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BEVEZETÉS 

 

A Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 

Művészeti Iskola munkatervét az intézmény jóváhagyott Pedagógiai Programja (PP), a 

Szervezeti és Működési Szabályzata (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 

intézményegységi rendje 

közös 

intézményegységi 

Szakmai feladatok 
közös 

intézményegységi 

Intézményi kapcsolatok, 

együttműködés 
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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HELYZETELEMZÉS 

1.1 Személyi feltételek 

Intézményünkben a 2018/19-es tanévtől kezdve egyre több pedagógus kolléga megy 

nyugdíjba, az ő pótlásuk komoly gondot okoz, kitartó előkészítő munkát igényel. Az előző két 

tanév során több mint 30 főt kellett pótolni.  

Az 1.  Sz. Általános Iskolában egy tartósan távollévő angol szakos kivételével sikeresek 

voltak a kiírt pályázatok, a sikertelen pályázatot nyugdíjasainkkal oldjuk meg, megbízási 

szerződéssel. 

Angol-magyar szakos álláshirdetésünkre a 2. Sz. Általános Iskolába nem érkezett 

pályázat, átmenetileg óraadókkal töltöttük be a helyet. 

A Pogányi Általános Iskolában létszámnövekedés, valamint az új NAT miatti 

óraszámnövekedés kapcsán fél álláshely növeléséhez járult hozzá a fenntartó. Távozó és 

tartósan távollévő kolléga helyét ígéretesnek tűnő tanítókkal pótoltuk. 

Nagy tapasztalattal rendelkező nyugdíjas gyógypedagógusainkat általános iskoláinkban 

13, 13 órában foglalkoztathatjuk megbízási szerződéssel a tartósan távollévő kolléga helyett. 

Szerencsésen, határozott időre tudtunk alkalmazni újabb gyógypedagógust másik tartósan 

távollévő kolléga helyett. 

Kémia tantárgy tanítását intézményi szinten látja el az 1. Sz. Általános Iskola újonnan 

alkalmazott tanára. Még több az áttanítás, mint eddig. 

A gimnázium betöltetlen álláshelyére ebben a tanévben megbízási szerződéssel 

alkalmazunk az 1. Sz. Általános Iskolában magyar nyelv és irodalom (8 óra), a Gimnáziumban 

angol nyelv (7 óra) tanítására végzős egyetemi hallgatót, illetve a „kifutóban  lévő” humán 

szolgáltatás, társadalmi, állampolgári, gazdasági ismeretek (7 óra) specialitás tanítására külsős 

tanárt.  

További pozitív változás az, hogy a külföldi nem magyar anyanyelvű, valamint a 

külföldről hazatért magyar diákok magyar nyelvre oktatását, nyelvi készségeik fejlesztését 

végző kollégát határozott feladat ellátására 12, 12 órában határozott idejű kinevezéssel 

foglalkoztathatjuk az 1. Sz. Általános Iskolában és a Gimnáziumban.  

Új pszichológust alkalmazunk szeptember elsejétől az előző kolléga klinikai 

pszichológusként dolgozik tovább máshol. A PTE Partnerintézményeként fogadhat a 

székhelyintézmény (gimnázium) pszichológus hallgatókat gyakorlatra.  

Az Alapfokú Művészeti Iskola három nyugdíjba vonuló kolléga helyére év közben 

sikerült megfelelő végzettségű új kollégákat és intézményegységvezető-helyettest találni, 

tankerületi hozzájárulással alkalmazásuk időben is szerencsés volt (nem megoldható a 

helyettesítésük). 

A PTE Partnerintézményeként egyre több hallgatót fogadunk minden egységünkben. 

Még mindig kevés a mentortanár végzettséggel rendelkező kollégánk, így több hallgatót kellett 

elutasítanunk. Szerencsés lenne, ha a tankerület és a PTE karöltve támogatná az ilyen irányú 

képzéseket. 
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A Sportegység részbeni átvételével átszerveztük a meglevő karbantartói állományt, 

illetve négy új felvételre került sor (takarítók, karbantartók). Tankerületi támogatással a 

technikai állomány irányítására augusztus végétől műszaki vezető alkalmazására nyílt 

lehetőség. Munkakörének pontos kialakításával minőségi változásra számítunk. Fő állású 

udvarosok nélkül, közfoglalkoztatottak hiányában (52ezer Ft-ért nem jön el senki) az agórának, 

az iskolák belső udvarainak és külső környezetének rendben tartását, takarítását megoldani 

nagy kihívást jelent. 

A mozgássérült gyerekek mozgását a liftek meghibásodása nehezíti. Szomato 

pedagógusunkat gyógytornász kollégával tudtuk pótolni. A székhelyintézménybe járó kerekes 

székes tanuló állandó pedagógiai asszisztenssel történő ellátása megoldódott a mozgásvizsgáló 

intézet javaslatát követően a tankerület támogatásával. 

Az intézményegységek vezetőinek körében nem történt változás. A 2. Sz. Általános 

Iskolában nagy támogatással pályázati eljárás nélkül második ciklusra megerősítették az előző 

vezetőt, Medgyesi Antal újabb öt éves kinevezést kapott. 

 

Álláshelyek száma intézményegységenként: 

 Pedagógus Nem pedagógus 

(NOKS+technikai) 

Gimnázium:  33 18-ról 24,5-re 

(6 fő a Sportegységbe, 0,5 

gyógyped. asszisztens) 

1.Sz. Általános Iskola:  69 (2-vel csökkent) 6 

2.Sz. Általános Iskola:  36,5 4 

Pogányi Általános Iskola: 7,5 (1-gyel nőtt) 0,5 

Kollégium: 14 10 

Művészeti Iskola: 19,65 2,25 

Összesen: 179,65 39,75-ről 45,75-re 

 

A pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben 

közreműködő szakértők névsora, szakértői napja 

 

Sor 

szám 
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 
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Sor 

szám 
Név Szakterülete Szakértői nap 

10. Kissné Makra Ildikó informatika kedd 

12.  Kovács Éva matematika péntek 

 

Szaktanácsadó pedagógusok névsora, szabadnapja (ha mesterpedagógus) 

Sor 

szám 
Név Szakterület 

Mesterpeda

gógus/ 

Szaktanácsa

dói 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 

 

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. Pintér László fejlesztő támogató 

7. Süle Zoltán fejlesztő támogató 

8. Tandiné Mosgai Andrea fejlesztő támogató 

9. Klencsár Dezsőné 
fejlesztő támogató (2021. január 

1-től) 

 

A 2020-as minősítő vizsgán, ill. minősítő eljárásban vettek/vesznek részt, és 2021. január 

1-től várhatóan magasabb fokozatba kerülnek: 

1. Bosnyák-Arató Kata  1.Sz. Ált. Isk. Ped. I.  

2. Fogas Lili  Pogány Ped. I. elhalasztva 

3. Gelencsér Eszter  2.Sz. Ált. Isk. Ped. II. elhalasztva 

4. Gerencsér Judit  Kollégium Ped. II.  

5. Keresztes Virág  2.Sz. Ált. Isk. Ped. I. elhalasztva 

6. Kifor Gabriella  Gimnázium Ped. II. elhalasztva 

https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/71666890981
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/74158233569
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/78005296140
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/79180702661
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/76051513463
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/76142670736
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7. Klencsár Dezsőné  Gimnázium mesterpedagógus  

8. Mazács Ádám  1.Sz. Ált. Isk. Ped. I.  

9. Nagy Gabriella  1.Sz. Ált. Isk. Ped. II. elhalasztva 

10. Rózsafi Gergely AMI Ped. II. elhalasztva 

11. Simaráné Kertész Zita  Kollégium Ped. II.  

12. Soványné Varjas Zsuzsanna  1.Sz. Ált. Isk. Ped. II. elhalasztva 

13. Szalai Tünde 1.Sz. Ált. Isk. Ped. II.  

14. Várnagy Gabriella  1.Sz. Ált. Isk. Ped. II.  

15. Vitvindics Laura  1.Sz. Ált. Isk. Ped. I. elhalasztva 

16. Zarka Zsófia Orsolya  Gimnázium Ped. I.  

17. Iflinger Adél Gimnázium Ped. I. elhalasztva 

 

  

https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/77803763308
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/72218539320
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/72902549399
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/71474499723
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/71847266805
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/72295481360
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/78223761576
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/73265778729
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/74402918797
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/75945662934
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A 2021-es minősítésre jelentkezők 

1. Balázsi Beáta Kollégium Ped. II. 

2. Balogh Andrea Krisztina 1. Sz. Ált. Isk. Ped. II. 

3. Balogh Hajnalka Gimnázium mester 

4. 
Balogh-Bárdosi Renáta 

Margit 
1. Sz. Ált. Isk. Ped. II. 

5. Erdélyi Krisztina Sarolta Gimnázium mester 

6. Garai Dénes 2. Sz. Ált. Isk. Ped. II. 

7. Gyimesi László Máté Gimnázium Ped. I. 

8. Horváth Beáta 1. Sz. Ált. Isk. Ped. I. 

9. Horváth Éva Andrea Gimnázium mester megújítása 

10. Jani Péter Balázs Gimnázium Ped. II. 

11. Jéhnné Csók Ildikó Gimnázium mester megújítása 

12. Kaszás András Gimnázium Ped. I. 

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

14. Lovász Ágnes Benáta Gimnázium Ped. II. 

15. Nagy Zsanett 1. Sz. Ált. Isk. Ped. II. 

16. Németh-Mosóczki Beatrix 2. Sz. Ált. Isk. Ped. II. 

17. Ódor Veronika AMI Ped. II. 

18. Pintérné Zsigmond Katalin Gimnázium mester 

19. Reith Róbertné 2. Sz. Ált. Isk. mester 

20. Szakács Judit 2. Sz. Ált. Isk. Ped. II. 

21. Tari Gergely AMI Ped. II. 

22. Végh Ramóna 1. Sz. Ált. Isk. Ped. I. 

23. Zádori Attila Kollégium Ped. II. 

24. Orsós Jekatyerina 1. Sz. Ált. Isk. Ped. I. 

 

A következő tanévben is szorgalmazzuk a kollégák jelentkeztetését a minősítési 

eljárásban történő részvételre 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel aggodalmasnak tartjuk a minősítések és a 

tanfelügyeletek személyes találkozással történő lebonyolítását. Egyrészt az ország különböző 

részéből érkező szakértők személyes kapcsolatba kerülnek a pedagógusokkal, intézményi 

delegáltakkal, valamint az óralátogatások során a diákokkal. Másrészt nem alkalmazhatók a 

változatos tanulásszervezési formák (páros-, csoport-, projektmunka, kísérletek…), közösen 

használt eszközök jelenléte is kizárt. 

Jelenleg a szülők sem léphetnek az iskolákba, megelőzendően a további fertőzési 

lehetőségeket. Továbbá csak egészséges pedagógusok végezhetnek munkát, kontaktként 

karanténba került kollégák már voltak és lesznek is, így a helyettesítések számának 

sokasodásával számolnunk kel, melyek min-mind többletfeladatot jelentenek a terepen lévő 

kollégáknak. 

.  
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A tanfelügyeletben érintett vezetők és intézményegységek, intézmény 

Név 

Zecher Éva pedagógus II. 2021. 

Tandiné Mosgai Andrea intézményegység-vezető 2021. 

Ulrich Magdolna intézményvezető 2021. 

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, 

Kollégium, AMI intézményellenőrzés 

2021. 

 

Áttanítások az intézményegységeink között: 

Név Honnan? 

Óra 

szá

m  

Óra 

szám 

arány

a  

Hová? Tantárgy 

Süle Zoltán 1.Sz. Ált.Isk. 8 36% Gimnázium 
Mozgókép és 

médiaismeret 

Kerekes Boglárka 2.Sz. Ált. Isk. 4 20% Gimnázium 
SNI fejlesztés, 

mozgásfejlesztés 

Kanyar Katalin 2.Sz. Ált. Isk 3 15% Gimnázium SNI fejlesztés 

Fürdős Katalin 2.Sz. Ált. Isk. 4 17% Gimnázium 
Magyar nyelv és 

irodalom 

Bäckerné Tassy 

Ildikó Mária 
Kollégium 3 30% Gimnázium Történelem 

Wágner István 1.Sz. Ált. Isk. 4 22% Gimnázium Testnevelés 

Garai Dénes 2.Sz. Ált. Isk. 4 18% Gimnázium Testnevelés 

Friss Hajnalka 2.Sz. Ált. Isk. 3 14% Gimnázium Ének-zene 

Kovács-Werczel 

Karolina 
AMI 3 13% Gimnázium Ének-zene 

Kovács_Werczel 

Karolina 
AMI 6 26% Pogány Ének-zene 

Jani Péter Gimnázium 6 25% 1.Sz. Ált. Isk. Földrajz angolul 

Paines, Wesley 

Benedict 
Gimnázium 4 17% 1.Sz. Ált. Isk. Civilizáció 

Vető Veronika Vanda 1.Sz. Ált. Isk. 6 33% 2.Sz. Ált. Isk. Kémia 

Vető Veronika Vanda 1.Sz. Ált. Isk. 9 40% Gimnázium Kémia 

dr. Eiterné dr. Nádor 

Edina 
Gimnázium 8 36% 2.Sz. Ált. Isk. Vizuális kultúra 

Farkas Krisztina 2.Sz. Ált. Isk 12 52% .Gimnázium Angol nyelv 

Elter Rita Annamária 1.Sz. Ált. Isk. 10 43% 2.Sz. Ált. Isk. Angol nyelv 

Horváth Andrea 1.Sz. Ált. Isk. 2 8% 2.Sz. Ált. Isk. Német nyelv 

Papp Anita AMI 18 75% 1.Sz. Ált. Isk. Tánc 

dr. Papp Judit AMI 4 15% 1.Sz. Ált. Isk. Tánc 

Radics Hajnalka AMI 6 25% 1.Sz. Ált. Isk. Tánc 



10 

 

Gosztolya József Gimnázium 4 22% 1.Sz. Ált. Isk. Testnevelés 

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

Gosztolya József Gimnázium 10 56% Pogány Testnevelés 

 

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 

Pintér László 

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 

 

Intézményegységvezetők 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Odrobina Zoltán 730–1600 730–1600 OH- 730–1400 730–1600 

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

Szélig Terézia 730 - 1530 730 – 1530 730 – 1530 730 – 1530 OH 

Tandiné Mosgai 

Andrea 

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

Csetényi Sándor 900-1900 1100-1900 1100-1900 OH 900-1500 

 

Az intézmény tanulói adatai (itt összesítve szerepel, a saját részben van a részletezés)  

Feladat-

ellátás 

osztály/ 

csoport-

szám 

létsz

ám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarok-

kal küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magá

n-

tanul

ó 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban 

részt 

vevő 

tanulók 

létszám

a 

alsó 

tagozat 25 544 52 17 0 16 6 544 
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Feladat-

ellátás 

osztály/ 

csoport-

szám 

létsz

ám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarok-

kal küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magá

n-

tanul

ó 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban 

részt 

vevő 

tanulók 

létszám

a 

felső 

tagozat 25 621 53 41 1 17 10 48 

gimnázium 12 367 27 36 2 8 - 0 

művészeti 

iskola 
 402 - - - 3 1 - 

kollégium 12 252 21 11 - 28 26  

Összesen 64 2186 153 105 3 72 43 592 

Megjegyzés: az alsó tagozatos osztályok száma az 1. Sz. Általános Iskolában ismét eggyel 

csökkent. 

1.2 Tárgyi feltételek 

Az intézmény a törvényben előírt oktató nevelő munkájához az önkormányzat 

fenntartásában lévő Pécsi Kulturális Központ telephelyeként működőApáczai Művelődési Ház 

és Apáczai Sportegység Uszodája valamint a Csorba Győző Könyvtár, Apáczai Csere János 

Fiókkönyvtára tereit használja:  

A teret adó külső intézmény Időpont/időtartam 

Apáczai Sportegység – tankerületi 

fenntartásba került 2020. 01.01-től 

 

A „konditerem” terem használatát heti 16 

órában megállapodás szerint a PKK kapta 

meg, ekkor a takarítást is ők végzik 

 

 

Anatolij Petrov Uszoda 

Általános iskolák és gimnázium: órarend 

szerint 7:15 -16-ig a hét minden tanítási 

napján. Sportcsarnok, kis tornaterem, 

konditerem, sportpályák órarend szerinti 

használata 

Kollégium: 

Sportcsarnok: hétfő és szerda-20-21-ig 

Kis tornaterem: kedd és csütörtök-20-21-ig 

Iskolák használják órarend szerint  

Apáczai Művelődési ház 

 

-Gimnázium: néptánc terem (testnevelés 

táncórák) hétfő 0. és1. óra, csütörtök 5., 6., 

7., 8. óra, péntek 0., 1., 2.,8.óra. 

 

1. Sz. Általános Iskola:  
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Néptánc terem:  

Balett terem:  

SDT terem:  

 

-Művészeti Iskola: balett terem órarend 

szerint, Apáczai terem előzetes egyeztetés 

alapján. 

 

-Minden intézményegység a 

munkarendjének megfelelően előzetes 

egyeztetés alapján használja a színháztermet 

és a közös kezelésben lévő aulát. 

Csorba Győző Könyvtár Apáczai 

Fiókkönyvtára 

1-es Iskola: tanórák tartása órarend szerint, 

iskolai rendezvények tartása egyeztetve, az 

éves munkaterv szerint (Könyvtár és 

Fonotéka) 

Gimnázium: tanórák, iskolai rendezvények, 

író-olvasó találkozók egyeztetés után. Nyílt 

napi vetélkedő és Apáczai 

Matematikaverseny színhelye. 

Aprók Háza 3. Óvoda Művészeti Iskola: Kamaraterem (óvodai 

csoportszoba volt) órarend szerint 

 

Előreláthatólag két tanévig a Kollégium három termét, irodáját a felújítás ideje alatt az Árpád 

fejedelem Gimnázium és Általános iskola használja. 

A belső terek használatának jellemzői 

 A teret használó 

intézményegység 

A használt tér helye A használt termek száma, 

megnevezése 

Megállapodás 

(I/N) 

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

as tantermek 

I 

 Művészeti Iskola  2 táncterem I 

 Művelődési Házban 

közösen használt termek 

SDT-terem, Apáczai terem, 

Balett terem, Néptánc 

terem 

I 

2. Sz. Ált. Iskola Művelődési Házban 

közösen használt termek 

SDT-terem, Apáczai terem,  I 

Kollégium - - - 

Gimnázium Művelődési Házban 

közösen használt termek 

SDT-terem, Apáczai terem, 

Néptánc terem 

I 

Művészeti Iskola Művelődési Házban 

közösen használt termek 

Apáczai terem I 

 
1.Sz. Ált. Iskola 

ének-zene terem I 
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2. Sz. Ált. Iskola 

ének-zene terem I 

Pogányi Iskola - - - 

Árpád Fejedelem 

Gimnázium és 

Általános Iskola 

Kollégium 3 tanterem, ig.h iroda N 

 

Hiányzó, és a tanév során pótlandó tárgyi és személyi feltételek 

1. Sz. 

Általános 

Iskola 

projektorizzók, térképek, pótlása, projektorok beszerzése, javítása, 

Bluetooth hangszórók beszerzése, természettudományos anyagok 

pótlása,(kémia), fehértáblák beszerzése, tantermi bútorok pótlása, fejlesztő 

anyagok beszerzése, Napközis óraadó pótlása 

2. Sz. 

Általános 

Iskola 

- 

Pogány Iskola rendezvénytér kialakítása, csoportbontáshoz helyiség biztosítása, napi 2 

órában udvaros 

Gimnázium A mozgássérült tanulókat szállító lift teljeskörű felújítása, projektorok 

cseréje, interaktív panelek beszerzése, rámpa építése 

Kollégium II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak 

7. Hálószoba 

- tükör 52 db 

- cipősszekrény 30 db 

- éjjeli szekrény 20 db 

- ágynemű garnitúra 60 db 

- ágyneműhuzat garnitúra 200 db 

A kollégiumi szobák beépített szekrényajtóinak javítása, mázolása 

Szobák, irodák ablakainak szigetelése 

Egy lift felújítása 

Művészeti 

Iskola  

Két zeneterem folyamatos beázása okának megszüntetése, a beázásból 

eredő károk javítása  

WIFI, HASZNÁLHATÓ INTERNET 

Interaktív panelek beszerzése a két szolfézsterembe és a két balett 

terembe. 
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A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

 

Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

Megfelelés az új NAT előírásainak, a dokumentumok ennek megfelelően történő 

aktualizálása 

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

óratervek) tükrözzék a kerettantervi előírásokat. 

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

tanfelügyeletre és a minősítésre való eredményes felkészülés, felkészítés  

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. 

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

bitokosai. 

Működjön tovább az Interprofesszionális Team a pedagógusok aktívabb bevonásával. 

 

Székhely/Intézményegységi célok:  

Gimnázium   

Az iskola eredményességi mutatóinak javítása, lemorzsolódási mutatók figyelemmel 

kísérése, továbbra is törekszünk az elégtelenek számának csökkentésére 

Az SZMSZ, Pedagógiai Program és a Házirend aktualizálása  

A digitális munkarend szabályainak kidolgozása 

A pedagógus előmeneteli rendszerrel és a minősítéssel, önértékeléssel kapcsolatos előírások 

megismertetése minden pedagógussal. 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  

A gimnázium PR-jának erősítése  

A közösségi szolgálat eljárásrend szerinti működtetése 

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 
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Az új NAT adta változások figyelemmel kísérése, alkalmazkodás a megváltozott 

körülményekhez  

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 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 

Az emelt szintű érettségik, nyelvvizsgák számának emelése 

 

1.  Sz. Általános Iskola 

 

• Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

• Elvégezzük a NAT 2020 1. 5. évfolyamokon történő bevezetését és tapasztalati 

munkáit 

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

önértékelés éves tervének végrehajtása az önértékelést még nem végzett  kollégák 

bevonásával. Az önértékelési időszak alatt az önértékelést még nem készítő kollégák 

végezzék el a feladatot az ÖCS-csoport munkaterve alapján, az ÖCS-tagok segítségével. 

• 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. (különös tekintettel az Iskolanyitogató rendezvényekre). 

• A feladatok végrehajtása a járványügyi irányelvek figyelembe vételével történik! 

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

és beavatkozási tervek. (Munkaközösségek munkaterveiben, iskolai szinten.) 

• 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 (a NAT tervezet 

véleményezése). 

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

által kijelölt feladataink a DÖK-OKO csoport munkaterve alapján, összhangban a NAT 

fenntarthatósági célkitűzéseivel, az integrált tantervi tartalmakra támaszkodva. 



16 

 

• Nyertes pályázataink sikeres megvalósítása, új pályázatokra történő jelentkezés. (NTP 

stb.) 

• Az angol két tannyelvű országos mérés sikeres teljesítése, a megadott kritériumok 

alapján. 

• 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 a korábbi évek szakmai tapasztalatainak 

felhasználásával. 

- Mindent tantárgyból tervezett, bemért mintafeladatok megoldásával segíteni 

tanulóink felkészülését az országos eszköztudás mérésre (mintafeladatok, 

próbatesztek stb.). 

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

tudatos alkalmazása a tanulóink körében, elsősorban a közismereti tantárgyak 

segítségével. 

- Iskolai ügyeleti rendszerünk finomhangolása, beválásának értékelése. Esetleges 

átdolgozás a járványügyi szempontok figyelembe vételével. 

