2.5.4. A 9. évfolyamosok –nehézségek és képességek- szintjének mérése 

 Felelős: pszichológusi ellátás hiányában ezt a kérdőívet jelenleg nem tudjuk használni. 

Amennyiben a helyzet nem változik, másik mérést kell alkalmaznunk a tanulókkal kapcsola-

tos lelki és mentális nehézségek feltárására. 

 Határidő: 2021.10.15. 

4.2.5.5. A 9. évfolyamosok tanulási stílusának (modalitás) mérése. 

            Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

            Határidő: 2021.09.15. 

4.2.5.6. Az új diákok beilleszkedési szintjének mérése 

 Felelős: Balázsi Beáta 

 Határidő: 2021.11.08. 

4.2.5.7. Tanulói értékelési rendszer működtetése 

 Felelős: igazgató, csoportvezető nevelőtanárok 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.5.8. Szociometriai felmérés 

 Felelős: csoportvezető nevelőtanárok, Vukman Tibor 

 Határidő: 2021.11.15. 

4.2.5.9. Öko-tudatosság kérdőív megújítása, kitöltése. 

            Felelős: Egressy Sándor 

            Határidő: 2021.09.20.   2021.05.16. 

4.2.5.10. Elégedettségi mérések a kollégiumi szintű rendezvények után. 

            Felelős: a program irányítói 

          Határidő: Munkatervek ütemezése alapján 

4.2.5.11. Elégedettségi mérések a városi, megyei versenyek, vetélkedők alkalmával. 

            Felelős: A programok irányítói 

            Határidő: Tevékenység irányítói ütemtervek alapján. 

 

 

4.2.6. A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok 

4.2.6.1. Környezetvédelmi munkacsoport működtetése 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.6.2. Öko-DT működtetése 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.6.3. Környezetnevelési faliújság tematikus feltöltése 

 Felelős: Egressy Sándor, csoportvezető nevelőtanárok 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.6.4. Fenntarthatósági témahét lebonyolítása  

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2022. 04. 20-27. 

4.2.6.5. BIOKOM látogatás (9.évf.)  

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2021.10.12. 

4.2.6.6. Örökös Ökokollégiumi címmel járó feladatok teljesítése (vállalások). 
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 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.6.7. Energiatakarékosság pontozása. 

 Felelős: Egressy Sándor, Öko-DT 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.6.8. Részvétel a megyei ökoli-vetélkedőn. 

             Felelős: Egressy Sándor 

             Határidő: Kiírás szerint 

4.2.6.9. Alkalmi túrák szervezése  

 Felelős: igazgató, Vukman Tibor 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.6.10. A kollégium környezetének tisztán tartása, ápolása, növénygondozás 

 Felelős: Egressy Sándor, Gerencsér Judit, csoportvezető nevelőtanárok 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.6.11. A „Kollégium fájának” gondozása 

 Felelős: Öko – DT 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.6.12. Dekorációs szakkör működtetése, javító napok működtetése 

 Felelős: Horváth Judit 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.6.13. Aktív együttműködés az ANK öko-iskoláival és a város környezetvédelmi szerveze-

teivel 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.6.14. Kertbarát, sporthorgász és barkács szakkör működtetése. 

             Felelős: Egressy Sándor, Gerencsér Judit 

             Határidő: 2021.10.01. 

4.2.6.15. Szobadekorációs- és legvirágosabb szoba verseny meghirdetése, lebonyolítása 

Felelős: Horváth Judit, Gerencsér Judit, DT 

Határidő: 2021.11.11.  2022.03.29. 

4.2.6.16. Biofarm látogatás  

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2022.05.12. 

4.2.6.17. Hőerőmű látogatás 

Felelős: Egressy Sándor 

Határidő: 2021.11.09. 

4.2.6.18. Öko-díjak átadása. 

Felelős: Egressy Sándor, igazgató 

Határidő: 2022.04.25.  

4.2.6.19. Örökös Öko-kollégiumi kritériumrendszer teljesülésének vizsgálata 

            Felelős: igazgató, Egressy S. 

            Határidő: 2021.11.30. 

4.2.6.20. „Te szedd” akció megszervezése. 

            Felelős: Egressy Sándor 

            Határidő: 2022.03.15. 

4.2.6.21. Árvácskaültetés. 

            Felelős: Gerencsér Judit, Egressy Sándor 

            Határidő: 2021.10.19. 
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4.2.6.22. Virágszaporítás. 

            Felelős: Gerencsér Judit, kertbarát szakkör 

   Határidő: 2022.06.15. 

