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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 

 

 

 



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% 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

  



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. 



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   

2022.02.23. Iskolanyitogató foglalkozás 
Patói Pálma Szélig 

Terézia,  



időpont esemény / téma felelős 

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) 

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: 

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

rőeszközök segítségével 

Határidő: 2021.10.10. 

Felelős: tanítók 

b) Difer mérés 

Határidő: 2021.10.30. 

Felelős: Horváth Edit 

c) Mozgásállapot felmérés 

Határidő: 2021.09.15. 

Felelős: Patói Pálma 

d) Sindelar vizsgálóeljárás 

Határidő: 2021.10.15. 

Felelős: Szélig Terézia 

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

váns   

 

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 

 

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 

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 

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 

osztályfőnökök érintett tanulók 



megelőzésének lehetőégéről egyéni, 

közösségi szinten 

 

 

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 

 

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

4.1. Az iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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 



időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményes-

ségi mutató 

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 

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 



időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményes-

ségi mutató 

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 

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  

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 

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 

 

 

 

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 

 

 

- osztálynaplók, fog-

lalkozási terv, egyéni 

fejlesztési tervek, te-

hetséggondozás 

terve, tapasztalati 

tanmenetek 

- dokumen-

tumvizsgálat  

 

 

 

minden pe-

dagógus 

 

intézményegy-

ség – vezető 

 

 



hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött terüle-

tek 

alkalmazott 

módszer 

 

ellenőrzött 

pedagógus 

ellenőrzést 

végzők 

 

 

módszertani ötletek az olva-

sástanításban 

- látogatott tanóra: 

magyar nyelv és iro-

dalom,   

 

- óralátogatás, 

hospitálás, 

óramegbeszé-

lés 

 

Bányánszki 

Barbara 

 

 

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 

 

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 