• Az iskolai esélyegyenlőségi program megvalósítása, a felzárkóztatás, 

tehetséggondozás lehetőségeinek javítása osztályszinten is. 

• Az esetleges digitális oktatásra történő átállás szakmai-, szervezeti-, módszertani – 

előkészítése. 

• Tervezett iskolai programjaink járványügyi szempontok szerinti módosításának tervezése. 

• Hagyományos iskolai rendezvényeink sikeres lebonyolítása (házi versenyek, 

vetélkedők, kulturális programok, nyelvi – és sportprogramok, tehetséggondozó 

programok, erdei iskola, táborok –Kisbakancsfűző, Vagabund, Kórus, Balatoni, 

szaknapközik, erdei iskolák, stb. ) A lehetőségek függvényében! 

• Az intézményegység felkérés esetén lehetőleg minél nagyobb mértékben 

kapcsolódjon be az intézményi közös programokba. 

• Külső szakmai partnerkapcsolataink ápolása és lehetőség szerinti bővítése. (A 

partnerlista frissítése.) 

• Iskolai házirendünk felülvizsgálata a nevelőtestület, a szülői szervezet és a 

Diákképviselet bevonásával, a mobileszközök használatának szabályozása területén. A 

beválás értékelése folyamatosan! 

• Tanulók fizikai állapot felmérésének elvégzése, a szülők tájékoztatása a 

mérésekről. (NETFIT) 

• Továbbképzési tervünk és beiskolázási programunk megvalósítása a lehetőségek 

függvényében. 
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• Gyermek-és ifjúságvédelem feladatainak ellátása az intézményi családgondozó, az 

intézményi pszichológus szakmai munkájának felhasználásával. 

• A megyei és az országos német nemzetiségi népdaléneklési verseny sikeres 

lebonyolítása. 

• Részvétel a Baranyai Nemzetiségek Napja rendezvényen, tanulóink aktív 

közreműködésével. 

• Felkészülés a szakmai ellenőrzésre, melynek keretében meg kell vizsgálni a nevelési-

oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és 

dokumentálását. 

 

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 az országos kompetenciamérésre szövegértés és matematikából. 

 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. 

 A pandémiát követően 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. 



18 

 

 Az együttműködés erősítése a intézményegységekkel, kiemelten a Gimnáziummal, 

az 1. Sz. Általános Iskolával, a környező óvodákkal. 

 

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 szakértők és a szaktanácsadók bevonásával eredményes felkészülés, felkészítés a  

minősítésre. 

 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. 

 Bázisiskolai tevékenységünkhöz kapcsolódó mozgásfejlesztő program 

megismertetése jó gyakorlatként. 

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

 Részvétel a fenntartható fejlődés témahéten programjain. 

 Iskolai hagyományaink, tervezett rendezvényeink magas színvonalú megvalósítása. 

 Külső szakmai partnerkapcsolataink ápolása, lehetőség szerinti bővítése. 

 Innovatív szemlélet, módszertani kultúra fejlesztése. 

 

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 digitális munkarend szabályainak kidolgozása 

 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, Pedagógai Program és a Házirend aktualizálása 

 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 2020-as (2 fő), és a 2021-es (2 fő) pedagógus minősítésre való sikeres felkészülés, 

felkészítés valósuljon meg. 

 Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 3 osztálya működési feltételeinek biztosítása, 

zökkenőmentes együttműködés megvalósítása. 

 A vírushelyzettel kapcsolatos feladatok hatékony megvalósítása, sikeres védekezés 

elérése. 

 Következő öt évre szóló intézményi önértékelési terv elkészítése. 

 Az intézkedési tervben foglaltak időarányos teljesítése. 

 Az éves önértékelési feladatok (3 fő) lebonyolítása. 

 A lemorzsolódás további csökkentése. 

 Az év végi sikeres tanulmányi eredmények (bukási arányok) szinten tartása. 

 Az önálló tanulás képességének fejlesztése. 

 Digitális kompetenciák fejlesztése, a gyakorlatban történő alkalmazásának növelése, 

a digitális oktatás-nevelés eszköztárának kiszélesítése. 

 Egészségnevelési programunk megújításának folytatása („Cigaretta stop” program). 

 Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címmel járó feladatok beépítése 

környezetnevelési programunkba. 

 Örökös Ökoiskolai címmel járó feladatok, elvárások teljesítése. 

 A továbbképzési program és az éves beiskolázási terv teljesülésének vizsgálata, 

intézményegységi célokhoz igazítása, és felkészülés az országosan meghirdetett 

ellenőrzésre. 

 Az öt éves vezetői ciklus értékelésének elkészítése, beszámolás az IT előtt. 
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A TANÉV HELYI RENDJE  

Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév 

rendjéről: 

Tanítási év első napja 2020. szeptember 1. (kedd), az utolsó tanítási nap 2021. június 15. 

(kedd), a 12. évfolyamon április 30. 

A tanítási napok száma 179, gimnáziumban 178, tanítási hetek száma 36. 

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart, az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a diákokat 

és a szülőket (gondviselőt) az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

A tanítási év második féléve 2021. január 23-től 2021. június 15-ig tart. 

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak 

nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet – 

intézményi szinten „összegyűjtve” –  tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 

Tanítási szünetek 

  Őszi szünet: 

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

tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). A szünetre eső munkanapok száma: öt nap. 

 Téli szünet: 

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

tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). A szünetre eső munkanapok száma: hét nap. 

  Tavaszi szünet  

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

tanítási nap 2021. április 7. (szerda). A szünetre eső munkanapok száma: kettő nap. 

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

tanításnélküli munkanapok, amelyek idejére a köznevelési intézményben ellátandó feladat 

is elrendelhető. A szünet napjaira munkáltatói rendelkezés alapján a pedagógus számára 

otthoni munkavégzést is el lehet rendelni. 

 

Általános iskolai beiratkozás: 

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. 

április 15–16-án kell beíratni. 

 

A középiskolai felvételivel kapcsolatos tudnivalók 

A gimnáziumnak 2020. október 20-ig kell nyilvánosságra hoznia felvételi tájékoztatóját, az 

általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról. 

2020. november 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6. és a 8. évfolyamos gimnáziumi 

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok 
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számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. A központi 

felvételi vizsgára 2020. december 4-ig jelentkezhetnek a diákok. A központi írásbeli 

felvételi vizsgák 2021. január 23-án, 10.00-kor lesznek az érintett 6. és 8. évfolyamos 

gimnáziumokban, a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba 

jelentkezők számára az érintett intézményekben. A pótló központi írásbeli felvételi vizsgák 

2021. január 28-án 14.00-kor lesznek a 6. és a 8. évfolyamos gimnáziumokban, továbbá 

a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 

számára; illetve azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A 

központi írásbeli vizsgák eredményéről: 2021. február 8-ig értesítik a diákokat. A 

középfokú iskolákba 2021. február 19-ig lehet jelentkezni. A szóbeli meghallgatásokat 

2021. február 23. és március 12. között szervezik meg az érintett középiskolák. A diákok 

április 30-ig megtudják, hová kerültek be. 2021. április 30. – A felvételt hirdető középfokú 

iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és 

az általános iskoláknak, a diákok ekkor értesülnek arról, hogy hová kerültek be. 2021. június 

22-24. – A középfokú iskolákba a beiratkozás. 

 

Iskolai témahetek 

 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között 

 Fenntarthatóság Témahét 2021. április 19–23. között 

 Digitális témahét 2021. március 22–26. között 

 Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. 

szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja). 

Az iskolák a munkatervükben meghatározott módon vehetnek részt a témahetekhez kapcsolódó 

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

foglalkozásokat a témahét keretében szervezhetnek. 

 

Országos mérés, értékelés 

 Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a 

nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. 

között kísérleti jelleggel megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített és 

informatikai rendszerének közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális 

mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 

  Az általános iskolák 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, 

akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a 

tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2020. 

október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett 

tanulók létszámát. A vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 

2020. december 4-ig kell elvégezniük. 
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 A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató 

általános iskolában az iskola pedagógusai 2021. május 12-én végzik el a Hivatal által 

az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával a célnyelvi mérést, amely a 

hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti 

A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A 

méréshez szükséges adatokat az általános iskolák 2020. november 20-ig, az elvégzett 

iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg a Hivatal 

részére, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett 

általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az 

eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak 

hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2021. június 11-ig. 

 Az iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és 

nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében 

le kell folytatni az írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési 

készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 

2021. május 19-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök 

alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi 

szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az 

érintett iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok 

tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg, a Hivatal által 

meghatározott módon. A mérések eredményét az iskola a Hivatal által közzétett 

javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és 

évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi 

közzé 2021. június 11-ig. 

 Szövegértés és matematika - Országos kompetenciamérés: 2021. május 26. 

A méréshez, értékeléshez szükséges adatokat az iskolák a Hivatal részére 2020. 

november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

 A diákok fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2021. január11. és 2021. 

április 23. között.  

A mérés eredményeit 2021. május 28-ig töltik fel a Magyar Diáksport Szövetség által 

működtetett NETFIT rendszerbe az érintett pedagógusok. 

 

Szakmai ellenőrzés elrendelése 

 

2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni 

a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és 

dokumentálását. 

 

2020/21. évi munkanap áthelyezések: 

A  jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az előírt 

tanítási napok számára figyelemmel – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

Az országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezések a tanév folyamán: 

2020. december 12. szombat munkanap, helyette december 24. (csütörtök) pihenőnap. 
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A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása  

Intézményegység időpont feladat 

1. Sz. Általános Iskola 2020.október.05. 

2020.október.12. 

2020.november 02. 

2020. december 18. 

2021. február 8. 

2021. április 07 

Pályaorientációs nap 

DÖK-nap 

Nevelési értekezlet 

NAT2020 tapasztalati elemzése 

Félévi nevelési értekezlet 

Tavaszi nevelési értekezlet 

2. Sz. Általános Iskola  2020. október 5. 

2020. november 2. 

2021. február 8. 

2021. április 7. 

2021. június 8. 

2021. június 14. 

Pályaorientációs nap 

Nevelési értekezlet (mérések 

Félévzáró értekezlet 

Nevelési értekezlet 

„40 éves” jubileumi nap 

DÖK nap – Egészségnap 

Gimnázium 2020. november 12 

2020. december 12. (nov. 

23) 

2021.05.03 

2021.05.04 

2021.05.05 

 

2021.05.06 

2021.05.07 

Pályaorientációs nap 

Nevelési értekezlet 

 

Írásbeli érettségi (magyar)  

Írásbeli érettségi (mat.) 

Írásbeli érettségi 

(történelem) 

Írásbeli érettségi (angol) 

Diáknap, DÖK nap 

Kollégium 2021.04.21 Malomvölgyi túra (DÖK-

nap) 

Alapfokú Művészeti Iskola 2020.12.12. 

 

2021.01.28. 

 

2021.02.08. 

2021.04.07. 

2021.05.03. 

2021.06.07. 

pályaorientációs/szakmai 

nap 

Iskolai közös 

nagykoncert/DÖK nap  

Félévi értékelő értekezlet 

Szakmai nap               

Nevelési értekezlet    

Dokumentációs nap; 

értékelés, elemzés                                      

Pogányi Általános Iskola 2020. október 05. 

2020. november 02. 

2021. február 08. 

2021.április 26. 

2021. május 28. 

 

2021. június 11. 

Pályaorientációs nap 

Nevelési értekezlet 

Félévi nevelési értekezlet 

Tavaszi nevelési értekezlet  

Egészségnev. és sport nap, 

Kirándulás (DÖK) 

Szervezeti kultúra fejlesztése 
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A tanév közös, intézmény által szervezett nagy rendezvényei 

A szokásos közös rendezvényeket a járványügyi helyzetre tekintettel szüneteltetjük.  
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SZAKMAI FELADATOK 

4.1 A jogszabályváltozásokkal kapcsolatos feladatok 

4.1.1 Az intézményegységek dolgozóinak tájékoztatása az őket érintő 

legfontosabb jogszabályi változásokról  

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményi alkalmazottak 

Időpont: 2020. 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-, illetve intézményegység-vezetők 

Közreműködők: Az intézményben dolgozó tanfelügyeleti és minősítő szakértők 

Határidő: 2020. november 20.  

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

4.2.1 Az intézményi KIR jogosultságok áttekintése, az adatok aktualizálása, 

a KIR személyi adattörzs kezelésére vonatkozó szabályzat kidolgozása 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: Intézményegységek vezetői 

Határidő: 2020. szeptember 28. 

 

4.2.2 A KIR Alkalmazotti nyilvántartásokkal kapcsolatos ellenőrzések 

elvégzése, a szükséges korrekciók végrehajtása 

Felelős: Intézményvezető 

Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Munkaügyi előadó 

Határidő: 2020. szeptember 28.  

 

4.2.3 Az intézményi statisztika pontos, határidős elkészítése 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az intézményegységi megbízottak 

Határidő: 2020. október 15.  

4.2.4 A KRÉTA tantárgyfelosztáshoz kapcsolódó moduljainak feltöltése az 

aktuális adatokkal 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 
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Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az intézményegységi megbízottak, rendszergazda 

Határidő: 2020. szeptember 14.  

 

4.3 Dokumentumokkal kapcsolatos feladatok 

4.3.1 A legitimációt igénylő jogszabályi változások átvezetése a stratégiai 

dokumentumokban 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményvezető-helyettes  

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

4.3.2 Az intézményi munkaterv, benne az önértékelési éves terv 

aktualizálása 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményegység-vezetők 

Határidő: 2020. szeptember 21.  

 

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: 2021. 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: 2021. május 28. 

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 

Résztvevők: intézményegységek pedagógusai 

Határidő: 2020. 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: 2020. szeptember 30.  

 

4.6.2 Az NTP pályázataiba való bekapcsolódás 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: az iskolák igazgatói 

Határidő: 2021. június 14.  

 

4.6.3 Tehetséggondozó versenyek szervezése és lebonyolítása 

Intézményi szinten szervezett versenyek:  

SNI szépíró verseny  

XV. Apáczai Matematikaverseny 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: rendszergazda, igazgatók 

Határidő: 2021. június 15. 

 

OH által támogatott országos tanulmányi verseny: 

VII. Országos Modern-, Kortárstánc Verseny 

Felelős: Intézményegység vezető – Művészeti Iskola 

Résztvevők: az ország alapfokú művészeti iskoláinak moderntánc tanszakos növendékei,                                                                          

vezető tanárai 

A verseny időpontja: 2021. április 23-24. 

 

Megyei Gitáros Növendékek Találkozója 

Felelős: intézményegység vezető helyettes – Művészeti iskola 

Résztvevők: a megye zeneiskoláinak gitáros növendékei, tanárai 

A verseny időpontja: 2021. március 25. 

 

 VIII. Országos Apáczai Társastánc Fesztivál 

Felelős: Dr. Papp Judit 

Résztvevők: az ország alapfokú művészeti iskoláinak, egyesületeinek társastáncos és 

versenytáncos növendékei, tanárai 

A verseny időpontja: 2021. február 13. 

 

 XXIII. Országos Apáczai Táncfesztivál 

Felelős: Tandiné Mosgai Andrea 



28 

 

Résztvevők: az ország alapfokú művészeti iskoláinak, egyesületeinek, együtteseinek 

táncművészeti tagozatos növendékei, tanárai 

A verseny időpontja: 2021. május 15. 

 

4.6.4 A tehetséggondozással kapcsolatos szakirodalmi bázis fejlesztése  

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: az oktatási intézményegységek igazgatói, ANK tehetségpont képviselője 

Határidő: 2021. június 15. 

4.7  Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok  

4.7.1 Az interprofesszionális-team működési tervének elkészítése 

Felelős: Az Esztergár Lajos Családsegítő alkalmazásában álló szociális segítők, 

pszichológusok 

Résztvevők: Az oktatási intézményegységek vezetői 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

4.7.2 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 15. 

 

4.8  Projektoktatás – az intézményegységenként választott témahetek 

lebonyolítása 

Felelős: Az iskolák igazgatói 

Résztvevők: Az intézményegységek dolgozói 

Határidő: 2021. április 30. 

4.9 A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok  

 A Föld Napjához kapcsolódó rendezvények lebonyolítása 

Felelős: Az iskolák igazgatói 

Résztvevők: Az intézményegységek dolgozói 

Határidő: 2021. április 30. 

 

4.9.1 Az ÖKO, örökös ÖKO - címekhez kapcsolódó rendezvények 

megszervezése a tanév során folyamatosan 

Felelős: Az ÖKO címmel rendelkező intézményegységek vezetői  

Határidő: 2021. június 15. 
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4.10 Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok 

4.10.1 A DIFER mérések elvégzése 

Felelős: általános iskolák igazgatói 

Résztvevők: Az intézményvezető-helyettes 

Határidő: 2020. december 5. 

 

4.10.2 Országos kompetenciaméréssel összefüggő feladatok koordinálása 

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Résztvevők: Az érintett intézményegység vezetője 

Határidő: 2021. május vége 

 

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: 2021. június 15. 

 

4.10.4 A mérési eredményekről készített összefoglaló megjelenítése az 

intézményi honlapon 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: Az érintett iskolák igazgatói 

Határidő: 2021. június 15. 

4.11 Az operatív működéssel összefüggő feladatok 

4.11.1 A munkaügyi álláshely- és létszám ellenőrzés és a bérgazdálkodás 

intézményegységenkénti áttekintése 

Felelős: Intézményvezető 

Koordinátor: munkaügyi előadó  

Határidő: 2020. november 30. (intézményegységi ütemezéssel) 

 

4.11.2 A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos átsorolások 

elkészítése 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevő: munkaügyi előadó  

Határidő: 2021. január 1. 

 

4.11.3 Havi létszámnyilvántartások elkészítése és leadása a Pécsi Tankerületi 

Központnak 

Felelős: munkaügyi előadó 

Határidő: Minden hónap 3. munkanapja. 
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4.11.4 A munkaköri leírások aktualizálása, besorolások ellenőrzése 

Felelős: Intézményvezetés 

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

helyettesek 

Határidő: 2020. október 15. 

 

4.11.5 A tűz- és balesetvédelmi továbbképzések megtartása különös 

figyelemmel az oktatási épületek balesetveszélyeinek bemutatására 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: 2020. augusztus.31. 

 

4.11.6 A Közalkalmazotti Tanács választása 

Felelős: Választási bizottság 

Határidő: 2020. december 

 

4.11.7 A Közalkalmazotti Tanács működtetése 

Felelős: Választott képviselő 

Határidő: 2020. decembertől 

 

4.11.8  Honlapunkon a régi cikkek archiválása, a közzétételi listák 

kiegészítése, frissítése 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: rendszergazda, az intézményegységek megbízott képviselői 

Határidő: 2020. november 1. 
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A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 
munkaköri leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör  

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
intézményvezető 

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, tájékoztató 

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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INTÉZKEDÉSI TERV  

a járványügyi készenlét idejére – az EMMI protokollhoz kapcsolódóan1  

  

Kisfaludy Lászlónak, az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkárának 2020. 

augusztus 17-i levele szerint a kiadott protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az 

intézményvezetőnek kell gondoskodnia. Ebből következően az itt leírtak igazgatói 

utasításként értelmezendők, és a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, 

Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola minden dolgozójának kötelessége 

ezeket betartani és betartatni.  

Szükség esetén, a tapasztalatok alapján az itt leírt intézkedések a későbbiekben 

módosításra kerülhetnek.  

  

1. A. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE   

1. Augusztus végén fertőtlenítő nagytakarítás. Határidő: 2020. aug. 31.  

2. Az OH Tanévnyitó 2020 oldal követésével folyamatos tájékozódás az aktuális 

hírekről, tájékoztatókról, feladatokról. Az igazgató tájékoztatja a teendőkről az 

intézmény dolgozóit.  

2. B. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, MŰKÖDÉSI RENDJE 

1. 2020. szeptember 1-jétől az iskolába csak az intézménnyel jogviszonyban álló 

tanulók és dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső 

alkalmazottak (pl. gyógypedagógusok, iskolaorvos, védőnő, iskolai szociális 

segítő) tartózkodhatnak. 

Minden egyéb belépést a portás jelzése alapján az intézményvezetés 

engedélyezheti indokolt esetben. 

2. Az intézményt csak tünetmentes tanuló látogathatja. Tájékoztatni kell a szülőket 

arról, hogy ha gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti 

Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak 

orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

3. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes pedagógus és más dolgozó vehet részt. Ha a dolgozó 

tünetet észlel magán, a háziorvos értesítésével gondoskodnia kell orvosi 

vizsgálatról. A dolgozó köteles a munkaköri leírásban megjelölt közvetlen 

felettesét értesíteni, ha koronavírus-gyanú áll fenn nála, vagy igazolt fertőzése 

van.  

4. A szülők gyermeküket az iskola főbejárata előtti területig kísérhetik, illetve csak 

az iskola előtt várakozhatnak rájuk. 

5. Osztálytermen, saját irodán kívül maszkviselés kötelező a felnőtt dolgozók, a 

diákok és az intézménybe lépő vendégek számára.  

                                                           
1 EMMI Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről. Intézkedési tervünkben gyakran felhasználtuk az EMMI protokoll 

szövegét szó szerint is.  
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6. Az osztálytermekben a lehetőségek szerint biztosítani kell minden tanórán, 

foglalkozáson és felügyeleten a tanulók minél lazább elhelyezését, ha lehetőség 

van rá, egy kétszemélyes padban csak egy tanuló üljön. 

7. Az óra- és teremrend megszervezésénél törekedni kell arra, hogy minimálisra 

csökkenjen a teremváltások száma. 

8. A tantermi oktatás során az osztályok keveredése csak a tantárgyfelosztásban 

előírt vegyes csoportok esetén engedélyezett. Helyettesítés során vagy egyéb 

esetben sem szervezhető másik vegyes csoport.  

9. Osztályváltáskor felületfertőtlenítés szükséges a termekben a szünet ideje alatt 

(padok, kilincsek, billentyűzetek, stb). 

10. 40 perces tanórákat tartunk (más csengetési rend), így a hosszabb szünetekben 

lehetőség van fertőtlenítésre, biztonságosabb teremcserére. 

11. Minden tanuló csak a saját iskolájának a főbejáratát használhatja, másik 

intézményen való indokolatlan átjárkálás nem engedélyezett. 

12. Ügyintézés az irodákban csak a kijelölt időpontokban lehetséges.  

13. A tanulók az intézményen belül és kívül kerüljék a csoportosulásokat. (mosdó, 

büfé, udvar) 

14. Testnevelés öltözőkben eltérő osztályok nem találkozhatnak. Külön 

lebonyolítási rend kidolgozása és betartatása szükséges.  

15. Testnevelés órák megtartása lehetőség szerint a szabadban történik. Szoros testi 

kontaktust igénylő feladatok mellőzése, ha ez valamiért nélkülözhetetlen, csak 

osztályon belüli állandó párral, vagy kiscsoportban szabad megvalósítani. 

16. Rendezvények megtartása csak osztálykeretben, bármilyen egyéb program 

szervezése csak az igazgatóval történt egyeztetés után lehetséges.  

17. Az úszásoktatás szervezéséről később történik tájékoztatás.  

18. Tömegközlekedés igénybevétele tanítási időn kívüli szervezett program esetén:  

igazgatóval történt egyeztetés után (csak kivételesen indokolt esetben), 

szülőktől kapott beleegyező nyilatkozat birtokában.  