4.2.6.23. Pénzügyi és vállalkozói témahét megszervezése. 

            Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

            Határidő: 2021.03.07-011-ig. 

4.2.6.24. Városi flashmob lebonyolítása. 

            Felelős: igazgató, Vukman Tibor 

            Határidő: 2022.05.11. 

4.2.6.25. Megemlékezés a nevezetes világnapokról. 

            Felelős: Egressy Sándor, Sajabó Helga 

            Határidő: Stúdiós ütemterv szerint 

4.2.6.26. Tudatos vásárlásra nevelő iskola címmel járó feladatok teljesítése, ellenőrzése. 

 Felelős: igazgató, Gerencsér Judit, Egressy Sándor 

 Határidő: 2022.06.15. 

 

 

4.2.7. Egészségneveléssel összefüggő feladatok 

 

4.2.7.1. Egészségügyi ismeretek átadása tematikus- és kiscsoportos foglalkozásokon 

 Felelős: csoportvezető nevelőtanárok, Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: tanmenet és a tevékenységirányító munkaterve alapján 

4.2.7.2. Orvos egyetemisták felkészítő interaktív foglalkozásai 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: tevékenységirányítói munkaterv alapján 

4.2.7.3. Újraélesztő készülék használatának elsajátítása a diákok (10. évf.) 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2022. február 10,17. 

4.2.7.4. Családtervezési program lebonyolítása 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2021.11.08. 

4.2.7.5. Őszi Egészségnap lebonyolítása („Őszi termény- és gyümölcsnap”). 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita, Egressy S. 

 Határidő: 2021.10.11. 

4.2.7.6. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, mentálhigiénés team, csoportvezetők, Tischler Imre. 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.7.7. Sportszakkörök szervezése (röplabda, labdarúgás, asztalitenisz, rekreációs, kondi). 

 Felelős: szakkörvezetők 

 Határidő: 2021.10.01. 

4.2.7.8. Kollégiumi városi- és megyei szintű sportversenyek, bajnokságok lebonyolítása. 

 Felelős: Végh Csaba, Zádori Attila, Palotás Béla 

 Határidő: sportmunkaterv ütemezése alapján 

4.2.7.9. Túra a Zsongor- kő-i kilátóhoz. 

 Felelős: Vukman Tibor 

 Határidő: 2021.09.21. 

4.2.7.10. Részvétel a város többi kollégiumai által szervezett bajnokságokon, versenyeken. 

 Felelős: Végh Csaba,  



157 

 

 

 Határidő: kiírás szerint 

4.2.7.11. Drogprevenciós interaktív foglalkozás megszervezése a szociális segítő közreműkö-

désével – videós lehetőség igénybevételével. 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita, Tischler Imre 

 Határidő: 2022.03.30. 

4.2.7.12. Véradás szervezése (Vöröskereszt szervezésében) 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2021.10.14. 2022.04.04. 

4.2.7.13. ANK szintű egészségügyi vetélkedő lebonyolítása (projektnap) ételbemutatóval. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2022. március 30. 

4.2.7.14. Rendszeres és egészséges táplálkozás nyomon követése. 

            Felelős: csoportvezető nevelők. 

            Határidő: 2022.06.15.  

4.2.7.15. A tanulók mentális állapotának folyamatos nyomon követése. 

            Felelős: csoportvezetők, Tischler Imre, Gerencsér Judit 

            Határidő: 2022.06.15. 

4.2.8.16. Dohányzás csökkentésére irányuló prevenciós program megvalósítása. 

            Felelős: Tischler Imre, Simaráné Kertész Zita, Gerencsér Judit, 

            Határidő: 2022.06.15. 

4.2.8.17. Személyi – és környezethigiéniai ppt bemutatása minden csoportban (SZESZI-s diá-

kok). 

            Felelős: Simaráné Kertész Zita 

            Határidő: 2021.09.30. 

4.2.8.18. Diáknapi gyalogtúra. 

            Felelős: Vukman Tibor, DT, Végh Csaba 

            Határidő: 2022.04.27. 

4.2.8.19. Veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedési terv betartása, betartatása, központi előírá-

sokhoz való folyamatos aktualizálása.  

 Felelős: igazgató, nevelőtanárok 

 Határidő: 2022.06.15. 

 

4.2.8. Az intézményegység működésével összefüggő feladatok 

 

4.2.8.1. Tűzriadó gyakorlása. 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2021. 10.12. 

4.2.8.2. Éves foglalkozási terv elkészítése 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2021. 09.30. 