19. Osztálykirándulás szervezése Pécs városán kívüli, belföldi helyszínre: a 

részletes program benyújtása előzetesen az intézmény vezetőségének, majd a 

hozzájárulásuk esetén: csak különjáratú busszal, szülői beleegyező 

nyilatkozatok birtokában.  

20. Az intézményben található büféket és az agórát az intézményegységek közötti 

megállapodások szerint lehet használni. 

3. C. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  

1. Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára táblával hívjuk fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden 

belépőnek kötelező a kézfertőtlenítés! Erre a portás köteles szóban is felhívni a 

figyelmet.  

2. Minden mosdóban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Lehetőség 

szerint ez fertőtlenítő hatású folyékony szappan, vagy vírusölő hatású 

kézfertőtlenítővel egészítjük ki. Kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki.  
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3. A mosdókban biztosítani kell a csoportosulás elkerülését, védőtávolság 

betartását. 

4. Tanórák alatt az összes mosdó és a mosdók kilincseinek fertőtlenítése.  

5. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az 

egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással 

vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot, így 

különösen a számítógépek, többek által használt eszközök esetén. 

6. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak már az első tanítási napon, 

osztályfőnöküktől:  

a. az alapos kézmosás szabályairól  

b. a kézfertőtlenítők használatának szabályairól  

c. a köhögési etikettről (A gyermekeknek meg kell tanítani az 

úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata 

köhögéskor, tüsszentéskor (ennek hiányában a könyökhajlatba kell 

köhögni, tüsszenteni), majd a használt zsebkendő szemetes kukába 

dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.)  

d. a maszkviselés szabályairól (orrot és szájat kell takarnia, felvétel, 

levétel szabályai, meddig használható, stb.)  

e. a távolságtartási szabályokról (Együtt élő családtagok kivételével 

lehetőleg 1,5 m távolság, főleg zárt térben; nagyobb létszámú 

csoportokkal történő találkozás kerülése, stb.)   

f. a személyes érintkezések kerüléséről (pl. kézfogás, puszi, ölelés 

mellőzése)  

g. az iskolai szabályozókról (ld. jelen intézkedési terv).  

5. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri 

fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 

hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az 

ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai 

eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC 

lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésre kerüljenek. 

6. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált 

szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.  

7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, 

valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát az időjárás 

függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.  

8. Légkondicionáló eszköz további intézkedésig nem használható.  
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9. A játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell.  

10. A tanórák közötti szünetekben az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése 

kötelező a diákok, a tanárok és az intézmény dolgozói számára a folyosókon és 

a közösségi terekben. 

11. Javasolt (de nem kötelező) a tanórákon is a maszk viselése. 

12. A tanórákon a diákok csak a saját taneszközeiket (tankönyv, munkafüzet, toll, 

rajzeszközök stb.) használhatják. 

13. A vírusfertőzéssel kapcsolatos plakátok, piktogramok elhelyezése az intézmény 

folyosóin, mosdókban. 

4. D. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI  

1. Az iskola-egészségügyi ellátás továbbra is elvégzi a számára előírt feladatokat. 

(szűrővizsgálatokat). Ezért szükséges az együttműködés az iskolaorvossal és a 

védőnővel.  

2. A járványügyi szabályok betartása érdekében megfelelő szervezéssel (időbeli 

ütemezés, pontos időpont megadása, várakozóhely kijelölése, stb.) az eltérő 

osztályokban tanulók közötti találkozások számát minimálisra kell szorítani.  

 F. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

5. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (Például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) például immunszupprimált 

állapota miatt, erről orvosi szakvéleménnyel rendelkezik, és azt bemutatja, 

esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.  

6. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona 

elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési 

forma mellett részt vehet az oktatásban.  

7. A protokoll szerint: „A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos 

valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.” 

Házirendünk ezzel összhangban van, tehát minden hiányzást a Házirend szerint 

kell igazolni.  

8. G. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

1. Ha egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, és az NNK által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

2. Ha egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni 

kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg 
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telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos 

utasításainak alapján kell eljárni.  

3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező.  

4. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A 

háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 

fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik 

kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a 

beteggel kapcsolatos teendőket.  

5. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját 

hatáskörben nem bírálhatja felül.  

9. H. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK 

ESETÉBEN  

1. Ha az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló vagy dolgozó esetén 

bebizonyosodik, hogy COVID 19 fertőzése van, az adatok alapján az EMMI és 

az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben 

más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.  

2. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul 

tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az 

intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti 

oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az 

érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.  

3. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási 

folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, 

személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális 

eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális 

munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem 

látogathatják.  

4. Ha egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a 

tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett 

intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben 

az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, 

arról a tankerületi központ gondoskodik.  

5. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátója változatlanul 

biztosítja a gyermekétkeztetést, a saját eljárásrendje szerint.  

 

Pécs, 2020. augusztus 31. 

 

  Ulrich Magdolna 

  intézményvezető 

 

Folyamatosan frissítjük a központi útmutatásoknak megfelelően. 
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1. Az székhelyintézmény tanulói adatai   

 

osztály osztályfőnök 
osztály 

létszám 

számí- 

tott 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beilleszkedési, 

tanulási és 

magatartási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

9.a Pék Mónika 30 31 1 2 - - 

9.b Lovász Ágnes 28 29 1 - - - 

9.c 
Gergelyné 

Hideg Katalin 
32 39 7 4 1 - 

10. a 
Alexovics 

Ingrid 
30 30 - 1 - - 

10. b Bánáti Enikő 32 34 2 6 2 - 

10. c Mezei Adél 31 32 1 4 1 - 

11. a 
Benkőné Bayer 

Anikó 
29 29 - 1 - - 

11. b 
Lieberné Éliás 

Ánges 
30 33 3 3 1 - 

11. c Zecher Éva 30 35 4 3 2 - 

12. a 
Jéhnné Csók 

Ildikó 
34 35 1 4 - - 

12. b Tislerics László 33 36 3 4 1 - 

12. c Gali Petra 29 36 4 4 - - 

Össz.  368 399 27 36 8 - 

 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 3 fő 

bejelentés időpontja okt.azonosító 

2018.08.30. 72163785775 

2019.09.03. 72466408501 

2020.09.01. 72588903762 

Egyéni tanrend iránti kérelmet nyújtott be és megkapta 10.a és a 11.b-ből egy-egy tanuló. 

SNI tanulók száma: 27 fő és aránya: 7,3% 

BTMN tanulók száma: 36 fő és aránya 9,8 % 

Étkezők száma: 29 fő 
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ebből az ingyenesen étkező száma:  0 fő és aránya: 0 %,  

50 %-os kedvezményben részesülők száma: 9 fő és aránya: 31 %  

teljes árat fizetők száma: 20 fő és aránya: 69 % 

 

Munkaközösségek  

Munkaközösségek 

Név Tagok Vezető 

Magyar – Vizuális 

kultúra – Művészetek  

 

dr. Eiterné dr.Nádor Edina 

Friss Hajnalka 

Fürdős Katalin 

Gergelyné Hideg Katalin 

Horváth Éva 

Kovács-Werczel Karolina 

Kutas Rita 

Merzay Katalin 

Mezei Adél 

Minárik Tamás 

Süle Zoltán 

Horváth Éva 

Történelem-

társadalomismeret 

Humán szolgáltatás, 

társadalmi, 

állampolgári, és 

gazdasági ismeretek  

Backerné Tassy Ildikó 

Bánáti Enikő 

Benkőné Bayer Anikó  

Gali Petra 

Gergelyné Hideg Katalin 

Minárik Tamás 

Benkőné Bayer Anikó 

Matematika – 

Informatika – 

Testnevelés  

Balogh Hajnalka 

Gali Petra 

Garai Dénes 

Gyimesi Máté 

Iflinger Adél 

Jéhnné Csók Ildikó 

Kaszás András 

Klencsár Dezsőné 

Kovács Éva  

Lieberné Éliás Ágnes 

Pintér László  

Ulrich Magdolna 

Wágner István 

Jéhnné Csók Ildikó 

 

Természet- 

tudományok  

Jani Péter  

Kifor Gabriella 

Merzay Katalin  

Tislerics László  

Vető Veronika Vanda 

Tislerics László 
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Idegen nyelv Alexovics Ingrid 

Aporfi Ágnes 

Bánáti Enikő  

Benkőné Bayer Anikó 

Erdélyi Krisztina 

Farkas Krisztina 

Iflinger Adél 

Jani Péter  

Lovász Ágnes 

Pék Mónika 

Pintérné Zsigmond Katalin 

Wesley Paines  

Zecher Éva  

Erdélyi Krisztina 

 

 

Megbízások, munkamegosztás: 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Gali Petra (Balogh Hajnalka) 

Mérési koordinátor: Merzay Katalin, Pintér László 

Közösségiszolgálat koordinálása, adminisztrációja: Lieberné Éliás Ágnes, Lovász Ágnes, 

Tankönyv felelős: Merzay Katalin 

Pályaorientációs felelős: Zecher Éva, Lieberné Éliás Ágnes 

Öko-felelős: Kifor Gabriella 

 

PTE Partnerintézményeként vállalt mentorálások 

Mentor pedagógus Mentor beosztás 

Képzés 

típusa Szak Gyakorlat típusa 

Benkőné Bayer Anikó 

vezető mentor 

és szakos mentor osztatlan 

történelem 

szakos mentor összefüggő egyéni 

Horváth Éva Andrea 

vezető mentor 

és szakos mentor osztatlan 

magyar szakos  

vezető mentor összefüggő egyéni 

Klencsár Dezsőné 

vezető mentor 

és szakos mentor osztatlan 

testnevelés 

szakos mentor összefüggő egyéni 

Alexovics Ingrid szakos mentor osztatlan 

angol nyelv 

mentor összefüggő egyéni 

Jani Péter szakos mentor osztatlan földrajz összefüggő egyéni 

Erdélyi Krisztina szakos mentor osztatlan angol nyelv összefüggő egyéni 

Gergelyné Hideg Katalin szakos mentor osztatlan történelem összefüggő egyéni 

Gali Petra szakos mentor osztatlan történelem összefüggő egyéni 

Tislerics László vezető mentor osztatlan  összefüggő egyéni 

Süle Zoltán 

vezető mentor 

és szakos mentor osztatlan 

mozgókép és 

médiaismeret összefüggő egyéni 
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PTE BTK Pszichológia Intézetével folyamatban van egy együttműködési megállapodás 

kötése mesterszakos pszichológushallgatók fogadásával kapcsolatban. 

Fakultációk a 11. évfolyamon heti két órában 

TANTÁRGY TANÍT 

magyar  Horváth Éva 

történelem Bánáti Enikő 

matematika Jéhnné Csók Ildikó 

biológia Merzay Katalin 

angol Bender Ágnes 

német Zecher Éva 

 

Fakultációk a 12. évfolyamon heti két órában 

TANTÁRGY TANÍT 

magyar Mezei Adél 

történelem Gergelyné Hideg Katalin 

matematika Jéhnné Csók Ildikó 

angol Alexovics Ingrid 

német Lovász Ágnes 

biológia Kifor Gabriella 

testnevelés (11.-12. évfolyam) Klencsár Dezsőné 

informatika  Balogh Hajnalka 

mozgókép 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, informatika, emelt óraszámú - humán szolgáltatás, társadalmi, állampolgári, 

és gazdasági ismeretek).  

 

Szakkörök:  

 

SZAKKÖR VEZETI 

Szép magyar beszéd Minárik Tamás 

Nyelvi előkészítő matematikából Jéhnné Csók Ildikó (Iflinger Adél) 
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Felzárkóztató, fejlesztő csoportos foglalkozások 

 

Foglalkozás Vezeti 

Magyar nyelv és irodalom Gergelyné Hideg Katalin (1 óra) 9. évf. 

Magyar nyelv és irodalom Horváth Éva Andrea (2 óra) 10 - 11. évf. 

Magyar nyelv és irodalom Mezei Adél (1 óra) 10. évf. 

Matematika Gali Petra (1óra) 12. évf. 

Matematika Ulrich Magdolna (2 óra) 11. évf. 

Matematika  Kovács Éva (2 óra) 9. (10.) évf. 

Matematika Tislerics László (1 óra) 12. évf. 

Informatika Pintér László (1 óra) 12.évf. 

 

Csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás 

 

Foglalkozás Vezeti 

Magyar - Kelet című iskolaújság 

szerkesztése 

Mezei Adél (1 óra) 

Művészetek dr Eiterné dr. Nádor Edina (1 óra) 

Német nyelv Aporfi Ágnes (2 óra)  

Francia nyelv Pintérné Zsigmond Katalin (11. évf. 1 óra, 

12. évf. 1 óra) 

Fizika Tislerics László (1 óra 12. évf.))  

Magyar Horváth Éva (1 óra)  

Matematika Jéhnné Csók Ildikó (1 óra 12.a) 

Matematika Lieberné Éliás Ágnes (12. évf. 1 óra) 

Matematika Kaszás András (2 óra 11. évf.) 

 

Tanulást, iskolai felkészülést segítő, érettségire felkészítő foglalkozás 

 

Foglalkozás Vezeti 

Humán szolgáltatás Nyári Tamás óraadó (1 óra) 12. c 
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A mindennapos testnevelés biztosításának módja 

 

Mind a négy évfolyamon a heti 5 óra testnevelés beépül az órarendbe. A 11. a,b,c 

osztályokban heti  1 órában, a 12. a,b,c osztályokban heti 2 órában tánc tanítása folyik, óraadó 

tánctanár alkalmazásával. Úszásoktatásra kerül sor heti 1 órában, félévenkénti váltásban a 

kilencedik évfolyamon.   

Heti 2 órában fakultáción tanulóink középszintű és emelt szintű érettségi felkészítésen 

vehetnek részt. 

A sportegyesületben sportolók (félévente) szülői kérelem és egyesületi igazolás 

benyújtása után felmentést kapnak 2 testnevelés óra látogatása alól, melyek időpontját a 

szaktanárral egyeztetik. Az órarend készítésénél arra törekedtünk, hogy a hét során legyen első 

és utolsó óra is a testnevelés.  

Személyi feltételek: 

Óraadói megbízási szerződések 

Név Tantárgy Heti óraszám 

Józsa János Tánc - Testnevelés 9 

Nyári Tamás Humán szolgáltatás, 

társadalmi-, állampolgári-, 

gazdasági ismeretek 

7 

Hauser Martin Angol nyelv 7 

 

 

 

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  

Kaszás András 9 óra matematika  
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Áttanítások az általános iskolákból a gimnáziumba: 

NÉV 1.Sz. Ált. 

Iskolából 

2.Sz. Ált. Iskolából Kollégium AMI 

Fürdős Katalin  4 óra magyar nyelv 

és irodalom 

  

Süle Zoltán 8 óra mozgókép 

és médiaismeret 

   

Farkas Krisztina  12 óra angol nyelv   

Kanyar Katalin 

gyógypedagógus 

 3 óra SNI tanulók 

fejlesztése 

  

Kerekes 

Boglárka 

gyógytornász 

 4 óra 

mozgásfejlesztés 

  

Bäckerné Tassy 

Ildikó 

  3 óra 

történelem 

és 

társadalomi

smeret 

 

Garai Dénes  4 óra testnevelés   

Wágner István 4 óra testnevelés    

Friss Hajnalka  3 óra ének-zene   

Kovács-Werczel 

Karolina 

   3 óra 

ének-zene 

 

SNI tanulók ellátása: 

Kanyar Katalin (Keresztes Virág) gyógypedagógus (2. Sz. Ált. Isk.) 

Kerekes Boglárka gyógytornász (2. Sz. Ált. Isk.) 

Utazó gyógypedagógus:  

Bálint Réka szurdopedagógus: 2 óra 

Balassa Réka logopédus: 2 óra 

   

Tárgyi feltételek 

Tantermeink száma: nagy terem: 15; kicsi terem: 4; projektorral felszerelt terem: 5; 

interaktív táblával felszerelt terem: 7 (ebből 6 a TIOP 1.1.1. pályázat révén); interaktív 

panel : 2 terem 
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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 
Horváth Éva, mentorált 

hallgatók 
október 6. 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ünnepe  

matematika 

munkaközösség 
október 22. 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja  magyar munkaközösség 
február 25. 

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

ünnepe  10. évf. osztályfőnökök 
március 12. 

5. A holokauszt áldozatai emléknapja  természettudományos mk. április 16. 

6. A Nemzeti Összetartozás Napja  
történelem 

munkaközösség 
június 4. 

 

2.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb 

programok, események 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Verébavató  11. évfolyam osztályfőnökei 09.24. 

2. Őszi túranap – DÖK nap 
Merzay Katalin, 

osztályfőnökök 
10.02. 

3. Pályaorientációs nap 
 Zecher Éva, Lieberné Éliás 

Ágnes vezetés 
11.12 

8. 
Általános iskolás gyerekek 

megajándékozása 

DÖK, Balogh Hajnalka 

Dománé Lázár Henrietta 
12.17. 

9. 
Tanári karácsony 

Karácsonyi ünnepség 

Lovász Ágnes 

Lieberné Éliás Ágnes 

12.17. 

12.18. 

10.  
Kelet című iskolai lap 

megjelentetése 
DÖK, Mezei Adél 11.10. 

11. A költészet napja  Magyartanárok 04.09 

12.  DÖK kirándulás Balogh Hajnalka, DÖK 04.10. 

13. 
Kelet című iskolai lap 

megjelentetése 
Mezei Adél felelős szerkesztő 04.12. 
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2.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Tanévnyitó ünnepély osztályfőnökök 09.01. 

2. Szalagavató 
11. a, b, c 

iskolavezetés 
01.29. 

3. Ballagás 
Merzay Katalin, 11. évf. 

osztályfőnökei 
04.30. 

4. Tanévzáró ünnepély Mezei Adél 06.17. 

 

2.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

08.27. Tanévnyitó értekezlet Iskolavezetés 

08 27. Stratégiai dokumentumok módosítása Iskolavezetés 

09.21. Munkaterv elfogadása 

Iskolavezetés, 

munkaközösség-

vezetők 

11.23. 

(12.12. helyett; 

tanítás nélküli 

munkanap) 

Nevelési értekezlet: önértékelés, tanfelügyelet 

(pedagógus, vezetői, intézményi) 

Iskolavezetés, 

szakértők 

01.25-26. Osztályozó értekezlet 

Iskolavezetés, 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

02.01. Félévi értékelő nevelési értekezlet Iskolavezetés 

04.14. 

Nevelési értekezlet (NAT, felvételi rendszer, 

előadás a Fenntarthatóság, tudatos 

környezetvédelem témakörben) 

Iskolavezetés, 

Öko 

munkacsoport 

04.26. Osztályozó értekezlet, végzős évfolyamnak Osztályfőnökök 

06.10-11. Osztályozó értekezlet Osztályfőnökök 

06.25. Év végi értékelő értekezlet Iskolavezetés 
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2.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

09.15. a 

többi 

online 

Szülői értekezlet  osztályfőnökök 

02.02. Szülői értekezlet osztályfőnökök 

11.10. Fogadóóra szaktanárok 

04.14. Fogadóóra szaktanárok 

 

Fogadóórák 

A szaktanárok heti egy órában megjelölték fogadó órájukat, amely honlapunkon 

megtekinthető: 

Fogadóórák 

Név hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Alexovics Ingrid 6. óra     

Aporfi Ágnes    2. óra  
Balogh Hajnalka 3. óra     

Bánáti Enikő  3. óra    
Benkőné Bayer Anikó  6. óra    

Erdélyi Krisztina    2. óra  
Eiterné Nádor Edina    4. óra  

Farkas Krisztina     4. óra 

Gali Petra 4. óra     
Gergelyné Hideg Katalin    4. óra  

Gyimesi Máté     3. óra 

Horváth Éva 4. óra     
Iflinger Adél   4. óra   

Jani Péter   4. óra   
Jéhnné Csók Ildikó  5. óra    

Kaszás András 4. óra     
Kifor Gabriella   3. óra   

Klencsár Dezsőné  3. óra    
Kovács Éva   3. óra   
Kutas Rita  5. óra    
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Lieberné Éliás Ágnes  5. óra    
Lovász Ágnes    5. óra  

Merzay Katalin 5. óra     
Mezei Adél  3. óra    

Minárik Tamás  3. óra    
Paines,Wesley B. 3. óra     

Pék Mónika     4. óra 

Pintér László  5. óra    
Pintérné Zs. Katalin  4. óra    

Tislerics László    3. óra  
Zecher Éva 3. óra     

 

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett  

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2020.10.06.  
Előkészítők 8. 

osztályosoknak: 
Vírushelyzettől függően 

szerda 14.30-

15.15 
Matematika Tislerics László 

szerda 15.20-

16.05 
Anyanyelv Minárik Tamás 

csütörtök 

15.00-15.45 

Angol nyelv Idegennyelvi munkaközösség 

Vírushelyzettől függően - online 

Nyílt nap 

Erdélyi Krisztina, Alexovics Ingrid, 

Wesley Paines, Aporfi Ágnes, 

Pintérné Zsigmond Katalin, Balogh 

Hajnalka, Csetényi Sándor (Kollégium 

igazgatója), kollégák, iskolavezetés 
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Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

OKTV 11 – 12. 

minden érintett szakos tanár - 

történelem, angol nyelv, biológia, 

francia nyelv, informatika, 

matematika, német nyelv 

tantárgyakból 

Juvenes Translatores  

 EU-s fordítási verseny 
9 – 12. 

Pék M., Wesley Paines, Erdélyi 

Krisztina 

Szabari Krisztina Fordítási Verseny 9 – 12. Pék Mónika 

Debreceni Egyetem Angol-Amerikai 

Intézete által szervezett DEbate 

verseny 

9 – 12 Pék Mónika 

Esszéíró verseny  9 – 12. Erdélyi Krisztina, az érintett tanárok   

biológia- földrajz verseny két-

tannyelvűsöknek 
9 – 12. Jani Péter, Kifor Gabriella 

Világjáró-földrajz és 

természetismeret verseny  
9 - 12.  Merzay Katalin 

Elsősegélynyújtási vetélkedő, a 

kollégium szervezésében 
9 – 12. Kifor Gabriella 

Nyelvművelő vetélkedő a „Gundel"-

ban  
9 – 12. Minárik Tamás 

Implom József Helyesírási Verseny 9 – 12. Gergelyné Hideg Katalin 

Kazinczy-verseny 9 – 12. Minárik Tamás 

Édes anyanyelvünk-verseny 9 – 12. Horváth Éva 

Bolyai Csapatverseny magyarból 9 – 12. Horváth Éva 

Fejér Lipót matematika verseny  11 – 12. Matematika munkaközösség tagjai 

A Zipernowszky matematika verseny  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 

Chanson verseny 9 – 12. Pintérné Zsigmond Katalin 

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

Zalamat nyelvi és civilizációs 

verseny  
9 – 12. Pintérné Zsigmond Katalin 

PénzSztár Hazai és Határon Túli 

Magyar Középiskolák Pénzügyi, 

Gazdasági és Vállalkozási versenye 

9 – 12 Jéhnné Csók Ildikó, Ulrich Magdolna 

Irinyi János kémia verseny 9 – 10. Vető Veronika Vanda 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

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. Klencsár Dezsőné 

Radnóti Kupa röplabda torna   9 – 12. Klencsár Dezsőné 

Kispályás amatőr labdarúgás                                        9 – 12. Gyimesi Máté 

PTE Futsal kupa 9 – 12. Gyimesi Máté 

Coca-cola labdarúgó torna 9 – 12. Gyimesi Máté 

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 

Német szavalóverseny 9 – 12. 
Aporfi Ágnes, Lovász Ágnes, Zecher 

Éva 

Apáczai vetélkedő 10. Gergelyné Hideg Katalin 

 

Tervezett mérések és vizsgák  

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség 

tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

javítóvizsga: 2021.08.24. 

osztályozó vizsga: 2021.01.18-22. illetve 2021.06.07.-11. 

pótló vizsga (egyedileg meghatározott észszerű 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, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv tantárgyakból, 

informatika. 

 

A középfokú felvételi eljárás keretében lebonyolított vizsgák időpontjai: 

 Központi írásbeli vizsgák: 2021. 01.23. 10 óra 
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 Pót írásbeli vizsga: 2021.01.28.  14 óra 

 A szóbeli felvételi vizsga megszervezésének időpontja: 2021.02.23-25. 

  

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok  

Rendes érettségi és előrehozott érettségi (idegen nyelvekből, informatikából) 

Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 2021. május 3. 9 óra 

matematika matematika 2021. május 4. 9 óra 

történelem történelem 2021. május 5. 9 óra 

angol nyelv angol nyelv 2021. május 6. 9 óra 

német nyelv német nyelv 2021. május 7. 9 óra 

informatika - 2021. május 17. 8 óra 

biológia biológia 2021. május 13. 8 óra 

társadalomismeret társadalomismeret –projetkt 

elkészítése és beadása az írásbeli 

vizsgák megkezdése előtt 

2021. május 13. 14 

óra 

 

- informatika 2021. május 14. 8 óra 

kémia kémia 2021. május 11. 8 óra 

földrajz földrajz 202. május 11. 14 óra 

fizika fizika 2021. május 18. 8 óra 

- vizuális kultúra 2021. május 18. 14 

óra 

francia nyelv francia nyelv 2021május 19. 8 óra 

 Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

2021. május 20. 14 

óra 

szóbeli vizsgák - 2021. június 3-10. 

- szóbeli vizsgák 2021. június 16-23. 
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Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi 

munkatervek (melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2020.09. 15. 

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

b) Országos mérés a 10. évfolyamokon 

Határidő: 2021.05.26. 

Felelős: Magyar, matematika szakmai munkaközösség-vezetők 

Merzay Katalin, igazgatóhelyettesek  

c) Angol két tanítási nyelvű osztályok: szintfelmérő 

Határidő: 12. a 2021.01.22. illetve 9. a- 11. a 2021.05.31. 

Felelős: Erdélyi Krisztina 

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja  

Feladat: A felmérés elvégzése, feldolgozása és rögzítése 

Határidő: 2021. januártól- május 

Felelős: Klencsár Dezsőné, Gyimesi Máté, Wágner István, Garai Dénes 

Eredményességi mutató: Az országos átlag elérése 

 

SZAKMAI FELADATOK  

Az oktatás eredményessége érdekében tervezett feladatok: 

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

a tantestület munkáját 

Felelős: igazgató 

Határidő: folyamatos 

A 9. évfolyamosok bemutatása a szociometriai felmérések tükrében 

Felelős: 9.-es osztályfőnökök, igazgatóhelyettes 

Határidő: 2020. novemberéig 
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Iskolagyűlések a hiányzások, a tanulmányi eredmények helyzetéről, versenyeredmények 

megosztása  

Felelős: igazgató 

Határidő: 2021. május 30. 

Felzárkóztató foglalkozások tartása a kidolgozott eljárásrendünk szerint 

Felelős: matematika munkaközösség-vezető, magyartanárok 

Határidő: 2021. jún. 15. 

Az új irányelveknek megfelelően átalakított kéttannyelvű képzés tapasztalatainak további 

összegyűjtése, szintfelmérő mérések értékelése, intézkedési tervek készítése  

Felelős: angol munkaközösség-vezető 

Határidő: 2021. jún.15. 

A városismereti, múzeumi program működtetése 

Felelős: történelem munkaközösség, munkaközösség-vezető 

Határidő: 2020. szeptembertől folyamatosan 

Ami a fizikaórából kimaradt - a facebook az oktatás szolgálatában 

Felelős: Tislerics László fizikatanár 

Határidő: 2021. jún. 15.  

A tanév során természettudományos tárgyakból készített házi dolgozatok, projektmunkák 

bemutatása 

Felelős: Tislerics László munkaközösségvezető  

Határidő: 2021. jún. 15.  

IT Services, Hauni… kapcsolat-együttműködés-üzemlátogatás szervezése 

Felelős: pályaorientációs felelősök, iskolavezetés 

Határidő: 2020 nov.-2021.április 

PTE Partnerintézménye címmel járó feladatok végrehajtása. Mentor tanárok, mentoráltak 

segítése. 

Új eleme: BTK Pszichológia Intézettől érkező mesterszakos pszichológus hallgatók fogadása. 

Felelős: Horváth Éva Andrea, Jéhnné Csók Ildikó, Klencsár Dezsőné, Erdélyi Krisztina, 

Alexovics Ingrid, Benkőné Bayer Anikó, Jani Péter, Tislerics László, Mezei Adél, Sellyei 

Mária, iskolavezetés 
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Határidő: folyamatos 

 

Pályaorientációs program megvalósítása, bővítése 

Felelős: Zecher Éva, Lieberné Éliás Ágnes, Ulrich Magdolna  

Határidő: folyamatos 

A tanév kiemelt feladata lesz a diákok továbbtanulásának még tudatosabb szervezése az új 

felvételi rendszer bevezetése miatt.  

Felelős: Osztályfőnökök, pályaorientációs felelősök, iskolavezetés 

Határidő: folyamatos 

 

 

A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (versenyeken kívül): 

Laborlátogatás a Babits, ill. Nagy Lajos Gimnáziumokba. 

Felelős: Tislerics László, Jéhnné Csók Ildikó 

Határidő: 2021. jún. 15.  

Kapcsolat fenntartása a PTE Természettudományi Karával,  

a továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban. 

Felelős: Tislerics László munkaközösségvezető 

Határidő: 2021. jún. 15.  

 

A 12.a  osztály Nagy-Britannia –  tanulmányi kirándulás 

Felelős: Jéhnné Csók Ildikó 

Határidő: 2021 tavasza 

Nyelvvizsgákra felkészítés 

Felelős: idegennyelvi munkaközösség, német munkacsoport-vezető 

Határidő: 2021. április 30.  

Mathias Corvinus Collegium Tehetségfejlesztő programja középiskolásoknak 

Felelős: Zecher Éva 

Határidő: folyamatos 

Közösségi szolgálatban rejlő lehetőségek kiaknázása, eljárásrend pontosítása 
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Felelős: Lieberné Éliás Ágnes, Lovász Ágnes 

Határidő: 2021.jún.15. 

 

A kompetenciafejlesztéssel összefüggő feladatok 

A matematikai és a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez létrehozott feladatbank 

használata, bővítése 

Felelős: igazgató-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Határidő: 2021. június 

A 2019. évi kompetenciamérés osztály- és egyéni szintű lebontása, a tennivalók 

megbeszélése, ütemezése munkaközösségi foglalkozáson 

Felelős: magyartanárok és matematika munkaközösség-vezető 

Határidő: 2020. október 30. 

A 2019 évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése. 

Felelős: Pintér László, munkaközösségvezetők 

Határidő:2020.október 

Az IKT használatával kapcsolatos feladatok 

Bemutató órák szervezése az IKT használatával kapcsolatban, interaktív panelekben rejlő 

lehetőségek kihasználása 

Felelős: Rendszergazda, vezetés 

Határidő: 2021. április  

Multimédiás oktató anyagok tesztelése, készítése francia nyelvből 

Felelős: Pintérné Zsigmond Katalin 

Határidő: 2021. jún.15. 

A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok: 

A tanulók bevonása az iskola takarításába 

Felelős: öko-felelős 

Határidő: 2021. jún. 15. 

Kortársoktató tanulóink foglalkozásai az általános iskolákban környezeti nevelés témában 

Felelős: öko-felelős 
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Határidő: 2021. jún. 15. 

Az örökös ÖKO-címhez kapcsolódó programok, rendezvények megszervezése, lebonyolítása 

Felelős: öko-felelős 

Határidő: 2021. június 15. 

 

Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok: 

A hátrányos helyzetű tanulókról vezetett adatbázis frissítése  

Felelős: Dománé Lázár Henrietta, Tischler Imre szociális segítők, osztályfőnökök 

Határidő: 2020.október 30. 

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

Felelős: Tischler Imre szociális segítő, pszichológus, osztályfőnökök 

Határidő: 2021. május 30. 

Egészségneveléssel összefüggő feladatok:  

Egészségnap szervezése 

Felelős: Kifor Gabriella, védőnő 

Határidő: 2021. június 15. 

 

Egészségnevelési osztályfőnöki órák a védőnő bevonásával, a közösen kialakított tervek 

alapján, újonnan induló pályázatban közreműködés 

Felelős: osztályfőnökök, igazgató 

Határidő: 2021. május végéig folyamatosan 

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

dohányzás káros hatásairól 

Felelős: Benkőné Bayer Anikó, védőnő 

Határidő: 2021. május vége 

Az iskolapszichológus bevonása a gimnázium nevelési munkájába a pszichológus munkaterve 

alapján 

Felelős: osztályfőnökök, iskolavezetés 

Határidő: 2021. jún. 10. 
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Évfolyamszintű egészségnevelési előadások a 11-12. évfolyam számára, meghívott 

előadókkal 

Felelős: Kifor Gabriella, Benkőné Bayer Anikó, védőnő 

Határidő: 2021. március 30. 

Kortárs segítők képzésre történő jelentkeztetése, foglalkoztatása az egészségnevelés témában 

Felelős: Benkőné Bayer Anikó, Merzay Katalin 

Határidő: 2021. május.30. 

PR feladatok: 

Együttműködés az általános iskolákkal  

Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

Határidő: 2021. jún. 15. 

Együttműködések bővítése a PTE Karaival 

Felelős: pályaválasztási felelősök, igazgató 

Határidő: 2021. jún. 15. 

A gimnáziumi weblap folyamatos működtetése 

Felelős: rendszergazda, igazgatóhelyettes 

Határidő: 2021. június 15. 

Az intézményi működéssel kapcsolatos feladatok: 

A közzétételi lista frissítése 

Felelős: igazgató-helyettes 

Határidő: 2020. szept. 30. 

A KIR karban tartása 

Felelős: igazgató-helyettes, iskolatitkár 

Határidő: 2020. okt.1. 

A munkaköri leírások módosítása, kiegészítése 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2020. október 15. 

Az éves beiskolázási tervek elkészítése, felülvizsgálata a jogszabályi változások figyelembe 

vételével 
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Felelős: igazgató 

Határidő: 2021. március 1. 

Az SNI és a BTM tanulók adminisztrációja  

Felelős: igazgató, iskolatitkár, gyógypedagógus 

Határidő: 2020. szeptember 20. 

 

Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős 

Fenntartási 

időszakban lévő 

projektek 

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Nonprofit Kft. mint a Forster Központ utóda és a 

pécsi Jakováli Hasszán dzsámi szervezésében 

részt vesz egy rendkívüli történelemórán, és Pécs 

török kori emlékeit tekintik meg városi séta 

keretében.  

Benkőné 

Bayer Anikó 

Folyamatban lévő 

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

Pék Mónika 

Benkőné 

Bayer Anikó 

 

 Folyamatban 

lévő projekt - 

halasztott 

Együttműködési 

megállapodás 

Janus Pannonius 

Múzeummal  

Kreatív Európa projekt:   

A projekt címe: „ArtCoMe: Művészet & a Kortárs 

Én. Műalkotás mint az európai identitás építő 

eszköze.“ (ArtCoMe: Art & Contemporary Me. 

Artwork as a medium building European identity) 

A nemzetközi oktatási program célja, hogy 

stimulálja a kultúrák közötti párbeszédet közös 

európai kulturális örökségünkről a diákok, a 

szakemberek és a nagyközönség között. 

 

Bánáti Enikő 

Alexovics 

Ingrid 

Folyamatban lévő 

projekt 

EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani 

fejlesztése” című kiemelt projekt 

Vezetés 
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Államtitkári 

(EMMI és NGM) 

engedéllyel 

rendelkező - 

modellprogram 

megvalósításában 

közreműködés 

„Egészségtudatosság fejlesztése 7-18 éves 

korosztály részére”  

nyertes 

pályázatok 

befejezése 

Határtalanul programok sikeres lebonyolítása: 

10.c és 11.b Mezei Adél, Lieberné Éliás Ágnes 

11.a és 12.b Benkőné Bayer Anikó, Tislerics László 

11.c és 12.c Zecher Éva, Gali Petra 

 

 

beadott pályázat 
Útravaló program 

Út az érettségihez  

Kifor 

Gabriella 

Nyertes, induló 

pályázatok 

Határtalanul: 

1. Mátyás király nyomában  (Jéhnné Csók 

Ildikó)  

HAT-20-03-0399 Szlovákia 3 076 500 Ft 

2. Felvidék természeti kincsei  (Lieberné Éliás 

Ágnes)  

HAT-20-03-0404 Szlovákia 3 076 500 Ft 

3. Magyar királyok és fejedelmek várai és 

kastélyai a Felvidéken  (Zecher Éva)  

HAT-20-03-0410 Szlovákia 3 076 500 Ft 

4. Történelmi és irodalmi személyek 

nyomában a Felvidéken  (Alexovics Ingrid)  

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

5. „Örökös ökoiskola cím" pályázat 

 

 

 

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 
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- pályaválasztás támogatását segítő továbbképzéseket  

 

- 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. 

Szeretnénk lehetőséget kapni, jelezve a tankerületnek és a PTE-nek mentor tanárképzés 

támogatására. 
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INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

Iskola és családi ház kapcsolata 

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

tájékoztat: 

DÖK 

Iskolagyűlés 

Szülői munkaközösségi gyűlés 

Szülői értekezlet 

Az osztályfőnökök:  

elektronikus napló, kapcsolattartás interneten 

a tanulókkal kötött megállapodások, amelyeket a szülők is aláírnak 

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, 

iskolavezetés 

Pályaorientációs tevékenység pályaorientáció felelőse 

igazgató 

Kirándulások szervezésének, lebonyolításának 

segítése 

osztályfőnökök, 

iskolavezetés 
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Szakmai kapcsolatok az intézményegységek között  

Az együttműködés célja: a tanulók tanulmányi munkájának, továbbtanulási célok 

elérésének, szabad idejük hasznos eltöltésének segítése, valamint az intézményegységek közötti 

információáramlás biztosítása, az általános iskoláinkból hozzánk jelentkezők számának további 

növelése. 

A hosszútávra szóló beiskolázási stratégia elengedhetetlen feltétele a szoros, átgondolt 

együttműködési formák, tartalmak keresése, fenntartása a két általános iskolával, a 

kollégiummal és a művészeti iskolával.  

Tanév elején az éves feladattervek egyeztetése 

Az áttanítás lehetősége és kritériumának kidolgozása 

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

EFOP…) 

Közös programok, rendezvények számbavétele. Keressük lehetőségét, helyét a 

természettudományos tárgyak megjelenésének – kísérletek bemutatása, a fizika és 

kémia a mindennapjaink része, körülöttünk van. Több sikeres próbálkozás volt 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 alapján. 

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 
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Intézmény Együttműködé

s tartalma 

módja Kapcsolattartó, 

közreműködők 

A helyi 

sajátosságokból 

adódó feladatok 

1.Sz.Általános 

Iskola 

Felvételi 

előkészítők 

Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Angol két 

tannyelvű 

közös 

programok 

Közös 

programok 

tájékoztató 

dokumentumok, 

személyes 

egyeztetés, nyílt 

napok, 

személyesen, 

telefonon 

dokumentumok 

segítségével 

egyeztetve 

Iskolavezetés, 

továbbtanulási- 

beiskolázási 

felelősök,  

8.-os 

osztályfőnökök 

részvétel szülői 

értekezleten 

„Híres pécsiek” 

témájú vetélkedő 

Anyanyelv-csavar, 

Apáczai vetélkedő, 

Kötészet napja 

ünnepség 

 

2.Sz.Általános 

Iskola 

Felvételi 

előkészítők 

Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Közös 

programok 

tájékoztató 

dokumentumok, 

személyes 

egyeztetés, nyílt 

napok,  

személyesen, 

telefonon 

dokumentumok 

segítségével 

egyeztetve 

Iskolavezetés, 

továbbtanulási- 

beiskolázási 

felelősök, 8.-os 

osztályfőnökök 

részvétel szülői 

értekezleten 

 

Kollégium 

Napi 

kapcsolattartás 

a nevelő 

tanárokkal 

Egészségnevel

ési programok 

részvétel a 

kollégium 

egészségnevelési 

programjaiban 

 

 

osztályfőnökök 

 

Művészeti 

Iskola 

Egymás 

rendezvényein

ek segítése, 

látogatása 

 szaktanárok  

Apáczai 

Művelődési Ház 

Iskolai 

rendezvények 

helyszíne 

Közös termek 

használata 

éves terv, 

ütemezés alapján 

együttműködési 

megállapodások 

Osztályfőnökö

k 

szaktanárok 

iskolavezetés 

Közös pályázatok 

megvalósítása 

Csorba Győző 

Könyvtár 

Tanórák tartása  Szaktanárok 

iskolavezetés 

humán 
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Apáczai 

Fiókkönyvtár 

Közös 

foglakozások, 

rendezvények 

szolgáltatás, 

társadalomismeret 

keretében is 

Csodabölcsöde 

Apáczai Óvoda 

Gyakorlatok   humán szolgáltatás, 

társadalomismeret 

keretében 

 

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

szeptember 

Adatbázis frissítése, 

munkaköri leírások, 

ügyeleti rend, 

helyettesítési rend, 

egyéni fogadóórák 

megadása  

Elektronikus napló 

anyakönyvek, 

bizonyítványok 

HH, HHH, SNI, 

BTM, magántanulók 

Dokumentum 

vizsgálat 

Határozatok 

iskolatitkár 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

október 

Adatbázis folyamatos 

frissítése 

Kerettantervek, helyi 

tanterv 

Törzslapok, KIR és 

statisztikai 

adatállományok  

Tanmenetek  

Mindennapos 

testnevelés 

Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

november Óralátogatások  

Tanulói 

teljesítmények, 

önértékelési terv  

 

Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

december 

Felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

fakultáció, tanulást segítő 

 Hospitálás  
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

foglalkozások 

eredményessége 

január 
Továbbtanulásra 

felkészülés 

Tanulói 

teljesítmények 
 

munkaközösség-

vezetők 

osztályfőnökök 

február Óralátogatások  Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

 

március 

Továbbképzési program 

felülvizsgálata, 

beiskolázási terv 

áttekintése 

Belső vizsgarend 

Tanúsítványok, 

teljesített órák  

A 10-11. évfolyamos 

vizsgák lebonyolítása 

 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

 

április 
Óralátogatások 

Belső vizsgarend 

A 10-11. évfolyamos 

vizsgák lebonyolítása 
Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

május 

Kompetenciamérések, 

objektív, szakszerű 

lebonyolítása 

 

Tanulói 

teljesítmények 

Írásbeli érettségi 

lebonyolítása 

 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

június  

Naplók, 

anyakönyvek, 

bizonyítványok 

Szóbeli érettségi 

lebonyolítása 

 
igazgató 

igazgatóhelyettesek 

 

 

A GIMNÁZIUM TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁSI FORMÁJÁNAK SZABÁLYOZÁSA 

Az intézmény házirendje és Pedagógiai Programja digitális oktatás esetén is érvényben marad, 

az alábbi szabályozás értelemszerűen a megváltozott körülmények miatt szükséges eltéréseket, 

pontosításokat tartalmazza. 

1. EGYSÉGES OKTATÁSI PLATFORM 

A digitális oktatás egységes platformon, a Google Classroom felületén keresztül történik. 

A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma továbbra is a KRÉTA e-napló. A pedagógus 

a tanuló munkáját folyamatosan értékeli, elmaradás esetén a Kréta-napló „Üzenet” funkcióján 

keresztül tájékoztatást küld a tanulónak és a szülőnek. A diákoknak kiadott feladatokat a szülők 

a Kréta „Házi feladat” vagy „Üzenet” rovatában tudják nyomon követni. Kérjük a tanulókat, 

hogy naponta nézzék meg az elektronikus naplót is. A szülők lehetőség szerint napi szinten 

kövessék nyomon az elektronikus naplóban megjelenő információkat. 

 

2. DIGITÁLIS MUNKAREND SZABÁLYOZÁSA 

1. Az eredeti órarend távoktatás esetén is érvényben van. Online óra, számonkérés csak az 

órarend szerinti időpontban lehet. A szaktanár döntése, hogy hány ilyet szeretne tartani egy 

héten. 

2. Oktatási segédanyagot, feladatot a tanárok a Classroom felületére az órarendi órákra időzítve 

tesznek fel. A diákok ezeket az adott munkanapon, a tanórájuknak megfelelően kötelesek 
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megnézni. A házi feladatok elkészítésére a kiadástól számítva legalább egy munkanapot kell 

biztosítani. 

3. 15 óra után csak érettségi előkészítő, nyelvvizsga-előkészítő, tehetséggondozó vagy 

felzárkóztató órát lehet tartani a szaktanár és a csoport/tanuló megállapodása szerint. 

4. A tanárokat egyéni problémákkal tanítási napon 8:00 és 15:00 óra között kereshetik a diákok 

az online felületeken. A tanárok egyéni döntése, hogy ezen kívüli időpontokban is 

elérhetőek-e. A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz diáknak, tanárnak is 

joga van a hétvégi, valamint a tanítási szünetek ideje alatti pihenéshez. 

5. A pedagógusok adminisztrációs kötelezettségeik teljesítésére (osztályozás, hiányzások 

könyvelése, tanórakönyvelés) továbbra is az intézmény elektronikus naplóját (KRÉTA) 

használják.  

6. A digitális munkaformák (tananyag- és feladatkiosztás, online óra, online teszt, stb…) 

alkalmazásában, rendszerében, gyakoriságában a pedagógusok módszertani szabadságuk 

birtokában szabadon választhatnak, dönthetnek.  

7. Az osztályozás fogalma és a pedagógus jegyadási kötelezettsége a digitális munkarend során 

is megegyezik a Házirend és a Pedagógiai Program normál munkarendre vonatkozó 

rendelkezéseivel.   

8. A számonkérések formájában (beadandó dolgozat, online dolgozat, online teszt, szóbeli 

felelet stb.) és gyakoriságában a pedagógus a módszertani szabadság birtokában szabadon 

dönthet. Online dolgozat és teszt íratása a tantárgy órarendi időpontjának terhére történhet, 

kizárólag a tantárgy órarendi időpontjában. 

9. A tanulónak kötelessége, hogy bekapcsolódjon a digitális oktatásba – az online 

foglalkozásokba, a kiadott feladatok elvégzésébe – rendszeres munkával, és képességeinek 

megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. Fontos, hogy elkészítse házi 

feladatait, részt vegyen a számonkéréseken, hiszen eredményeit értékelnünk kell. 

Kifogásolható minőségű munka (akár forma, akár digitális képminőség) esetén a szaktanár 

a munka újbóli beadására szólíthatja fel a tanulót. 

3. DIGITÁLIS HÁZIREND SZABÁLYAI 

1. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a szakértői bizottsági határozatok és az 

őket megillető mentességek a digitális munkarend során is érvényesek. 
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2. Amennyiben a tanuló családjában a digitális munkarend követelményeinek teljesítéséhez 

nem áll rendelkezésre otthon megfelelő számú vagy minőségű digitális eszköz vagy 

hálózat, akkor ezt a szülő/gondviselő köteles írásban jelezni az osztályfőnöknek.  