4.2.8.3. Szakkörök szervezése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, szakkörvezetők 

 Határidő: 2021.09.30. 

4.2.8.4. Korrepetálások szervezése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2021. szeptember 30. 

4.2.8.5. Iskolai korrepetálások feltérképezése 
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 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2021. október 15. 

4.2.8.6. Pályázatok figyelése, írása, elszámolása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.8.7. Intézményegység honlapjának frissítésével kapcsolatos feladatok, közzétételi lista ak-

tualizálása, facebook oldal működtetése. 

 Felelős: igazgató, Gerencsér Judit 

 Határidő: (229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 23.§-a alapján). 

4.2.8.8. Ügyeletesi rendszer működtetése. 

            Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

            Határidő: 2022.06.15.  

4.2.8.9. Stúdió működtetése. 

            Felelős: Sajabó Helga 

            Határidő: 2021.09.15. 

4.2.8.10. Elégedettségi kérdőívek alkalmazása nagyrendezvényeink kapcsán. 

            Felelős: programgazdák 

            Határidő: programokkal egy időben 

4.2.8.11. Kollégiumi működésünk összehangolása és zökkenőmentes megvalósítása, az 1. Sz. 

Általános Iskola felső tagozatos osztályaival. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2021.11.30  

4.2.8.12. Selejtezés elvégzése 

            Felelős: igazgató, Egressy Alica 

            Határidő: 2022.06.15. 

4.2.8.13. Munkaköri leírások aktualizálása 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2021.10.01. 

4.2.8.14. A Szülői Munkaközösség működtetése. 

            Felelős: igazgató 

  Határidő: 2021.10.11. 

 

4.2.9. Erkölcsi és hazafias neveléssel kapcsolatos feladatok 

 

4.2.9.1. Az internet etikus használata. „Csapda a neten” c. film megtekintése, a látottak meg-

beszélése kiscsoportos foglalkozások keretében. 

 Felelős: Ekkert Dorina 

 Határidő: 2022. 04.14. 

4.2.9.2. Bűnmegelőzési interaktív foglalkozások megszervezése. 

 Felelős: Ekkert Dorina 

 Határidő: 2022.06.15. 

4.2.9.3. Megemlékezések a nevezetes emléknapokról 

 Felelős: Ekkert Dorina 

 Határidő: a tevékenységirányító munkaterve alapján 

4.2.9.4. Városi séták szervezése Pécs legfontosabb történelmi és kulturális emlékeinek hely-

színeire 

 Felelős: dr. Pordán Ildikó 

 Határidő: 2022.06.15. 
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4.2.9.5. Névadónkról, Apáczai Csere Jánosról megemlékezés, róla készült film levetítése. 

           Felelős: Ekkert Dorina 

           Határidő: 2021.11.17. 

4.2.9.6. Részvétel az ANK szintű Apáczai vetélkedőn. 

            Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

            Határidő: Kiírás szerint 

4.2.9.7. Más kollégiumok által szervezett kulturális programokon, vetélkedőkön, versenyeken 

való részvétel. 

            Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Sajabó Helga 

            Határidő: Kiírás szerint 

 

4.2.9.8. Megyei Helytörténeti Vetélkedő megszervezése. 

            Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

           Határidő: 2022.03.22. 

 

 

 

Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 

 feladat / esemény felelős határidő 

eredmé-

nyességi 

mutató 

Folyamatban lévő projektek     

     

KEHOP 5.2.10. 

Nyertes pályázat ese-

tén a feltételek biztosí-

tása 

igazgató 
2022.08. 

31. 

teljes ener-

getikai kor-

szerűsíté-

sen esik át 

az épület 

Fenntartási időszakban lévő 

projektek 
-    

Benyújtásra tervezett pályá-

zatok 
    

 

4.4. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi fel-

adatok 

Továbbképzési programot érintő változások: 

a) szakmai továbbképzések:- 

b) szakvizsgát adó képzések:- 

c) költség és finanszírozás: -  

Beiskolázási programot érintő változások: 
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a) szakmai továbbképzések: A program aktualizálása az elvégzett képzéseknek megfele-

lően.  

b) szakvizsgát adó képzések: - 

c) költség és finanszírozás: - 

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

5.1. A Kollégium és a családi ház kapcsolata 

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

A kollégium egészének életéről, a kollégiumi munkatervről, az aktuális feladatokról az igaz-

gató tájékoztat: 

 Munkaterv tervezetének megküldése a Szülői Munkaközösség tagjainak véleményezés 

céljából. 