3. Határidős feladatok beküldésének hiányát, online óráról, számonkérésről való 

távolmaradást a szaktanár jelzi az osztályfőnöknek. Ezek ismételt előfordulását a KRÉTA 

e-naplón keresztül a szülőnek is. Ha többszöri figyelmeztetés ellenére sem teljesíti a tanuló 

a feladatokat, és információ sincs ennek okairól, mulasztása következményekkel jár (pl. 

elégtelen érdemjegy, igazolatlan hiányzás, beszámoltatás az adott témakörökből, 

osztályozó vizsga). 

4. A tanuló a távolmaradást köteles osztályfőnökének és szaktanárának – a házirendnek 

megfelelően – jelezni. Ha beteg, kérjük a szülőket, hogy 1 napon belül jelezzék ezt az 

osztályfőnöknek. Gyógyulásáig a tanuló a betegségének mértékétől függően vegyen részt 

a távoktatásban. 

5. Az elmaradt tananyagot, számonkéréseket a szaktanárral történő egyeztetés után a 

tanulónak pótolnia kell.  

6. Ha a tanuló a digitális munkarend ideje alatt érvényben lévő tananyag követelményeit nem 

teljesíti, szaktanára döntése alapján köteles beszámolni vagy osztályozó vizsgát tenni az 

elmaradt tananyagból. 

7. A tanulmányi kötelezettségeit (pl. órákon való aktív részvétel, a dolgozatok megírása, a 

házi feladatok elkészítése) egyáltalán nem teljesítő diák csak osztályozó vizsga 

eredményes letétele után léphet magasabb évfolyamba. 

8. Az online tanórákra is érvényesek a házirendben meghatározott magatartási szabályok. A 

kulturált öltözködési és viselkedési normák betartása, egymás tiszteletben tartása, hisz a 

digitális osztályterem is iskolai, közösségi tér. 

9. Az online tanóra (tananyagátadó / beszámoltató / konzultációs óra vagy órarész) nem 

nyilvános óra. Kérjük, hogy lehetőség szerint a tanulón kívül ne tartózkodjon más (pl. 

szülő, testvér, barát) abban a helyiségben, amelyből a diák részt vesz a tanórán. A tanulónak 

és a tanárnak egyaránt lehetősége van arra, hogy a hátteret megváltoztassa, így 

magánéletének helyszíne / szobája nem válik láthatóvá az órán résztvevők előtt. 

10. Az iskolai digitális felületek oktatási céllal jöttek létre, magánjellegű célra ne használjuk 

őket. 



Gimnázium - székhelyintézmény 

69 

 

11. A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az 

érintettek (tanár, diák, szülő) engedélye és hozzájárulása nélkül nem készíthet, továbbíthat, 

ill. hozhat nyilvánosságra senki hang- és képfelvételeket másokról a digitális oktatás során. 

(Pl. a tanuló nem készíthet felvételt a tanárról vagy diáktársáról, az órán történteket nem 

jelenítheti meg közösségi oldalakon stb.) Ennek megszegése fegyelmi eljárást von maga 

után. 

4. VEZETŐI ÜGYELET, KAPCSOLATTARTÁS 

A digitális munkarend során intézményünk vezetői ügyeletet tart fent, munkanapokon 8:00 és 

14:00 óra között. Személyes ügyfélfogadásra az iskolai honlapján (educentrum.hu) található 

aktuális higiéniai előírások betartásával van lehetőség. Elektronikus vagy telefonos 

kapcsolattartásra az iskola honlapján található elérhetőségeken van lehetőség.  

Jelen rendelkezéseket a nevelőtestület 2020. augusztus 27-én elfogadta, melyek visszavonásig 

érvényesek. 

A szabályzat érvényes az iskola minden tanulójára és pedagógusára. 

 

A Gimnázium eljárásrendje a Covid 19 járványügyi helyzetre való tekintettel 

Az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal a járványügyi készenlét 

ideje alatt alkalmazandó szabályokat: 

 2020. szeptember 1-jétől az iskolába csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók és 

dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső alkalmazottak (pl. 

gyógypedagógusok, iskolaorvos, védőnő, iskolai szociális segítő) tartózkodhatnak. 

Minden egyéb belépést az igazgató engedélyezhet indokolt esetben. 

 Az intézményt csak tünetmentes tanuló látogathatja. A szülőket tájékoztatjuk arról, hogy 

ha gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) 

aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az 

iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára táblával hívjuk fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden 

belépőnek kötelező a kézfertőtlenítés! Erre a portás köteles szóban is felhívni a figyelmet.  
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 Minden mosdóban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Lehetőség szerint ez 

fertőtlenítő hatású folyékony szappan, vagy vírusölő hatású kézfertőtlenítővel egészítjük 

ki. Kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki.  

 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot, így különösen a számítógépek 

és a többek által használt eszközök esetén. 

 Javasolt a rendszeres és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés minden szünetben. 

 A hetesek feladata szünetekben kiszellőztetni az osztálytermet. Lehetőség szerint a 

tanórán is maradjon nyitva az ablak. 

 A hetesek töröljék át fertőtlenítő kendővel a közösen használt elemeket (kapcsoló, 

projektor, kilincs, …), ha elfogy a kendő, jelezzék az osztályfőnöknek. 

 A tanulók tartsák egymástól lehetőség szerint a megfelelő távolságot és kerüljék a 

szükségtelen érintést. (pl. egymás ölelgetése, kézfogás) 

 A tanulók az intézményen belül és kívül kerüljék a csoportosulásokat. (mosdó, büfé, 

udvar) 

 A mosdóban csak annyian tartózkodjanak, ahány szabad férőhely van. 

 A büfét a gimnázium és a 2. iskola közösen használja, közösen megbeszélt rend szerint, 

tanári felügyelet mellett. 

 Az 1. sz. iskola az aulában található büfét használja. 

 A tanórák közötti szünetekben az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező a 

diákok és a tanárok számára a folyosókon és a közösségi terekben. 

 Javasolt (de nem kötelező) a tanórákon is a maszk viselése. 

 A tanórákon a diákok csak a saját taneszközeiket (tankönyv, munkafüzet, toll, 

rajzeszközök stb.) használják. 

 Kérjük a köhögési etikett betartását. (zsebkendőbe köhögés, tüsszentés, papírzsebkendő 

kidobása a szemetesbe, kéz fertőtlenítése) 

 Betegen a diák ne menjen iskolába. A tanuló betegségének okát a szülő köteles 1 napon 

belül jelezni az osztályfőnöknek. 

 A tanulók rendszeresen figyeljék az intézmény honlapján megjelenő aktuális 

információkat. 
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 A termek nyitva lesznek, hogy a folyosón minél kevesebben tartózkodjanak. 

 Nem lesz vándorlás egyik teremből a másikba, kivéve a csoportbontott órákon. 

 A gimnazisták az agórát a hátsó ajtón keresztül közelíthetik meg, a 2. sz. általános 

iskolások a büfénél található kijáraton. 

 Minden tanuló csak a saját iskolájának a főbejáratát használhatja. 

 Másik intézményen való indokolatlan átjárkálás nem engedélyezett. 

 Idegenek nem jöhetnek be az intézménybe, a portán kell jelezniük, milyen ügyben, kit 

keresnek. Maszk viselése kötelező számukra. 

 A vírusfertőzéssel kapcsolatos plakátokat, piktogramokat helyezünk el az intézmény 

folyosóin, mosdókban. 

 40 perces tanórák lesznek (más csengetési rend), így a hosszabb szünetekben lehetőség 

van fertőtlenítésre, biztonságosabb teremcserére, tumultus elkerülésére a mosdóknál. 

 Ügyintézés az irodánál csak a kijelölt időpontokban lehetséges.  

Miután a nátha, influenza, COVID tünetei hasonlók, mindannyiunk felelőssége, hogy amikor 

ezek jelentkeznek nálunk, ne menjünk közösségbe, maradjunk otthon. 
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Mellékletek  

GIMNÁZIUM 

 

 

1. Történelem, társadalomismeret, humán szolgáltatás munkaközösség munkaterve 

2. Magyar, vizuális kultúra, művészetek munkaközösség munkaterve 

3. Matematika-Informatika munkaközösség munkaterve 

4. Testnevelés munkaközösség munkaterve 

5. Idegen nyelv munkaközösség munkaterve 

6. Természettudományos munkaközösség munkaterve 

7. ÖKO munkacsoport munkaterve  
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Az 

1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA  

MUNKATERVE 
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Pécs, 2020. szeptember 21. 

 

 

 

Összeállította: Odrobina Zoltán 

intézményegység-vezető 
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Intézményegységi Munkaterv 

Székhely/Intézményegységi/tagintézményi célok:  

1.  Sz. Általános Iskola 

Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

• Elvégezzük a NAT 2020 1. 5. évfolyamokon történő bevezetését és tapasztalati 

munkáit 

• Folytatódjék az intézményi önértékelés a tanévre lebontott programja. Az 

intézményi önértékelés éves tervének végrehajtása az önértékelést még nem végzett  

kollégák bevonásával. Az önértékelési időszak alatt az önértékelést még nem készítő 

kollégák végezzék el a feladatot az ÖCS-csoport munkaterve alapján, az ÖCS-tagok 

segítségével. 

• 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. (különös tekintettel az Iskolanyitogató 

rendezvényekre). A feladatok végrehajtása a járványügyi irányelvek figyelembe 

vételével történik! 

• Készüljenek el a tanév rendjében megnevezett mérések nyomán a helyi 

intézkedési és beavatkozási tervek. (Munkaközösségek munkaterveiben, iskolai 

szinten.) 

• 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 (a NAT tervezet 

véleményezése). 

• Tovább fejlődjön az ÖKO-iskola modell, valósuljanak meg az Örökös ÖKO-iskola 

cím által kijelölt feladataink a DÖK-OKO csoport munkaterve alapján, összhangban a 

NAT fenntarthatósági célkitűzéseivel, az integrált tantervi tartalmakra támaszkodva. 

• Nyertes pályázataink sikeres megvalósítása, új pályázatokra történő 

jelentkezés. (NTP stb.) 

• Az angol két tannyelvű országos mérés sikeres teljesítése, a megadott 

kritériumok alapján. 

• Az első nyelvet tanulók országos mérésének sikeres teljesítése angol és német 

nyelvből 6. és 8. évfolyamokon. 
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• Felkészülés az országos eszköztudás mérésre a kidolgozott kompetencia 

stratégiánk alapján. 

• Kiemelt iskolai pedagógiai feladataink: 

o A nyolcadikos tanulók sikeres felkészítése a középfokú írásbeli 

felvételire, minta-feladatsorok gyakorlásával a korábbi évek szakmai 

tapasztalatainak felhasználásával. 

o Mindent tantárgyból tervezett, bemért mintafeladatok megoldásával 

segíteni tanulóink felkészülését az országos eszköztudás mérésre 

(mintafeladatok, próbatesztek stb.). 

o 4. évfolyamon a meglévő tárgyi ismeretek eszköztudássá válássá 

formáló feladatok tudatos alkalmazása a tanulóink körében, elsősorban a 

közismereti tantárgyak segítségével. 

o Iskolai ügyeleti rendszerünk finomhangolása, beválásának értékelése. 

Esetleges átdolgozás a járványügyi szempontok figyelembe vételével. 

• Az iskolai esélyegyenlőségi program megvalósítása, a felzárkóztatás, 

tehetséggondozás lehetőségeinek javítása osztályszinten is. 

Az esetleges digitális oktatásra történő átállás szakmai-, szervezeti-, módszertani – 

előkészítése. 

Tervezett iskolai programjaink járványügyi szempontok szerinti módosításának 

tervezése. 

• Hagyományos iskolai rendezvényeink sikeres lebonyolítása (házi versenyek, 

vetélkedők, kulturális programok, nyelvi – és sportprogramok, tehetséggondozó 

programok, erdei iskola, táborok –Kisbakancsfűző, Vagabund, Kórus, Balatoni, 

szaknapközik, erdei iskolák, stb. ) A lehetőségek függvényében! 

• Az intézményegység felkérés esetén lehetőleg minél nagyobb mértékben 

kapcsolódjon be az intézményi közös programokba. 

• Külső szakmai partnerkapcsolataink ápolása és lehetőség szerinti bővítése. (A 

partnerlista frissítése.) 

• Iskolai házirendünk felülvizsgálata a nevelőtestület, a szülői szervezet és a 

Diákképviselet bevonásával, a mobileszközök használatának szabályozása területén. 

A beválás értékelése folyamatosan! 

• 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 pszichológus szakmai munkájának felhasználásával. 
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• A megyei és az országos német nemzetiségi népdaléneklési verseny sikeres 

lebonyolítása. 

• Részvétel a Baranyai Nemzetiségek Napja rendezvényen, tanulóink aktív 

közreműködésével. 

 

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

Intézményegység időpont feladat 

1. Sz. Általános Iskola 2020.október.05. 

2020.október.12. 

2020.november 02. 

2020. december 18. 

2021. február 8. 

2021. április 07 

 

Pályaorientációs nap 

DÖK-nap 

Nevelési értekezlet 

NAT2020 workshopok 

Félévi nevelési értekezlet 

Tavaszi nevelési értekezlet 
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3. Az intézmény tanulói adatai (2020. szeptember) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

beillesz-kedési, 

tanulási és 

magatar-tási 

zavarok-kal 

küzdő tanulók 

magán-

tanuló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

halmo-

zottan hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

egész napos 

nevelés-

oktatás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

(SNI) (BTMN) (HH) (HHH) 

1.a 21           21 

1.b 29 1 1   1   29 

1.c 22 1 1       22 

2.a 29 1         29 

2.b 26 2       1 26 

2.c 27 1         27 

3.a 30           30 

3.b 21 1     3 1 21 

3.c 27 5 1   1   27 

4.a 23   1       23 

4.b 22 1         22 

4.c 23   1       23 

4.d 22 3 4   1 1 22 

ALSÓ  322 16 9 0 6 3 322 

5.a 25   4         

5.b 22 1 3 1   1   

5.c 26   1         

5.d 27 3     1     

6.a 27 1 1         

6.b 21 1 5   1     

6.c 28 1           

6.d 26 2     1     
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7.a 28 1 2     1   

7.b 26 1 4     1   

7.c 24             

7.d 29 2           

8.a 21 2 2         

8.b 24 2 1   1     

8.c 23             

8.d 24 3 1         

8.e 20 1 2         

FELSŐ 421 21 26 1 4 3 0 

780 743 37 35 1 10 6 322 

30 
       

 

Csoportok száma összesen:30 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók  5 fő 

Érintett tanulók száma, oktatási azonosító 

Név Anyja születési neve Oktatási azonosító 

Benke Anna Luca Stemler Anikó 72463889197 

Bernhardt Levente Alex Tóth Boglárka Zsuzsanna 72665873861 

Fehér Jázmin Kosztyu Krisztina 73211023216 

Kis Olivér Sásdi Szilvia 72734488331 

Limberidisz Zafira Járóka Gabriella Annamária 76666666666 

Lusz Olivér Tischler Krisztina 72770992418 

Sárdi Patrik Achilles Varga Anett 72463912491 

Szél Dorina Éva Herendi Anikó Ágnes 72463888663 

Vörös Anna Deák Andrea 72711982764 

Vörös Balázs Deák Andrea 72986130104 

Vörös Kata Deák Andrea 72701607868 

 

Magántanulók  

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 

Név bejelentés időpontja okt.azonosító 

Nagy-József Dóra 2019.03.25. 72805400482 
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Étkezéssel kapcsolatos adatok 

Étkezők száma: 495 fő 

ebből az ingyenesen étkező száma:   48 fő 

50 %-os kedvezményben részesülők száma:   143 fő 

teljes árat fizetők száma:    304 fő 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és 

aránya: 
Minden tanuló 

SNI tanulók száma és aránya: 39 

BTMN tanulók száma 35 

   

4. Vezetők heti ügyeleti rendje 

NAP VEZETŐ METTŐL MEDDIG ÖSSZESEN ÜGYELET 

HÉTFŐ 

ODROBINA ZOLTÁN 730 16 830  

KISSNÉ MAKRA ILDIKÓ 

715 1615 

 

9 

 

  

KISSNÉ MAKRA ILDIKÓ  

METZGERNÉ SALLAI 

ZSUZSANNA NÉ SALLAI 

800 

 

15 

 

7  

 KEDD 

  

KISSNÉ MAKRA ILDIKÓ   OH 

 

METZGERNÉ SALLAI 

ZSUZSANNA 800 14 6 

ODROBINA ZOLTÁN 730 16 830 ODROBINA ZOLTÁN 

SZERDA 

  

ODROBINA ZOLTÁN   OH  

METZGERNÉ SALLAI 

ZSUZSANNA 800 1600 8 

METZGERNÉ SALLAI 

ZSUZSANNA 

KISSNÉ MAKRA ILDIKÓ 730 1445 715  

CSÜTÖRTÖK 

  

  

METZGERNÉ SALLAI 

ZSUZSANNA 800 14 600  

KISSNÉ MAKRA ILDIKÓ 715 16 845 KISSNÉ MAKRA ILDIKÓ  

ODROBINA ZOLTÁN 730 14 630  

PÉNTEK 

  

  

ODROBINA ZOLTÁN 730 16 830 ODROBINA ZOLTÁN 

METZGERNÉ SALLAI 

ZSUZSANNA 8 1300 5   

KISSNÉ MAKRA ILDIKÓ 

- 

730 

 

1430 

 

7  
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5. A tanév helyi rendje  

5.1. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

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 
eredményess

égi mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
8. évfolyam 

2020.10.06

. 

A 

mutatószám 

céljának 

kifejtése: az 

ünnepség 

szakmai 

minőségét és 

a részvételt 

mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 

2. 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 

23.) 

7. évfolyam 
2020.10.22

. 

A 

mutatószám 

céljának 

kifejtése: a 

Nemzeti 

megemlékezé

s szakmai 

minőségét és 

a részvételt 

mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

Humán MK. 

Osztályfőnökök 7-

8. évfolyam 

 

2021.02.25

. 

A 

mutatószám 

céljának 

kifejtése: a  

megemlékezé
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményess

égi mutató 

s szakmai 

minőségét és 

a részvételt 

mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 

4. 

Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 

15.) 

5. évfolyam 
2021.03.12

. 

A 

mutatószám 

céljának 

kifejtése: a  

Nemzeti 

ünnep 

szakmai 

minőségét és 

a részvételt 

mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 

felső tagozat - 

osztályfőnökök 

2021.04.16

. 

A 

mutatószám 

céljának 

kifejtése: az  

emlékezés 

módjának 

szakmai 

minőségét és 

a részvételt 

mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Humán 

munkaközösség 

2021.06.04

. 

A 

mutatószám 

céljának 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményess

égi mutató 

kifejtése: az 

emléknap 

szakmai 

minőségét és 

a részvételt 

mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 
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5.2. 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 

munkaközössé

g 

2020.11.04. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a   

vidám, ősi kelta 

ünnep 

angolszász 

hagyományaina

k 

megvalósítását, 

szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 70% 

3. 

Hálaadás, American Corner a két 

tanítási nyelvű osztályok 

tanulóinak 

8. évfolyam 2020.11.25. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: A 

hálaadás 

(angolul 

Thanksgiving) 

észak-amerikai 

ünnep. (A 

hagyományok 

szerint az őszi 

betakarítások 

után adnak 

hálát a 

termésért 

Istennek) 

a részvételt 

mérő 

mutatószám. 

Célérték: 70% 

4. 
Honismereti Vetélkedő Humán 

munkaközösség 
Humán MK 2020.11.10. 

Célérték: 

Minden felső 

tagozatos 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

osztály indítson 

csapatot  

5.  „Itt a Mikulás!” 

DÖK Komjátiné 

Michelisz 

Anikó 

2020.12.04. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: 

„Mikulás” 

ajándékainak 

átadását az alsó 

tagozatosok 

számára és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

6. Luca-nap 

Alsós 

munkaközös-

ség; az alsó 

tagozatos 

osztályfőnökök 

2020.12.12.  

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az alsó 

tagozatos 

osztályok 

valamint a 

napközisek 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

9. 

Carol Singing: karácsonyi, adventi 

énekek bemutatása a „lépcsőházi 

hangversenyen” 

Takács Éva 

Judit 6.c 
2020.12.17. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a felső 

tagozatos két 

tanítási nyelvű 

osztályok 

énekelni szerető 

tanulóinak 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

Célérték: 80% és 

100% 

10.. Farsang 6. évfolyam 2021.02. 12. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az alsó 

és felső 

tagozatos 

osztályok 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

13.. 
Fenntarthatósági témahét Föld 

Napja 

osztályfőnökök

, 

évfolyamvezet

ők 

2021.04.22. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a felső 

tagozatos 

osztályok és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 85% 

14. Költészet napja 4. évfolyam 2021.04.08. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az alsó 

és felső 

tagozatos 

osztályok 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

15. „Énekel az iskola” alsós - felsős 2. évfolyam 2020.05.28. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az 

alsó és felső 

tagozatos 

osztályok 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 
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5.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményessé

gi mutató 

1. Tanévnyitó ünnepség 8. évfolyam 2020.09.01. 

Sikeres, 

informatív 

rendezvény a 

tanulók 10%-a 

2. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 2021.01.29. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: A 

bizonyítványok 

kiosztása és a 

nyílt nap 

szervezését 

mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 

3. Ballagás 7. évfolyam 
2021.06.15. 

kedd 17:00 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a 

felső tagozatos 

osztályok 

részvételét és 

a szervezést 

mérő 

mutatószám.  

Célérték: 95% 

4. Tanévzáró ünnepség 6. évfolyam 

2021.06.16. 

szerda 

17:00 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az 

osztályok 

részvételét és 

a szervezést 

mérő 

mutatószám.  

Célérték: 92% 
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5.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020. 

11.02. 

Iskolai jó gyakorlatain bemutatása az 

éves feladatterv alapján Digitális 

tapasztalatok megosztása (Pl. 

Classroom) 

Odrobina Zoltán 

Munkaközösség

ek 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a pedagógus 

kollégák 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 94% 

2021.02.08. 

Félévi nevelési értekezlet- a félévi 

munka értékelése, a munkatervben 

megfogalmazott feladatok időarányos 

megvalósulásának vizsgálata. 

Odrobina Zoltán 

Munkaközösség

ek 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a pedagógus 

kollégák 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 94% 

2021. 

04.07. 

Tavaszi nevelési értekezlet-az az 

esélyegyenlőség kérdése 

Intézményegységünkben. Mérési 

eredmények értékelése, 

munkaközösségenként 

Odrobina Zoltán 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a pedagógus 

kollégák 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 94% 

2021.06.25. 
Tanévzáró értekezlet-az éves munka 

értékelése 
Odrobina Zoltán 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a pedagógus 

kollégák 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 94% 
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5.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.09. 

egyeztetés 

alapján 

(COVID) 

Szülői értekezletek-évkezdéssel 

kapcsolatos ügyek, tankönyvcsekkek 

átadása: A Házirend megbeszélése, SzM 

szülők megválasztása vagy 

megerősítése, az Iskolaszék tagjainak 

megválasztása. A követelmények 

valamint a tanulók értékelésének 

ismertetése. Az első félév tervezett 

programjainak vázolása. 

osztályfőnökök 

A mutatószám 

céljának kifejté-

se: a szülők rész-

vételét mérő 

mu-tatószám.  

Célérték: 67% 

2020.11. a 

pedagóguss

al történő 

egyeztetés 

alapján 

Fogadóórák a felső tagozaton: a 

gyerekek személyiségének tiszteletben 

tartása mellett, az egyéni 

teljesítmények, órai magatartás, 

szorgalom megbeszélése. Pedagógiai 

tanácsok megfogalmazása. Válaszadás 

(a szülőkben felmerülő kérdésékre). 

felső tagozaton 

tanító 

pedagógusok 

A mutatószám 

céljának kifejté-

se: a szülők rész-

vételét mérő 

mu-tatószám.  

Célérték: 37% 

2020. 10.19. 

Pályaválasztási Szülői értekezlet: a 

középiskolai továbbtanulási lehetőségek 

bemutatása: gimnáziumok, 

szakközépiskolák, szakképző 

intézmények képviselőinek 

részvételével. 

Kissné Makra 

Ildikó 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a 

nyolcadik 

évfolyamon 

tanuló diákok 

szüleinek 

részvételét mérő 

mutatószám.  

Célérték: 95% 

2021.02. 

hó 

folyamán 

egyeztetés 

alapján 

Szülői értekezlet: A tanulók féléves 

teljesítményének elemzése, értékelése: 

erősségek, gyengeségek, fejlesztendő 

területek meghatározása a számok 

tükrében. 

A második félév programjainak vázlatos 

ismertetése. 

osztályfőnökök 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a 

szülők 

részvételét mérő 

mutatószám.  

Célérték: 67% 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2021.04. hó 

folyamán 

egyeztetés 

alapján 

Szülői értekezletek: Az év végi hajrá 

megbeszélése, továbbtanulási 

tapasztalatok, értesítés a bukásokról 

osztályfőnökök 

A mutatószám 

céljának kifejté-

se: a szülők rész-

vételét mérő 

mu-tatószám.  

Célérték: 67% 

2021. 05. hó 

folyamán 

egyeztetés 

alapján 

Fogadóórák: A tanulmányi kirándulások 

programjának megbeszélése. 

A tanulmányi előmenetel 

megszilárdítását és/vagy javítását célzó 

lehetőségek megbeszélése. 

Az SZM szülők beszámolója. 

osztályfőnökök 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a 

szülők 

részvételét mérő 

mutatószám.  

Célérték: 40% 

 

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

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.11.12. 

Dománé Lázár Henrietta szociális segítő  

és Szőlősi Patrícia iskolapszichológus 

előadása „Iskolaérettség” témakörben 

óvodás gyermekek szüleinek. 

Metzgerné 

Sallai 

Zsuzsanna 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a leendő elsősök 

és szüleik számára 

rendezett, 

intézményegységü

nket és 

kínálatunkat 

bemutató 

program 

szervezését mérő 

mutatószám.  

Célérték: 51% 

2021.01.08. „Iskolanyitogató” 3.évfolyam 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a leendő elsősök 

és szüleik számára 

rendezett, 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

intézményegységü

nket és 

kínálatunkat 

bemutató 

program 

szervezését mérő 

mutatószám.  

Célérték: 70 -

100% 

2021.01.18. Nyílt nap leendő elsősöknek 

Metzgerné 

Sallai 

Zsuzsanna 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a nyílt nap 

szervezését mérő 

mutatószám.  

Célérték:70 - 

100% 

2021.02.09.

- 

2021.04.13. 

között 

„Vidáman az iskolában” kedvcsináló 

foglalkozás óvodásoknak 

6. évfolyam 

tanítói 

Odrobina 

Zoltán; 

Metzgerné 

Sallai 

Zsuzsanna 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a leendő elsősök 

és szüleik számára 

rendezett, 

intézményegységü

nket és 

kínálatunkat 

bemutató 

program 

szervezését mérő 

mutatószám.  

Célérték: 70%- 
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5.7. Tervezett mérések és vizsgák  

5.7.1. 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) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján) 

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

 

5.7.2. A középfokú felvételi eljárás keretében lebonyolított vizsgák időpontjai

 Központi írásbeli vizsgák 

 A szóbeli felvételi vizsga megszervezésének időpontja 

 …..egyéb (művészeti vagy testnevelés tanulmányi területen meghirdetett) 

5.7.3. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

Az 1. Sz. Általános Iskola 2020/2021. Mérési Naptár 

 
Dátum Feladat Felelős 

Érintettek 
résztvevők 

Módszer Erőforrás 
Dokumentác

ió 

1. 
2020. 
szeptember-
október 15-ig 

Tantárgyi 
diagnosztizáló 
mérések 
tanév elején 

Angol nyelv: 
szintmérés 

Szaktanárok 

Munkaközösség
-vezetők: 
Feketéné T. 
Ilona 

Harsányiné 
Simon Mónika 

Süle Zoltán, 

Páncélné 
Kovács Ágnes 

Tanulók, 

Szaktanáro
k 

Mérés 
mérőlapok 
segítségével 

kiértékelés, 
elemzés 

Fénymáso
ló, 

papír 

kitöltött 
mérőlapok, 

tájékoztató 
füzet, 
ellenőrző, 
napló 
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2. 

Részvétel az 
intézményi 
önértékelésb
en 

mérési 
eredmények 
feldolgozása 

Intézményi 
önértékelés 

pedagógus 
önértékelés 

intézményegysé
g v. Mérési 
csoport, Iskolai 
munkacsoporto
k 

tantestület
-
kiválasztott 
kollégák az 
önértékelé
si 
munkaterv 
alapján 

Mérőlapok 

Fénymáso
ló, 

papír 

kitöltött, 
feldolgozott 
mérőlapok 

3. 
2020. 
december 

Próba felvételi 
íratása a 8. 
évfolyamon 

szaktanárok, 

Munkaközösség
-vezetők:  

Tanulók 

Tantestület 

Megbeszélé
s  

mérés-
értékelés 

beszámoló 

Fénymáso
ló, papír 

mérőlapo
k, 

számítógé
p, 

eddigi 
dokument
umok 

szakirodal
om 

Szám. gépes 
nyilvántartás 

5. 2020. május 

Gyakorló 
feladatok 
íratása 6. 8. 
évfolyamon az 
eszköztudás 
mérés 
területéről 

szaktanárok, 

Munkaközösség
-vezetők:  

Tanulók 

Tantestület 

Megbeszélé
s  

mérés-
értékelés 

beszámoló 

Fénymáso
ló, papír 

mérőlapo
k, 

számítógé
p, 

eddigi 
dokument
umok 

szakirodal
om 

Szám. gépes 
nyilvántartás 
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A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi 

munkatervek (melléklet) szólnak. 

Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2020.11.30. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei 

Célnyelvi mérés 6-8. évfolyamokon 

Felelős: felsős intézményegységvezető-helyettes  

Határidő: 2020. május 12. 

Első nyelvi mérés 6-8. évfolyamokon 

Határidő: 2020. május 19. 

Felelős: felsős intézményegységvezető-helyettes  

Országos kompetenciamérés 6-8. évfolyamokon 

Felelős: felsős intézményegységvezető-helyettes  

Határidő: 2020. május 26. 

5.7.4. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 

A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Pók Csaba 
2020 január-

május 

A tanulók 

eredményei 

érjék el az 

országos átlagot 

2. 

A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Csete Ildikó 
2020 január-

május 

A tanulók 

eredmé-nyei 

érjék el az or-

szágos átlagot 

3. 

A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Nemes 

Tamás 

2020 január-

május 

A tanulók 

eredmé-nyei 

érjék el az or-

szágos átlagot 

6. 

Folyamatos Formatív 
mérések 
tantárgyankén
t 

Szaktan., 
tanulók 

Tanulók, 
Tantest. 

Mérés -
értékelés 

Papír, 
fénymásol
ó 

ellenőrző, 
mérőlap 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

4. 

A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Darabosné 

Tobak Éva 

2020 január-

május 

A tanulók 

eredményei 

érjék el az or-

szágos átlagot 

5. 

A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Wágner 

István 

2020 január-

május 

A tanulók 

eredményei 

érjék el az or-

szágos átlagot 

 

6. SZAKMAI FELADATOK (a közös és a saját célokból következnek, a belső tagolás saját 

belátás szerint) 

1 A jogszabályváltozásokkal kapcsolatos feladatok 

 

Az intézményegység dolgozóinak tájékoztatása az őket érintő legfontosabb jogszabályi 

változásokról  

Felelős: Intézményegység vezető 

Résztvevők: az intézményegység dolgozói 

Időpont: 2020. szeptember 15. 

A PSZE és a PÉM és az intézményi önértékelés feladatainak áttekintése  

Felelős: Intézményegység vezető-ÖCS csoport, kijelölt önértékelési munkacsoportok 

Közreműködők: Az intézményegységben dolgozó tanfelügyeleti és minősítő szakértők, 

ÖCS 

Határidő: 2020. október 30. 

2 A KIR-el kapcsolatos feladatok 

 

Az intézményi statisztika pontos, határidős elkészítése 

Felelős: Intézményvezető-helyettesek, iskolatitkár, adatszolgáltató pedagógusok 

Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az intézményegységi megbízottak 

Határidő: 2020. szeptember 30..  
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3. Dokumentumokkal kapcsolatos feladatok 

 

Az iskolai operatív szakmai dokumentumok elkészítése, a kerettantervekkel és helyi 

tantervekkel való koherenciájuk megteremtése  

Felelős: Intézményegység vezetők, munkaközösség-vezetők, munkacsoportok 

Résztvevők: Pedagógusok 

Határidő: 2020. szeptember 30.  

 

Az intézményi munkaterv, benne az önértékelési éves terv elkészítése, legitimálása 

Felelős: Intézményegység vezető 

Résztvevők: Intézményegység vezetők, pedagógusok 

Határidő: 2020. szeptember 20.  

 

Munkaköri leírások aktualizálása 

Felelős: intézményegység vezető 

Résztvevők: alkalmazottak 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

4. Intézményi önértékeléssel összefüggő feladatok 

 

Dolgozói kompetencia térkép frissítése 

Felelős: Intézményegység vezető  

Résztvevők: intézményegység vezető helyettesek, ÖCS, pedagógusok 

Határidő: 2020. november 30. 

 

9.Az intézményi éves önértékelés eredményeinek feladatra fordítása, gondozása 

Felelős: Intézményegység vezető  

Résztvevők: intézményegységi ÖCS-csoport 

Határidő: 2020. október 31.. 
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10.Az önértékelési-tanfelügyeleti eredmények megküldése a intézményvezetésnek, 

közzététele a honlapon 

Felelős: mibi csoport vezetője 

Résztvevők: intézményegységi mibi csoport 

Határidő: 2021. június 30. 

 

5. Az ANK Iskolai sportkör működtetésével és a testi neveléssel kapcsolatos feladatok 

 

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

 

Felelős: A FIT mérésért felelős testnevelő kolléga 

Résztvevők: testnevelő tanárok 

Határidő: 2021. május 30. 

 

6.Az IKT használatával kapcsolatos feladatok 

 

Intézményi IKT adatbázis összeállítása  

Felelős: Intézményegység-vezető 

Résztvevők: munkaközösségek 

Határidő: 2021. április  

 

7.A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 

 

Tematikus tehetségfejlesztő műhelyek meghirdetése 

Felelős: Intézményegység-vezető  

Résztvevők:, a tehetséggondozó programok, szakkörök, műhelyek pedagógusai 

Határidő: 2020. szeptember 30.  

 

 

Tehetséggondozó versenyek szervezése és lebonyolítása 

Intézményegységi szinten 

 Német szép kiejtési verseny 4-8 

 LOGO-házidöntő 
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 Angol olvasási verseny felső tagozaton. 

 Német nyelvű iskolai versmondó verseny. 

 Szép kiejtési 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 MATEKI 

 Helytörténeti vetélkedő 

 Humán Munkaközösség 

Felelős: munkaközösség vezetők, évfolyamvezetők, megbízott pedagógusok 

Résztvevők: érintett évfolyamon tanító pedagógusok 

Határidő: 2021. május 30. 

 

7. Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok  

 

Az intézményegységi esélyegyenlőségi program aktualizálása, és gondozása 

osztályszinten 

Felelős: alsós intézményegység vezető h., osztályfőnökök 

Résztvevők: osztályfőnökök, szociális munkás, iskolatitkár 

Határidő: 2020. 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: 2021. június 15. 

A fejlesztést koordináló csoport működtetése 

Felelős: Fejlesztési csoportvezető 

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

fejlesztési csoporttagok 

Határidő: 2021. június 15. 
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8. A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok  

Az ÖKO - címekhez kapcsolódó rendezvények megszervezése a tanév során 

folyamatosan, pályázat az örökös ÖKO-iskola címre 

Felelős: DÖK- ÖKO-iskolai tagozat-munkaterv szerint  

 

9. Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok 

A DIFER mérések elvégzése 

Felelős: alsós intézményegység vezető h., osztályfőnökök 

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

osztályfőnökök 

Határidő: 2020. november 30. 

Országos kompetenciaméréssel összefüggő feladatok koordinálása 

Felelős: felsős igazgatóhelyettes 

Résztvevők: a mérésben résztvevő évfolyamok osztályfőnökei, a tanulók felkészülését 

segítő minden pedagógus 

Határidő: 2021. 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: 2020. június 15. 

Kompetenciamérés eredményei alapján fejlesztési terv készítése, végrehajtása 

Felelős: intézményegység vezető  

Résztvevők: tantestület 

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

 

Az iskola környezeti nevelési programjának működtetése 

Felelős:, Balla Ildikó 

Résztvevők: reál munkaközösség tagjai, ofők 

Határidő: 2020. október 30.  

10. Az iskola hagyományaival összefüggő programok megvalósítása 

 Források függvényében a regionális FLL verseny lebonyolítása 
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 A Megyei Német Nemzetiségi Népdaléneklési verseny megrendezése 

 Iskolai táboraink, erdei iskoláink magasz színvonalon történő tervezése-szervezése, 

lebonyolítása (Balatoni tábor, Kisbakancsfűző tábor, Kórustábor, Vagabund tábor) 

 A programnaptárban tervezett iskolai hagyományos programjaink megvalósítása Lásd! 

Programnaptár 

 A „Nyitogató” ; „Vidáman az iskolában” iskolaismertető programsorozat végrehajtása, 

egyeztetés szerint 

Határidő: 2019. október 30.   

6.1. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

Nincs futó Pályázatunk, az új pályázatok alapján  fogalmazódnak feladataink. 
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6.2. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi 

feladatok 

Továbbképzési programot érintő változások: 

a) szakvizsgát adó képzések  

Rüll Anett közoktatási vezető 

Skáfár Kata közoktatási vezető 

Nagy Adrienn közoktatási vezető 

b) Preisendörfer Tímea: Tantervfejlesztés 

c) költség és finanszírozás 

Mindegyik képzés önköltséges 

Beiskolázási programot érintő változások: 

a) szakmai továbbképzések A lehetőségek függvényében, a szakmai kínálatok figyelembe 

vételével a továbbképzési terv tervszámai és az iskolai célok , prioritások alapján 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás  

d) Mindegyik képzés önköltséges. 
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7. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

7.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

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

kapcsolódó feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával. 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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

tájékoztat: 

 Személyesen az Iskolaszék tagjain keresztül 

 Intézményi honlapon keresztül 

 A vezető személyes fogadó óráján 

 Egyeztetett időpontban bármikor 

Az osztályfőnökök:  

 Szülői értekezleteken 

 fogadóórákon 

 értesítőn 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 
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A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Továbbtanulási szülői értekezlet 8-ok 

szüleinek 

felsős igh. 2020. okt. 19.  az érintett szülők 

80%-a részt vesz 

Iskolanyitogató rendezvény felelős 3. 

évfolyam 

2021. január 

08. 

50 fő feletti 

érdeklődés 

Bemutató órák alsós igh. 2021. január 

18. 

minden órát 

legalább 10-en 

látogatják meg 

 

A pedagógusok fogadó órájának lebonyolítása alsó tagozaton személyesen a napi kapcsolat 

során 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.  
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7.2. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai 

kapcsolatok) 

Itt kerül szabályozásra a partneri hálózat tagjaival való kapcsolattartás és annak tartalma . 

(módja, felelős és közreműködő személyek, a helyi sajátosságokból adódó feladatok) az 

adott tanév aktualitásainak megfelelően. 

Intézmény Együttműködés 

tartalma 

módja Kapcsolattartó, 

közreműködők 

A helyi 

sajátosságokból 

adódó feladatok 

Óvoda Beiskolázás Személyesen, 

telefonon 

dokumentumok 

segítségével 

egyeztetve 

Iskolavezetés 

Metzgerné Sallai 

Zsuzsanna 

A 

megállapodásoka

t figyelembe 

véve 

2.Sz.Ált.Iskol

a 

Ebédeltetési 

rend kialakítása 

Áttanítás 

Közös termek 

Aulai ügyelet 

Közös 

sportprogramok 

személyesen 

megállapodásoko

n keresztül 

Igazgató 

Ig. helyettesek 

programfelelősö

k 

közös 

munkaközösség 

vezetője 

szabályzatok, 

órarendek, 

megállapodások 

készítése 

Gimnázium Felvételi 

előkészítők 

Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Angol két 

tannyelvű közös 

programok 

tájékoztató 

dokumentumok, 

személyes 

egyeztetés, nyílt 

napok, 

áttanítások 

Iskolavezetés, 

továbbtanulási- 

beiskolázási 

felelősök 

egyeztetés a 

gimnáziumba 

jelentkezett 

tanulók 

átvételéről 

 

Kollégium 

 

Egészségnevelé

si programok 

részvétel a 

kollégium 

egészségnevelési 

programjaiban, 

terek használata 

 

8-os 

osztályfőnökök 

A helyi 

sajátosságokból 

adódó feladatok 

Sportegység Testnevelés 

órák, eszközök 

használata 

Ügyeleti rend 

személyesen Testnevelést 

tanítók 

A helyi 

sajátosságokból 

adódó feladatok 

Műv.ház Iskolai 

rendezvények 

helyszíne 

éves terv, 

ütemezés 

alapján, 

Iskolavezetés, 

szaktanárok, 

tanítók 

A helyi 

sajátosságokból 

adódó feladatok 
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Közös termek 

használata 

rendezvénylapok 

és órarend 

alapján 

Könyvtár Tanórák tartása 

Közös 

foglakozások, 

rendezvények, 

Bölcs Bagoly 

játék 

előzetes 

egyeztetés és 

órarend alapján 

Szaktanárok, 

tanítók 

A helyi 

sajátosságokból 

adódó feladatok 

Művészeti 

Iskola 

Közös termek 

használata, 

Áttanítások 

tantermek 

használata 

szaktanárok  

 

8. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Ellenőrzés 

tárgya 

A feladat ellátásáért 

felelős 
Ellenőrzést végzi 

Az ellenőrzés 

gyakorisága, 

ideje 

Az ellenőrzés 

tapasztalatainak 

visszajelzési módozatai. 

(Ellenőrzési naplóban 

rögzíteni.) 

Tanmenetek,  

napközis munkatervek,  

szakköri tervek, 

fejlesztési tervek 

szaktanárok mk.vezetők jóváhagyás: 

intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

augusztus-

szeptember 20. 
munkaközösségi 

foglalkozások, 

nevelőtestületi értekezlet, 

félévi beszámoló, 

személyes megbeszélések 

Munkaközösségek 

munkatervei 
foglalkozást vezető 

pedagógusok 
intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

szeptember 20. szóbeli értékelés, 

nevelőtestületi értekezlet 

ellenőrzési feljegyzés 

Órarendek, 

teremrendek,  

ebédelés rendje 

intézményegységvezető-

helyettes, megbízott 

pedagógusok 

intézményegységvezető augusztus–

szeptember 10. 
személyes megbeszélések 

KRÉTA osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

napközis beosztású 

pedagógusok 

intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

havonta személyes megbeszélés, 

Törzslapok osztályfőnök intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

Szeptember, 

június 
írásbeli közlés,  

személyes megbeszélés 

Füzetek, munkafüzetek szaktanárok munkaközösség vezetők félévente félévi, év végi beszámoló 

Gyermek- és 

ifjúságvédelem 
osztályfőnökök intézményegységvezető 

helyettesek osztályfőnökök, 
folyamatos félévi, év végi beszámoló 

Tanórák, napközis 

foglalkozások, 

tanulószobák 

Szaktanárok, 

napközis, tanulószobai 

foglalkozást tartó 

pedagógusok 

intézményegységvezető, 

intézményegységvezetőhelyettesek 

mk.vezetők 

havi ütemezéssel óralátogatási jegyzőkönyv, 

foglalkozásokról feljegyzés 
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Szakköri foglalkozások Szakkörvezetők intézményegységvezető, 

intézményegységvezetőhelyettesek 

mk.vezetők 

évente egy 

alkalom 
írásbeli értékelés, 

értekezletek 

Egyéni fejlesztések Egyéni fejlesztést tartó 

pedagógusok 
intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

évente egy 

alkalom 
írásbeli értékelések, 

értekezletek 

Iskolai szintű 

rendezvények 
megbízott főszervezők, 

szervezők 

intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

folyamatos nevelőtestületi értekezlet 

Szülői értekezletek osztályfőnökök intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek 

ütemezés szerint értekezlet utáni értékelés 

Osztályprogramok osztályfőnökök intézményegységvezető, 

intézményegységvezető 

helyettesek, osztályfőnökök 

folyamatos megfigyelés után szóban 

Gyermekétkeztetéshez 

adatszolgáltatás 
beosztott pedagógusok 

és iskolatitkárok 
intézményegységvezető 

helyettesek 
folyamatos megfigyelés után, 

beszámolókban, 

munkaközösségi 

foglalkozásokon 

 

Évfolyamközösségek 2019/2020 tanév 

Alsó Tagozat 32 fő 

Évfolyam 

megnevezése 
Pedagógusok – Pedagógiai asszisztensek Évfolyamvezetők 

1. évfolyam 

1.a Komjátiné Michelisz Annamária – Kovács Kata 

1.b Radič Krisztina – Mészáros Tiborné 

1.c Hambalkó Lilla- Rüll-Anett 

Nagy Zsanett 

Tóth József Péter;  

Radič Krisztina 

2. évfolyam 

2.a Balázs Zsuzsanna – Preisendörfer Tímea 

2.b Kliebert Stier Bernadett – Végh Ramóna 

2.c Odrobina Brigitta - Thébesz Veronika 

Metzgerné Sallai Zsuzsanna; Solt Gábor 

Kliebert - Stier 

Bernadett 

3. évfolyam 

3.a Nagy Gabriella - Fehér-Antal Ildikó 

3.b Szalai Tünde - Németh Ildikó  

3.c Török Éva - Kovácsné Jakab Gyöngyi 

Orsós Jekatyerina 

Németh Ildikó 

4. évfolyam 

4.a Lőrinczi Andrea - Horváthné Tóth Judit 

4.b Harsányiné Simon Mónika – Feketéné Till Ilona 

4.c Lénárt-Turbók Enikő-Farkas Csilla 

4 .d Gász Ferencné - Péter Ágnes 

Nemes Tamás 

Gász Ferencné 

 

Felsős évfolyamközösségek a 2020-21-es tanévben 
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6. évfolyam:  

évf.vezető: Somosi Ilona 

1. Mazács Ádám– 6.A 

2. Hermann Adrienn – 6.B 

3. Somosi Ilona – 6.C 

4. Pauska Zsoltné– 6.D 

5. Kovács Gábor 

6. Csete Ildikó 

7. Skáfár Katalin 

8. Németh-Mosóczki Beatrix 

 

7. évfolyam: 

évf.vezető: Balogh-Bárdosi Renáta  

1. Virágh Judit – 7.A 

2. Balogh Bárdosi Renáta – 7.B 

3. Takács Éva Judit – 7.C 

4. Erberling Zsuzsanna –  7.D 

5. Borsa Jolán 

6. Bere Gyöngyi 

7. Darabosné Tobak Éva 

8. Gosztolya József 

9. Szabó Ágnes 

10. Vető Veronika 

8. évfolyam: 

évf.vezető: Jancsula Dezső 

1. Farkas Csilla – 8.A 

2. Jancsula Dezső – 8.B 

3. Páncélné Kovács Ágnes – 8.C 

4. Bosnyák-Arató Kata – 8.D 

5. Moór Marianna – 8.E 

6. Besenczi Alexandra 

7. Horváth Andrea 

8. Nagy Adrienn Ágnes 

9. Wágner István 

10. Kissné Makra Ildikó 

 

5. évfolyam: 

évf.vezető: Molnár Katalin – 5.c 

1. Süle Zoltán – 5.A 

2. Vitvindics Laura  5.B 

3. Soványné Varjas Zsuzsanna  

4. Spiesz Ágnes-5.D 

5. Várnagy Gabriella 

6. Elter Rita 

7. Varga Zoltán 

8. Balogh Andrea  

9. Pók Csaba 

10. Fülöpné Gyarmati Zsuzsanna 
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Mellékletek  
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium  

és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

A  

2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MUNKATERVE 

a 2020/2021. tanévre 

 

 

 

 

Pécs, 2020. szeptember 18. 