 Az éves program bemutatása Szülői Munkaközösségi értekezleten. 

 Munkaterv és a kollégium egészének életéről készült információk elhelyezése a honla-

pon. 

 Határozatok megküldése. 

 Fogadóóra – személyes találkozás 

 A vírushelyzettel kapcsolatos információk, intézkedési terv elhelyezése a Honlapunkon. 

 Telefonos kapcsolattartás. 

A csoportvezetők:  

 A tanulókkal kapcsolatos értékelési, minősítési megállapítások megküldése (e-mail, le-

vél, zárt facebook csoport). 

 Aktuális problémák esetén telefonos kapcsolattartás. 

 Programjainkra meghívó küldése. 

 Személyes találkozás 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 Szülői értekezletek, fogadóórák. 

 Értékelési, minősítési megállapítások e-mail ill. levél útján történő közlése. 

 Elmarasztalások, dicséretek levél, ill. elektronikus felület útján törtnő közlése. 

 Szükség esetén személyes találkozás során. 

 Sürgős esetekben telefonos kapcsolattartás 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 
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feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Adminisztráció / Beiratkozás alkalmával Intézmény-

egység-ve-

zetőhelyet-

tes 

2022.06.30. Minden adat sze-

repel a Beiratko-

zási Naplóban. 

Információszerzés, tájékoztatás / Gólya tá-

bor 

csoportve-

zető neve-

lők 

2022.08.utolsó 

hete 

A 9. évfolyamos 

tanulók 80%-a 

részt vesz a prog-

ramon. 

Dokumentumok begyűjtése, információ-

szerzés, tájékoztatás / Beköltözés napja 

csoportve-

zető neve-

lők, 

vezetőség 

2021.08.31. 

2022.08.31. 

Minden doku-

mentum leadásra 

kerül 

Együttműködés, kötetlen kapcsolat / Ren-

dezvények alkalmával 

csoportve-

zető nevelő-

tanárok 

folyamatos A szülök 10%-a 

képviselteti ma-

gát négy rendez-

vényünkön 

 

5.2. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kap-

csolatok) 

5.2.1. Az intézményegység ANK-n belüli és kívüli együttműködése 

5.2.1.1. Belső együttműködés 

 A Gimnáziummal történő szakmai együttműködés koordinálása (különös tekintettel a 

felzárkóztató és tehetség-kibontakoztató foglalkozásokra, Öko-modell kialakítása, 

pénzügyi és gazdasági kompetenciák fejlesztése terén), programok egyeztetése. 

 Felelős: igazgató, Egressy Sándor, Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2021. október 31. 

 A Művészeti Iskolával kialakított szakmai együttműködés megvalósítása 

 Kapcsolattartó: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Együttműködés az intézmény szociális segítőjével 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Gerencsér Judit 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés az intézmény internetes honlapjának folyamatos karbantartása érdeké-

ben 

 Felelős: Gerencsér Judit 

 Együttműködés az 1. ,2. sz. Általános Iskolákkal – különös tekintettel az egészség –és 

környezetnevelési program megvalósítása érdekében. 

             Felelős: Simaráné Kertész Zita, Egressy Sándor 

5.2.1.2. Külső együttműködés 
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 Kollégiumunk által szervezett városi- és megyei szintű programok meghirdetése más 

kollégiumoknak, 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, a terület irányítói 

 Határidő: A tanév helyi rendje alapján 

 A város kollégiumai által szervezett programokon való részvétel 

 Felelős: tevékenységirányítók, Bäckerné Tassy Ildikó, a terület irányítói 

 Határidő: kiírás alapján 

 A kapcsolatos iskolákkal való együttműködés koordinálása 

Baranya Megyei SZC Zsolnay V. Technikuma és Szakképző Iskolája, PTE Szociális 

és Egészségügyi Technikuma és Szakképző Iskolája, Baranya Megyei SZC Angster J. 

Szakképző és Szakiskolája – Bäckerné Tassy Ildikó 

Baranya Megyei SZC Simonyi K. Technikuma és Szakképző Iskolája, – Szilágyi Zol-

tán 

 Kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

 Kapcsolattartó: Bäckerné Tassy Ildikó, Tischler Imre. 