 

 

 

 

Összeállította: Medgyesi Antal 

intézményegység-vezető 
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Helyzetelemzés 

1.1 Tárgyi feltételeink alakulása  

Ezt a naptári évet drasztikus mértékben befolyásolja a korona vírus: március 16 - júniusig a vírus első 

huláma; a most induló tanévre készültünk a nyárfolyamán, illetve az EMMI által kiadott intézkedési 

tervhez kapcsolódva meghoztuk iskolánk helyi járványügyi óvó-, védő rendszabályait. A nyáron 

tisztasági meszelés, a fertőtlenítő nagytakarítás minden tantermünkben és folyosókon is megtörtént. A 

tanévkezdésre megkaptuk az Operatív Törzs által biztosított fertőtlenítő szereket.  

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

igényesebb környezetben kezdhessük a tanítást szeptemberben. Továbbra is számítok minden 

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

örömmel tölthessenek el bennünket. Iskolai eszközeink, bútoraink elektronikus leltári rendszerben 

vannak nyilvántartva, 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 hat kolléga nyugállományba vonult helyükre már tapasztalt és pályakezdő fiatal 

pedagógusok jöttek. Gyógypedagógusunk szeptember közepére kisbbát vár. Új gyógypedagógust 

sikerült pótlására találnunk. Kiemelt feladat az új kollégák segítése, a pályakezdők mentorálása, 

beépítésük a nevelőtestületbe. A tanévben jelentős lépéseket teszünk az újonnan érkező kollégák gyors 

beilleszkedésének elősegítésére. A munkaközösség vezetők idén is kiemelt 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 kémia tantárgyat új pedagógus oktatja áttanítással az 1. sz. iskolából. 

Portásunk a tanév elején éri el az öregségi nyugdíjjogosultságot. A tanév végén négy 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.  

Két első osztályunk tanítói: 

 1.a (pici PC) osztály: Sokácz Ágnes osztályfőnök és Rétfalviné Tóth Éva tanító  

 1.b (úszó) osztály: Hegedüs Lajos osztályfőnök és Bereczkiné Fábián Mária tanító. 

Két ötödik osztályunk osztályfőnökei: 

 5.a osztály: Cser Tibor földrajz-biológia szakos tanár 

  5.b osztály: Kulcsárné Hajmási Ilona  matematika-technika-informatika szakos tanár. 
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1.3 Az intézmény tanulói adatai (2020. szeptember 1.) 

BM TN MZ fő 2 x 3 x

sz
ám

ít
o

tt

1. a. 22 4 26 13 9 2 20 2 4 1 0 17 22 26

1. b. 24 1 26 6 18 1 3 3 17 4 3 1 2 17 1 23 25

2. a. 19 3 22 11 8 2 3 2 2 2 2 1 16 3 9 2 1 7 19 22

2. b. 23 6 29 13 10 9 2 2 4 18 5 7 0 1 15 23 29

3. a. 24 6 30 13 11 1 6 2 2 1 19 5 6 1 1 16 24 30

3. b. 21 5 26 12 9 2 5 1 3 2 13 8 4 2 1 14 21 26

4. a. 17 4 1 23 13 4 1 1 1 12 5 8 1 0 8 17 23

4. b. 19 1 20 9 10 1 5 2 1 3 1 11 8 6 2 0 11 19 20

alsó 169 29 2 202 90 79 29 6 10 3 18 0 0 7 1 126 40 47 10 6 105 0 1 168 0 0 201

5. a. 21 5 1 28 9 12 4 2 2 2 9 13 8 9 2 0 10 21 28

5. b. 22 2 24 19 3 2 9 1 2 7 2 12 10 8 1 0 13 22 24

6. a. 24 3 27 11 13 5 4 3 2 6 18 6 11 0 1 12 24 27

6. b. 28 3 31 19 9 2 9 2 18 10 11 0 0 17 28 31

7. a. 23 3 2 30 13 10 2 8 2 1 3 12 11 6 0 2 15 1 24 31

7. b. 26 5 1 33 16 10 3 10 1 2 1 4 1 1 16 10 3 5 1 18 1 27 34

8. a. 28 3 1 33 14 14 1 7 5 2 1 2 1 22 6 6 0 1 21 28 33

8. b. 26 4 30 16 10 2 8 2 3 2 4 1 18 8 9 1 1 15 26 30

felső 198 28 5 236 117 81 59 12 13 7 30 0 0 14 3 129 69 63 9 6 121 2 0 200 0 0 238

Össz: 367 57 7 438 207 160 88 18 23 10 48 0 0 21 4 255 109 110 19 12 226 2 1 368 0 0 439
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Csoportok száma összesen: osztálycsoportok száma:16, tanulószoba: 2 csoport. 

 

Magántanulók száma: 0 fő 

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

SNI tanulók száma és aránya: 62 fő,  17 % 

Az étkezők száma 240 fő, ebből az ingyenesen étkező száma: 122 fő, mely az összes étkező 

50 %-a, az 50 %-os kedvezményben részesülők száma: 75 fő, mely az összes étkező 30 %-a, 

teljes árat fizetők száma: 44 fő, mely az összes étkező 20%-a. 

 

A 2020/21. tanév helyi rendje 

 

9. 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 

 

 

10. A tanév helyi rendje  

10.1. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak 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 

(október 6.) osztályfőnökök 
október 6.  

2. 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 

23.) Fürdős Katalin 

október 

22. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) Horváth Beáta 

február 

25. 
 

4. 

Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 

15.) 

Schützenhofer 

Dénes 

március 

12.  
 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) Horváth Beáta 
április 16.  

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Horváth Beáta, 

oszályfőnökök 
június 4.  

 

 

10.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb 

ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Mikulás Friss Hajnalka dec. 4.  

2 Karácsonyi Gála 
dr. Bodroginé 

Farkas Piroska 
dec.16.   

3. 
Magyar Kultúra Napja - Szaval a 

nemzet 
Fürdős Katalin jan. 22.  

4. Anyanyelv Napja 
Schützenhofer 

Dénes 
febr. 19.  

5. Költészet Napja Fürdős Katalin ápr.12.  

 

10.3. 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 

Farkas Piroska 
november  
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

3. Rotary advent Friss Hajnalka december  

4. Farsang Friss Hajnalka 
február 

26. 
 

5. Szülők-nevelők bálja Kisbáró Emese 
február 

20. 
 

6. Bemutatkozik a 2-es iskola 
Fürdős Katalin, 

Friss Hajnalka 
június 8.  

7. Suliváró 
alsós 

munkaközösségek 

november

-április 
 

 

10.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020. 

november 2. 

nevelőtestületi értekezlet – mérési 

eredmények értékelése, feladatok 

meghatározása 

intézményegység

-vezető 
 

2021. 

február 8. 

félévi értekezlet/ féléves munka 

értékelése, a második félév kiemelt 

feladatai, intézményi önértékelés 

intézményegység

-vezető 
 

2021. április 

7. 

nevelőtestületi értekezlet  - a NAT2020,  

a bevezetést követő tapasztalatok 

intézményegység

-vezető 
 

 

10.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020. 09. 

07-11. 
szülői értekezletek - alsó tagozat 

igazgató-

helyettes 
 

2020. 09. 

14-17. 
szülői értekezletek – felső tagozat 

igazgató-

helyettes 
 

2020. 11. 

23. 
pályaválasztási szülői értekezlet 

igazgató-

helyettes 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2021. 02. 

02-04. 
szülői értekezletek 

igazgató-

helyettes 
 

2020. 11. 

23. 
fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  

2021. 04. 

26. 
fogadóórák - felső tagozat szaktanárok  

 

10.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok 

tervezett időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020. de-

cember 9. 

Nyílt nap az 1-8. évfolyam szülei 

számára 
Medgyesi Antal  

2021. 

március 10. 

Nyílt nap a leendő elsősök szülei 

számára 
Medgyesi Antal  

 

10.7. Tervezett mérések és vizsgák  

10.7.1. 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 megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Kyú vizsga 3.,4. évfolyam 
Gábor Erzsébet, 

Rétfalviné Tóth Éva 
március eleje 

SNI Szépíró verseny 1-8. évfolyam 
gyógypedagógusok 

 
 

Kertvárosi iskolák 2. 

oszt. tanulóinak 

matematika versenye 

2. évfolyam 

Szakács Judit, 

Ritter Attiláné, 

Hegedüs Lajos 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Bendegúz 

tehetséggondozó 

verseny 

alsós évfolyamok tanítók  

Könyvtár átal 

szervezett „Bölcs 

bagoly” játékon való 

részvétel  

alsó tagozat tanítók  

EGYEDÜL IS 

KÖZLEKEDEM - 

RAJZPÁLYÁZAT 

alsó tagozat rajzot tanítók március 

Városi 

környezetimereti 

verseny 
11. 4. évfolyam 

Molnár Andrea, 

Hegedüs Lajos 
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 

munkatervek (mellékletek) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

d) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével 
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Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

e) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei, Bányai Klára, Kanyar Katalin gyógypedagógusok 

 

f) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2021. május 26. 

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 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2021. január 

21- 2021. 

április 23. 

 

2. Kézi szorítóerő mérés 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2021. január 

21- 2021. 

április 23. 

 

3. Helyből távolugrás teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

2021. január 

21- 2021. 

április 23. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

Garai Dénes 

4. Ütemezett hasizom teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2021. január 

21- 2021. 

április 23. 

 

5. Ütemezett fekvőtámasz teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2021. január 

21- 2021. 

április 23.  

 

6. Törzsemelés teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2021. január 

21- 2021. 

április 23. 

 

7. Hajlékonysági teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2021. január 

21- 2021. 

április 23. 

 

8. 

a.) Testtömeg mérése 

b.) Testmagasság mérése 

c.) Testzsírszázalék mérése 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2021. január 

21- 2021. 

április 23. 
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12. 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, Ritter 

Attiláné 

pedagógusok, 

tanulók 

december Karácsonyi gála, tehetségeink bemutatkozása dr. Bodroginé 

Farkas Piroska, 

tanárok, tanítók 

szereplők, szülők, 

tanárok, tanítók, 

tanulók 

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

Farkas Piroska, 

Elter Rita, 

Nagy Erzsébet 

szereplők 

folyamatos Szorobán területi versenyre és kyú vizsgára való 

felkészülés, országos versenyre készülés 

Gábor 

Erzsébet, 

Rétfalviné 

Tóth Éva  

tanítók, tanulók 

 

április Kertvárosi iskolák 2. osztályos tanulóinak 

matematika versenye 

Szakács Judit tanítók, tanulók 

folyamatos Bendegúz tehetséggondozó játékos tudásverseny  tanítók tanulók 

április 11. Költészet napi versmondó verseny- alsó tagozat Ritter Attiláné tanulók 

folyamatos Sportfoglalkozások: úszás, asztalitenisz, 

kosárlabda, futball, floor-ball 

 versenyeken való részvétel, versenyek 

szervezése 

Garai Dénes, 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, Gaál 

Tamás, 

Hegedüs Lajos 

pedagógusok, 

tanulók 

folyamatos Sportág bemutatókon való részvétel  pedagógusok, 

testnevelők 

tanulók 

folyamatos Felkészülés az Apáczai Matematika versenyre 

(7-8. osztályos tanulók) 

Kulcsárné 

Hajmási Ilona 

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 

Horváth Beáta 5-6. oszt. tanulók 

folyamatos Nyelvvizsgára való felkészítés Dr. Bodroginé 

Farkas Piroska 

Felsős tanulók 

január Anyanyelvi vetélkedő Felsős 

magyartanárok 

felsősök 

május Számolási verseny alsó tagozaton 

évfolyamonként 

Szakács Judit Tanítók, tanulók 

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

tanárok, tanítók 

szereplők, szülők,  

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

bővítése 

Határidő: Feladat: Felelős: 
Résztvevő

k: 

 

folyamatos 

Felzárkóztató, fejlesztő munka hatékonyabbá tétele, 

egyéni- és kiscsoportos fejlesztési tervek kidolgozása  

A tantárgyi értékelés és minősítés alól felmentett 

tanulók szöveges értékelése 

gyógypedagógus, 

munkaközösség-

vezetők, 

szaktanárok, 

tanítók, igh. 

tanulók,  

tanítók,  

szaktanáro

k 

folyamatos Csoportbontás matematikából 5-8. évf., kooperatív 

foglalkozás, – a tananyag tartalmának módosulása, 

feldolgozása új, a tanulók cselekedtetésére irányuló 

módszerekkel 

matematika és 

anyanyelv szakos 

tanárok 

5., 6. és 7. 

8. 

évfolyam 

folyamatos Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek 

alkalmazása, IKT eszközök használatának bővítése 

munkaközösség-

vezetők 

tantestület 

folyamatos Felkészülés a májusi kompetenciamérésre minden 

tantárgy keretében  

munkaközösség 

vezetők 

iskolavezetés 

tantestület 

tanulók 

november-

február 

azországos kompetencia-mérések és az idegen nyelvi 

mérések tapasztalatainak elemzése, tanulói 

nyomkövetés 

6. és 8. évfolyam 

feladatainak 

értékelése: 

Pintér László 

int.vez. helyettes 

humán-, reál-, és 

idegen nyelvi 

munkaközösségek 

tantestület 

tanulók  

május  Országos anyanyelvi és matematikai alapkészségek, 

idegen nyelvi kompetenciák mérése a 6-8. 

évfolyamokon 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona igazgató-

helyettes, 

munkaközösség- 

vezetők 

tanítók,  

tanárok 

 

4.3. Környezettudatos nevelés – Örökös ÖKO Iskola 

Határidő: Feladatok: Felelős: 
Résztvevők

: 

folyamatos 

Lépj! Légy Pécs jövője! Ököváros-

Ökorégió program megvalósítása + 

pályázat benyújtása az udvari környezet 

megújítására 

 Szakács Judit mk. vez. 

a 

programba 

bevont 

osztályok 

tanulói 

folyamatos 
Népi hagyományaink, népszokásaink 

megismertetése 
tanítók, tanárok 

minden 

tanuló 

folyamatos Madarak etetése, növények gondozása tanítók tanulók 

folyamatos 

Részvétel környezetvédelmi szervezetek 

programjain, kapcsolattartás ÖKO 

iskolákkal, óvodákkal 

tanítók, tanárok 
minden 

tanuló 
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 KEVE program indítása Gradvoldt Szilveszter 

alezredes, Kulcsárné 

Hajmási Ilona igazgató-

helyettes 

1.osztályos 

tanulók és 

tanítóik 

folyamatos Bűn- és baleset megelőzési kérdések iskolarendőr, Kulcsárné 

Hajmási Ilona igazgató-

helyettes 

tanulók 

folyamatos Közlekedési ismeretek elsajátítása, 

gyakorlása, 

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 

Tímea 

tanulók 

folyamatos Szelektív hulladékgyűjtés  Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

tanulók, 

nevelőtestü-

let 

folyamatos KRESZ Park látogatása, versenyek – 

kerékpáros közlekedési verseny 

Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

 tanulók 

folyamatos Tömegközlekedési eszközök 

balesetmentes használata, a gyalogos és 

kerékpáros közlekedés szabályainak 

elsajátítása és gyakorlása osztálykeretben 

Kulcsárné Hajmási Ilona, 

tanítók, tanárok 

tanulók 

folyamatos  Örökös Ökoiskolai portfólió 

megvalósítása 

Szakács Judit pedagóguso

k, tanulók 

március Az internet, a telefon biztonságos 

használata 

Kulcsárné Hajmási Ilona, 

Berki Tímea 

3. és 4. 

évfolyam 

tanulói 

március 22.  Víz Világnapja iskolavezetés tanulók 

folyamatos  BIOKOM órákon való részvétel érintett pedagógusok, 

külsős szakemberek 

tanulók 

április 23.  Föld napja, Környezetvédelmi 

Világnaphoz  

csatlakozó rendezvények szervezése 

Gábor Erzsébet, Szakács 

Judit 

tanulók 

június  A lakóhely közelében található természeti  

és épített környezet megismerése, 

tanulmányi kirándulások szervezése a 

Környezetvédelmi Világnap jegyében 

Osztályfőnökök, tanárok minden 

osztály 

június Nyári táborok szervezése iskolavezetés tanulók 

 

4.4. Egészségneveléssel összefüggő feladatok: 

határidő:. feladatok: Felelős: 
Résztvevők

: 

folyamatos Orvosi vizsgálatok, hajellenőrzés, oltások védőnő tanulók 

folyamatos 
iskolagyümölcs és iskolatej akcióban való 

részvétel 
iskolavezetés tanulók 

folyamatos 
Testünk, életműködésünk témakörben 

védőnői órák tartása 
védőnő tanulók 

október Füst nélkül! –Dohányzás ellenes projekt Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

Felső tagozat 
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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, 

nevelőtestül

et 

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 

matematikából, magyarból  

Kulcsárné Hajmási 

Ilona, Fürdős Katalin, 

Berki Tímea 

8. oszt. tanulók 

folyamatos Az SNI, HH és HHH tanulók 

nyilvántartásával összefüggő 

dokumentumok folyamatos vezetése, 

aktualizálása 

osztályfőnökök, 

gyógypedagógusok, 

Dománé Lázár Henrietta  

pedagógusok 

folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók fejlesztése, 

felzárkóztatása a lemorzsolódás 

elkerülése érdekében 

gyógypedagógusok, 

Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

tanulók, 

pedagógusok 

folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók 

bekapcsolódása a szabadidős 

programokba, ösztönzése szakkörökön, 

tehetséggondozó programokon való 

részvételre 

gyógypedagógusok, 

Dománé Lázár 

Henrietta, igazgató-

helyettes, 

osztályfőnökök 

érintett tanulók 

folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók közül minél 

többen tanuljanak tovább érettségit adó 

iskolatípusban 

igazgató-helyettes, 

osztályfőnökök 

érintett tanulók 

folyamatos Művészeti nevelés hátrányos helyzetű 

tanulóknak, tehetséges gyerekek 

irányítása a Művészeti Iskolába  

osztályfőnökök érintett tanulók 

2021. tavasz Részvétel Erzsébet táborokban érdeklődő pedagógusok érintett tanulók 

 

4.6 Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok:  

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

2020. szept. 

2021. jún. 

A bejövő első évfolyam mérése DIFER teszttel, 

intézkedési terv 

Kontrollmérés 

gyógypedagógusok

,  

Pintér László 

int.vez. helyettes 

első osztályos 

tanítók és 

tanulók 

szeptember Az 5. évfolyam tanulóinak diagnosztikus 

mérése: magyar, matematika – intézkedési 

terv 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona, 

Schützenhofer 

Dénes,  

5. évfolyam 

tanulói 

okt. 22. formanyomtatványon jelezni a mérés 

során kiszűrt tanulókat 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona 

igazgatóhelyettes 

tanítók,  

fejlesztőped. 

2021. január  Szakértői véleménnyel, SNI-s, és BTM-es 

tanulókról félévi tapasztalatok összegzése 

gyógypedagógus  tanítók, tanárok 
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2021. január 

21-április 

23. 

Fizikai állapotfelmérés dr. Fábiánné 

Várhelyi Piroska, 

Garai Dénes, Gaál 

Tamás 

tanulók 

december hó 

2021. 05. 

idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, 

matematikai eszköztudás országos mérés 

6-8. évfolyamon lebonyolításának 

előkészítése, KIR átnézése 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona igazgató-

helyettes 

6-8. évf. tanítói, 

tanárai 

2021. máj.  idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, 

matematikai eszköztudás országos mérés 

6-8. évfolyamon  

Kulcsárné Hajmási 

Ilona igazgató-

helyettes  

tanulók,  

tanítók, tanárok 

 

4.7 Programjaink a környező óvodákkal 

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

november 

végétől 

SULIVÁRÓ program meghirdetése 

óvodásoknak 
iskolavezetés óvodások 

lehetőség 

szerint 

november 

végétől 

 

 

2020. március 

Óvodás csoportok meghívása: ismerkedés 

az iskolával, alsó tagozatos 

úszásfoglalkozások, 

 szombati úszások – érdeklődő 

óvodásoknak és szüleiknek 

Nyílt tanítási nap 

Garai Dénes, Gaál 

Tamás, 

leendő elsős tanítók 

 

  

Medgyesi Antal 

 

óvodások,  

alsós tanulók 

 

 

4.8 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

folyamatos Iskolapszichológustól segítség kérése 

problémás 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 

Henrietta, igazgató-

helyettes, 

osztályfőnökök 

tanulók 

folyamatos Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer gondozása Dománé Lázár 

Henrietta, 

osztályfőnökök 

 

folyamatos Kapcsolattartás a gyermekvédelmi 

intézményrendszer tagjaival 

Gyermekjóléti Szolgálat  

Dománé Lázár 

Henrietta 

 

 

folyamatos, 

heti 

Fiatal Párducok Klubja: az osztályokban 

peremhelyzeten lévő gyerekeknek 

Dománé Lázár 

Henrietta, 

tanulók 
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rendszeressé

ggel 

iskolapszichológus, 

gyógypedagógus 

folyamatos, 

havi 

rendszeressé

ggel 

Szülői Klub: tanulási problémákkal küzdő 

gyermeket nevelő családoknak 

Dománé Lázár 

Henrietta,  

szülők 

 

4.9. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 

eredmény

ességi 

mutató 

 

Folyamatban lévő projektek 

EFOP 1.3.5, EFOP 3.2.4, 

EFOP 3.3.2, 

Népmesepont foglalkozásai 

Állatkerti program 

Közlekedjünk együtt, 

vigyázzunk egymásra 

(KEVE) program indítása az 

1. évfolyamon 

Medgy

esi 

Antal 

2021. 

augusztu

s 30. 

 

 

4.10. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó 

munkatervi feladatok 

 Digitális kompetenciák fejlesztése – tanári laptopprogramhoz 

kapcsolódó újabb 30 órás képzés 

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

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) 
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A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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

tájékoztat: 

 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 

2020. szept. 7-

17. 