 Kapcsolattartás a város kollégiumainak vezetőivel 

 Kapcsolattartó: igazgató 

 Kapcsolattartás a város kulturális és közművelődési intézményeivel 

 Felelős: dr. Pordán Ildikó, Sajabó Helga 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a város környezetvédelmi szervezeteivel (Ökováros-Ökorégió Alapít-

vány, Tudatosan a környezetünkért Egyesület) 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a Magyar Orvostanhallgatók Pécsi Bizottságának tagjaival, a Magyar 

Vöröskereszt városi szervezetével 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a Hungast Kft által üzemeltetett étterem vezetőjével 

 Felelős: igazgató  

 A PKK Apáczai Művelődési Házzal történő szakmai együttműködés koordinálása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Kapcsolattartó: Vukman Tibor 

 A Csorba Győző Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtárral kialakított szakmai együttműkö-

dés megvalósítása 

 Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

 Együttműködés a T.A.X. Team Kft képviselőjével 

Kapcsolattartó: igazgató 
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6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

szeptember 

Adminisztrációs 

teendők nyomon 

követése 

Munkatervek, tan-

menetek, csoport-

naplók, foglalko-

zási e-naplók, 

törzskönyv, beirat-

kozási napló, kol-

légiumi naplók, 

KIR és más statisz-

tikai adatállomá-

nyok, tanulói érté-

kelési dokumentu-

mok 

Dokumentum-

vizsgálat 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes, Munkakö-

zösség-vezető   

október 

Adminisztrációs 

teendők nyomon 

követése. 

 

Foglalkozások 

színvonala 

 

 Mérések feldol-

gozottsága 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás, e-

naplók, továbbkép-

zési dokumentu-

mok, fejlesztési 

tervek, iktatás. 

Foglalkozások 

 

Mérési eredmé-

nyek 

Dokumentum-

vizsgálat. 

 

Hospitáció 

 

 

 

Dokumentum-

vizsgálat 

 

Intézményegység-

vezető, 

 

 Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

Munkaközösség-

vezető   

 

Intézményegység-

vezető 

november 

 

Foglalkozások 

színvonala. 

Adminisztráció 

nyomon követése. 

 

Foglalkozások. 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás, e-

naplók, tanulói ér-

tékelési dokumen-

tumok 

 

hospitáció, 

dokumentum-

vizsgálat 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes,    

Intézményegység-

vezetőhelyettes 

 

december 

 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala. 

 

szociometriai fel-

mérés dokumentu-

mai 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás 

Szabadság nyilván-

tartás, foglalkozás 

Dokumentum-

vizsgálat 

 

 

 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, 

 Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

 

 Munkaközösség-

vezető   
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

egészségügyi vizs-

gálat 

Foglalkozások, 

e-naplók  

Továbbképzési ta-

núsítványok  

január 

Félévi adminiszt-

ráció megfelelése 

és teljesítése 

Foglalkozások 

színvonala 

Naplók, beszámo-

lók, statisztika, 

személyi nyilván-

tartás, ügyeleti be-

osztás, órarendek. 

e-naplók 

Tanulói étkezés 

Foglalkozások 

Dokumentum-

vizsgálat 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes,    

február 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Csoportnaplók, he-

lyettesítési napló, 

iktatás, KIR-rend-

szer, szabadságo-

lási terv 

Értékelő foglalko-

zások 

Dokumentum-

elemzés 

 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes, Munkakö-

zösség-vezető   

március 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Továbbképzési 

program, beiskolá-

zási terv 

e-naplók 

Foglalkozások 

intézményi önérté-

kelési dokumentu-

mok 

Dokumentum-

elemzés 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes, 

 

ÖCS vezetője 

április 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Csoportnaplók, 

foglalkozási e-nap-

lók 

Foglalkozások 

 

Dokumentum-

elemzés 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes 

Munkaközösség 

vezető 

május 

Adminisztráció 

nyomon követése 

 

Mérések feldolgo-

zottsága 

Munkaidő beosztás 

e-naplók 

Mérési eredmé-

nyek 

 

Dokumentum-

elemzés 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

június 

Adminisztráció 

nyomon követése 

 

Teljes dokumentá-

ció 

beszámolók 

Dokumentum-

elemzés 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes 

 

 

 

 

 

A kollégiumi munkaterv mellékletei: 

- A pedagógus munkaközösség munkaterve 

- Önértékelési terv 

- A Diákönkormányzat munkaterve 

- Minőségirányítási munkaterv 

- Pedagógusok megbízatásai, ellátott feladatai 

- INTÉZKEDÉSI TERV (a járványügyi készenlét idejére – az EMMI protokollhoz kap-

csolódóan.) 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK 
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GIMNÁZIUM 
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1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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2.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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POGÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
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KOLLÉGIUM 
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