Általános szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

2020. november 

23. 

Pályaválasztási szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

2021. febr. 7- 

február 10. 

Általános szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona 

igazgató-helyettes 

 

A fogadóórák terve: 

Fogadóóra 

dátuma 
Az értekezlet célja Felelős 

2020. nov. 23. Általános fogadóóra Kulcsárné Hajmási Ilona 

2021. április 26. Általános fogadóóra Kulcsárné Hajmási Ilona 
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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 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

az osztályfőnökök 

adminisztrációs 

munkája 

tanügyi 

dokumentumok 

(bizonyítványok, 

törzslapok, e-

napló) 

dokumentum-

vizsgálat 

Medgyesi Antal, 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona 

október 

 

SNI tanulók 

beírása  

SNI és BTM-es 

tanulók 

dokumentációja, 

vizsgálati 

kérelmek, kontroll 

papírok 

dokumentum-

vizsgálat 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona, Medgyesi 

Antal 

november 

szaktanárok, 

osztályok 

látogatása 

tantárgyi 

óralátogatások 
hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Kulcsárné 

Hajmási Ilona 

december 

a felzárkóztatás és 

tehetséggondozás 

eredményessége 

egyéni és 

kiscsoportos 

fejlesztések, 

felzárkóztatás 

hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Kulcsárné 

Hajmási Ilona 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

e-napló, 

beszámolók 

dokumentum- 

vizsgálat 

Medgyesi Antal, 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona 



2. Sz. Általános Iskola 

127 

 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

február 

a 8. osztályos 

tanulók 

beiskolázása 

középiskolai 

felvételi eljárás 

belső ellenőrzése 

dokumentume-

lemzés 
Medgyesi Antal 

március 

szaktanárok, 

osztályok 

látogatása 

tantárgyi 

óralátogatások 
hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Kulcsárné 

Hajmási Ilona 

április 

 

objektív mérés 

 

fizikai 

állapotfelmérés a 

felső tagozaton 

mérésvizsgálat, 

dokumentumok 

áttekintése 

Medgyesi Antal 

május 

a 

kompetenciaméré

sek, objektív, 

szakszerű 

lebonyolítása 

kompetenciamérés

ek 

mérésvizsgálat, 

dokumentumok 

áttekintése 

Medgyesi Antal 
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Mellékletek  

 

 

1. sz. melléklet: A pedagógusok megbízásai, az ellátott feladatok 

2. sz. melléklet: Az alsós matematika és környzetismeret munkaközösség munkaterve 

3. sz. melléklet: Az alsós magyar  és művészeti munkaközösség munkaterve 

4. sz. melléklet: A felsős reál munkaközösség munkaterve 

5. sz. melléklet: Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 

6. sz. melléklet: A diákönkormányzat munkaterve 

7. sz. melléklet: Az éves önértékelési terv 
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Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, 

Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola  

 

 

A 

POGÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MUNKATERVE 

2020-2021 

 

 

Cím: Pogány, Széchenyi u. 11. 

 

 

 

 

 

Pogány, 2020. szeptember  14  

 

 Összeállította:  

 

 Szélig Terézia 

 intézményegység –  

 vezető 
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BEVEZETÉS 

A munkaterv az  Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 

Művészeti Iskola munkaterv részeként készült. 

 

Pogányi intézményegység munkaterve 

 

1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Pedagógus adatok: 

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

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

(6 óra) 

A pedagógusok feladatait részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza.  

Pedagógiai munkát segítő: 1 fő részmunkaidős iskolatitkár 

1.1.1. Megbízatások, ellátott feladatok: lásd intézményi munkaterv 

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

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

1.1.3. Minősítésben érintett pedagógus: Fogas Lili 

1.1.4. Vezető heti benntartózkodásának rendje 

 

 

Szélig Terézia 

intézményegység-

vezető 

Hétfő 730 - 1530 

Kedd 730 - 1530 

Szerda 730 - 1530 

Csütörtök 730 - 1530 

Péntek OH 

 

 

1.2. Az intézmény tanulói adatai (2020. szeptember1.) 

Tanulói létszám: 54 fő német nemzetiségi nyelvoktató program szerint  
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osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrál

t sajátos 

nevelési 

igényű 

tanuló 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási 

és 

magatar

-

tásizava

rok-kal 

küzdő 

tanuló 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrány

os 

helyzetű 

tanuló 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrány

os 

helyzetű 

tanuló 

(HHH) 

 

 

 

RGYK 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban 

részt 

vevő 

tanulók 

létszám

a 

1. osztály 13 1 1 0 0 0 0 13 

2. osztály 15 1 0 0 0 0 0 15 

3.osztály 11 1 0 0 0 0 0 11 

4. osztály 15 3 0 0 0 0 0 15 

Összesen 54 6 1 0 0 0 0 54 

  

Osztályok száma összesen: 4 osztály 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 0 fő 

Magántanuló: 0 fő 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 54 fő = 100% 

SNI tanulók száma és aránya: 5 fő = 9 % 

Étkezők száma: 54 fő 

Ebből az ingyenesen étkező száma és aránya: 0fő  

50 %-os kedvezményben részesülők száma és aránya: 25fő = 46 % 

teljes árat fizetők száma és aránya:29 fő = 54 % 

 

1.3. Tárgyi feltételek 

Az iskola a pogányi önkormányzat tulajdonában lévő épület tetőterében található.  

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

Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a törvényben előírt oktató nevelő munkához (úszás oktatás) 

a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Sportegység, Apáczai Művelődési Ház, Csorba Győző 

Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtár  működtetésében lévő teret használjuk:  
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Pécsi Kulturális 

Központ Apáczai 

Sportegység 

 

uszoda, a hozzá tartozó mosdókkal, öltözőkkel órarend és beosztás 

szerint 

Csorba Győző 

Könyvtár Apáczai 

Fiókkönyvtár 

Könyvtári szabadidős foglalkozások beosztása alapján. 

Fonotéka használata foglalkozásokhoz beosztás alapján. 

Apáczai Művelődési 

Ház 

Meghívás alapján a tanév rendjéhez kötődő rendezvényeken, 

színházi, kulturális programokon, versenyeken 

 

A terek használatának jellemzői 

A használt tér 

tulajdonosa 

A használt termek száma, 

megnevezése 

Megállapodás (I/N) 

Pécsi Kulturális 

Központ Apáczai 

Sportegység 

Hétfő:2.óra kis tornaterem 

Hétfő:1. óra úszás 

Szerda:5. óra úszás 

igen (szóbeli) 

Hiányzó, és a tanév során pótolandó tárgyi és személyi feltételek 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek Személyi feltételek 

rendezvénytér kialakítása,  

csoportbontáshoz helyiség (hittan 

órák, tehetséggondozás, fejlesztések),  

  napi 2 órában udvaros 

biztosítása 

  

  

2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

2.1. Célok 

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 szakértők és a szaktanácsadók bevonásával eredményes felkészülés, felkészítés a  

minősítésre. 

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. 
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Bázisiskolai tevékenységünkhöz kapcsolódó mozgásfejlesztő program megismertetése jó 

gyakorlatként. 

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

Részvétel a fenntartható fejlődés témahéten programjain. 

Iskolai hagyományaink, tervezett rendezvényeink magas színvonalú megvalósítása. 

Külső szakmai partnerkapcsolataink ápolása, lehetőség szerinti bővítése. 

Innovatív szemlélet, módszertani kultúra fejlesztése. 

3. A TANÉV HELYI RENDJE 

A 2020 /2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet (továbbiakban: 

Tvr.) alapján 

3.1. A tanév rendje: 

A tanítási év első napja: 2020. szeptember 1. 

A szorgalmi időszak első féléve 2020. szeptember 1-től 2021.január 22-ig tart. Az első féléves 

tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét 2021. január 29-ig tájékoztatjuk a 

félévi értesítő által.    

A tanév utolsó tanítási napja: 2021. június 15. (kedd) 

3.2. A szünetek időtartama 

A tanítási napok száma: 179 nap 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2020. október 22.- október 31. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. 

Téli szünet: 2020. december 18. - 2021. január 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18.  

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. 

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

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7.  

2020-2021 évi tanév munkanap áthelyezései: A Tvr. 6.§ (7) bekezdése kimondja, hogy a 

jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az előírt tanítási 

napok számára figyelemmel - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

Az országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezések a tanév folyamán: 

2020. december 12. szombat munkanap (december 24. csütörtök helyett) 
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3.3. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

 

 

 

 

3.4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak 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 
eredményessé

gi mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
osztályfőnökök 

2020.10.06

. 

Iskolai 

megemlékezés 

90%-os részvétel 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) osztályfőnökök 

2020.10.22

. 

Iskolai ünnepély 

90%-os részvétel 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 
osztályfőnökök 

2021.02.25

. 

Iskolai 

megemlékezés 

90%-os részvétel  

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) Horváth Edit 

2021.03.12

. 

Ünnepély  90%-

os részvétel 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 
osztályfőnökök 

2021.04.16

. 

Iskolai 

megemlékezés 

90%-os részvétel  

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
osztályfőnökök 

2021.06.04

.  

Játékos 

sportvetélkedő 

90%-os részvétel 

 

 

intézményegység időpont feladat 

 

 

Pogányi Általános Iskola 

2020. október 05. 

2020. november 02. 

2021. február 08. 

2021.április 26. 

2021. május 28. 

 

2021. június 11. 

Pályaorientációs nap 

Nevelési értekezlet 

Félévi nevelési értekezlet 

Tavaszi nevelési értekezlet  

Egészségnev. és sport nap, 

Kirándulás (DÖK) 

Szervezeti kultúra fejlesztése 

 



Pogányi Általános Iskola 

135 

 

3.5. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

sz. 
esemény / téma felelős időpont 

eredményessé

gi mutató 

1. Autómentes nap 
Vizuális kultúrát  

tanítók 

2020.09.24

. 

projektmunkák 

100%-os 

részvétel  

2. Európai Diáksportnap 

Gosztolya József 

Schweitzerné, 

Mecseki Mariann 

2020.09.25

. 

Játékos 

sportvetélkedő, 

futóverseny 

90%-os részvétel 

3. Zene világnapja 
Kovács-Werczel 

Karolina 

2020.10.02

. 

 90%-os 

részvétel   

4. Állatok világnapja Mikolasek Tímea 
2020.10. 

08. 

projektmunkák 

100%-os 

részvétel 

5. Erdei iskola 

Mecseki Mariann, 

Schweitzerné 

Horváth Edit, 

Mikolasek Tímea 

2020.09.16

. 

2020.11.19

. 

Sikeres program 

a Mókus suliban 

100%-os 

részvétel 

6. Télapó osztályfőnökök 
2020.12.06

. 

Ajándékcsomag

ok készítése 

100%-os 

részvétel 

7. Adventi délután osztályfőnökök 
2020.12.15

.-16. 

Sikeres 

karácsonyi 

műsor 100%-os 

részvétel 

8. Alapítványi  karácsony 
Kovács-Werczel 

Karolina 

2020.12.19

. 

Sikeres 

karácsonyi 

műsor 100%-os 

részvétel  

9. Idősek karácsonya 

Kovács-Werczel 

Karolina, 

Szélig Terézia 

2020.12.15

. 

Sikeres 

karácsonyi 

műsor 100%-os 

részvétel  

10. Magyar kultúra napja osztályfőnökök 
2021.01.22

. 

Sikeres közös 

szavalat 90%-os 

részvétel 

11. Farsang osztályfőnökök  
2021.02.12

. 

Jelmezverseny 

100%-os 

részvétel 
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sz. 
esemény / téma felelős időpont 

eredményessé

gi mutató 

12. Öltözz pirosba! osztályfőnökök 
2021.02.12

. 

Piros pólók,  

beszélgetés 

100%-os 

részvétel 

13. Víz világnapja Mecseki Mariann 
2021.03.19

. 

Sikeres 

rajzverseny, 

projektmunkák 

5-6 

versenymunka 

14. Költészet napja Fogas Lili 
2021.04.09

. 

Sikeres műsor 5-

6 szavalat  

15. Fenntarthatósági témahét programja tanítók 
2021.04.19

.-23. 

Sikeres 

projektmegvalós

ítás 90%-os 

részvétel, 1 

projekt/osztály 

16. Föld napja Schweitzerné 
2021.04.23

. 

Projektmunkák: 

8 projekt/iskola 

17. Anyák napja osztályfőnökök 
2021.05.03

. 

Sikeres műsor, 

ajándék 100%-os 

részvétel  

18. Madarak és fák napja 
Patói Pálma 

 

2021.05.21

. 

Projektmunkák: 

8 projekt/iskola 

3.6. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményess

égi mutató 

1. Tanévnyitó Szélig Terézia 
2020.09.01

. 

100%-os 

részvétel 

2. Iskolanyitogató programok, nyílt napok 
tanítók, Szélig 

Terézia 

2021.02.04

. 

és 03.03. 

15-20 fő 

részvétele a 

programjainkon 

3. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 
2021.01.29

. 

Eredményes, 

sikeres 

félévzárás 

4. Ballagás, tanévzáró Szélig Terézia 
2021.06.16

. 

100%-os 

részvétel, 

sikeres, 

eredményes 

tanévzárás 
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3.7. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, tanítás nélküli munkanapok 

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.10.05. Pályaorientációs nap tanítók 
2 szakma 

bemutatkozása 

2020.11.02. Nevelési értekezlet Szélig Terézia 

Beszámoló a 

tehetséggondozásr

ól , a fejlesztő 

munkáról100%-os 

részvétel 

2021.02.08. Félévi nevelési értekezlet  Szélig Terézia 

Féléves munka 

értékelése, 

eredmények, 

fejlesztendő 

területek 100%-os 

részvétel 

2021.04.26. Tavaszi nevelési értekezlet Szélig Terézia 

Pedagógiai munka 

aktuális kérdései 

100%-os részvétel 

2021.05.28. Egészségnevelési nap, sportnap, kirándulás osztályfőnökök 

Eredményes 

kirándulás 100%-

os részvétel  

2021.06.11.  Szervezeti kultúra fejlesztése Szélig Terézia 

Pedagógiai munka 

aktuális kérdései 

100%-os részvétel 

 

3.8. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.09.03. Szülői értekezlet osztályfőnökök 

érintett szülők 

részvétele 90%-os 

részvétel 

2020.10.19. Fogadó óra tanítók 

érintett szülők 

részvétele 90%-os 

részvétel 

2021.02.02. Szülői értekezlet osztályfőnökök 

Féléves munka 

áttekintése, 

értékelése, 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

fejlesztendő 

területek 

meghatározása 

90%-os részvétel 

2021.03.22. Fogadó óra tanítók 

érintett szülők 

részvétele 90%-os 

részvétel 

2021.05.17. Szülői értekezlet  osztályfőnökök 

Éves munka 

áttekintése, 

értékelése, 

fejlesztendő 

területek 

meghatározása90

%-os részvétel  

 

3.9. Egyéni fogadó órák 

név időpont 

Fogas Lili Kedd 5. óra 

Horváth Edit Szerda 4. óra 

Gosztolya József (óraadó) Egyéni egyeztetés szerint 

Kovács-Werczel Karolina (óraadó) Egyéni egyeztetés szerint 

Mecseki Mariann Kedd 4. óra 

Mikolasek Tímea Csütörtök 5. óra 

Patói Pálma Szerda 6. óra 

SchweitzernéGerst Rita Szerda4. óra 

Szélig Terézia Hétfő 2. óra 

 

 

3.10. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok 

tervezett időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.11.27. Karácsonyi barkácsolás a Faluházban 
Mikolasek Tímea, 

Fogas Lili 

érdeklődő szülők, 

gyerekek 

részvétele 90%-os 

részvétel  
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.12.15. Karácsony az idősek otthonában 

Kovács-Werczel 

Karolina, Szélig 

Terézia 

Sikeres karácsonyi 

műsor 90%-os 

részvétel 

2020.12.19. Alapítványi karácsony 
Kovács-Werczel 

Karolina 

Sikeres karácsonyi 

műsor 90%-os 

részvétel  

2021.02.04. 

és 03.03. 
Nyílt nap, Tájékoztató, bemutató órák tanítók 

összes 

nagycsoportos 

szülő érdeklődő 

részvétele 

2021.03.12. Március 15-i műsor Horváth Edit 

Sikeres ünnepi 

műsor 100%-os 

részvétel  

2021.04.09.  Költészet napja Fogas lili 

Sikeres 

megemlékezés, 

verstanulás 5-6 

szavalat  

2021.03.31. Húsvéti barkácsolás a Faluházban 
Horváth Edit, 

Schweitzerné 

érdeklődő szülők, 

gyerekek 

részvétele 90%-os 

részvétel 

2021.06. 30 éves az iskola 

osztályfőnökök, 

Kovács-Werczel 

Karolina 

érdeklődő szülők, 

gyerekek 

részvétele 90%-os 

részvétel 

 

3.11. Tervezett mérések és vizsgák, mindennapos testnevelés 

3.11.1. Tervezett versenyek 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

verseny megnevezése évfolyam felkészítő tanár megjegyzések 

Mezei futóverseny 
3.-4. 

évfolyam 
Gosztolya József 2020. október 

Bolyai Matematikaverseny 
4. 

évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2020. október 09. 

XXXI. Bátaszéki Matematikaverseny 
4. 

évfolyam  

Szélig Terézia 

 
2020. október 13. 

Zrínyi Ilona Megyei 

Matematikaverseny 

 4. 

évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2020. december 07. 
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verseny megnevezése évfolyam felkészítő tanár megjegyzések 

Kertvárosi Matematikaverseny 
1. és 2.  

évfolyam 
Schweiterné 2021. április  

Nemzetközi Kenguru Verseny 
4. 

évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2021.március 

Apró Matematikusok 

(megyei)Versenye 

1.2. 

évfolyam 
Schweitzerné 2021.május  

Orchidea Pangea Országos 

Matematikaverseny 

4. 

évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2021. április 

IV. Sziporka Országos 

Matematikaverseny 

4. 

évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2021.április 

Világtájoló Nemzetközi 

Környezetismereti Vetélkedő 

4. 

évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2021. május  

Kisiskolák sporttalálkozója 
3.-4. 

évfolyam 
Gosztolya József 2021. május 

Városi futóverseny 
3.-4. 

évfolyam 
Gosztolya József 2021. május 

Német mesevetélkedő 
3.-4. 

évfolyam 

Fogas Lili, Szélig 

Terézia, tanítók 
2021.04.16. 

Megyei Német Vers-és Prózamondó 

Verseny 

1.-4 

évfolyam 
Fogas Lili 2021. február  

Megyei Német 

NépdaléneklésiVerseny 

2.-4. 

évfolyam 

 

Kovács-Werczel 

Karolina 

2021. március 31. 

Víz világnapja rajzverseny 
1.-4. 

évfolyam 
Mikolasek Tímea 2021.03.19. 

  

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség 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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Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

 

Kiemelt mérések: 

g) Tanév eleji diagnosztizáló mérések, statisztika elkészítése, eredmények összegzése 

Határidő: 2020.10.15. 

Felelős: tanítók 

b., Félévi tantárgyi szummatív mérések, statisztika elkészítése, eredmények összegzése 

Határidő: 2021.01.22. 

Felelős: tanítók 

c., Tanév végi tantárgyi szummatív mérések, statisztika elkészítése, eredmények 

összegzése 

Határidő: 2021.06.10. 

 Felelős: tanítók 

d.,DIFER-mérés: 

Határidő: 2020.10.30. 

Felelős: Mecseki Mariann 

e., Sindelar vizsgálóeljárás: 

Határidő: 2020.10.30.  

Felelős: Szélig Terézia 

f., mozgásállapot vizsgálat: 

Határidő: 2020.10.30.  

Felelős:Patói Pálma 

 

3.11.2. Mindennapos testnevelés megvalósítása(1 félév) 

osztály hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. osztály 7. óra 

testnevelés 

7. óra 

testnevelés 

7. óra 

testnevelés 

7. óra 

testnevelés 

7. óra 

testnevelés 

2.osztály 7. óra 

testnevelés 

7. óra 

testnevelés 

5. óra 

testnevelés 

7. óra 

testnevelés 

5. testnevelés 

3. osztály 1. óra 

testnevelés 
7. óra 

testnevelés 

7. óra 

testnevelés 

7. óra 

testnevelés 
7. óra 

testnevelés 

4. osztály 2. óra 

testnevelés 

8. óra 

testnevelés 

8. óra 

testnevelés 

7. óra 

testnevelés 
8. óra 

testnevelés 
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4. SZAKMAI FELADATOK 

 Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

 Pedagógusok tájékoztatása az őket érintő legfontosabb jogszabályi változásokról. 

 Tűz- és balesetvédelmi továbbképzéseken való részvétel. 

 Járványügyi helyzettel kapcsolatos intézkedési terv megismerése. 

 A munkaköri leírások aktualizálása. 

 A KIR alkalmazotti nyilvántartásokkal kapcsolatos ellenőrzések elvégzéséhez, a 

szükséges korrekciók végrehajtásához segítség nyújtása. 

 Kréta tantárgyfelosztáshoz kapcsolódó modulok, órarend feltöltése, E-napló 

létrehozása. 

 Az intézményi statisztika pontos, határidős elkészítése. 

 A legitimációt nem igénylő jogszabályi változások átvezetése a stratégiai 

dokumentumokban. 

 Az intézményi honlapon jogszabályi tájékozódó linkek elhelyezése. 

 A pedagógiai munka belső szakmai dokumentumainak (tanmenetek, tematikus tervek, 

óratervek) szakszerű elkészítése, a kerettantervekkel és helyi tantervekkel való 

koherenciájuk megteremtése. 

 Az intézményi munkaterv, benne az önértékelési éves terv elkészítése. 

 A szakértők és a szaktanácsadók bevonásával eredményes felkészülés, felkészítés a  

minősítésre (Fogas Lili). 

 Tanév eleji mérések (Difer, Sindelar, mozgásállapot vizsgálat) lebonyolítása, szükség 

esetén fejlesztési tervek elkészítése. 

 Projektoktatás:Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét (2021.04. 19.-

23.)lebonyolítása. 

 Egyéni képességfejlesztés, tehetséggondozás terén sikeres versenyfelkészítés. 

 Esélyegyenlőségi tevékenység aktualizálása (RGYK, HH tanulók nyilvántartásával 

összefüggő dokumentumok folyamatos vezetése, aktualizálása). 

 Öko-iskola pályázatban foglaltak részarányos megvalósítása, (Állatok világnapja, Föld 

napja, a Víz világnapja, Madarak és fák napja, Öko programok). 

 Bázisiskolai tevékenységünkhöz kapcsolódó mozgásfejlesztő program megismertetése 

jó gyakorlatként. 

 Innovatív szemlélet felélesztése, módszertani kultúra fejlesztése, óralátogatások 

(mindennapos testnevelés, magyar nyelv és irodalom, matematika). 

 IKT kompetenciák fejlesztése. 

 Külső szakmai partnerkapcsolataink ápolása, lehetőség szerinti bővítése. 
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 A falu hagyományainak ápolása. Iskolai hagyományaink, tervezett rendezvényeink 

magas színvonalú megvalósítása. 

 30 éves az iskola ünnepély szervezése 

 

CÉL FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ 

- Az intézmény működése 

feleljen meg a 

jogszabályokban foglalt 

előírásoknak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Az iskolai operatív szakmai 

dokumentumok elkészítése, a 

kerettantervekkel és helyi 

tantervekkel való 

koherenciájuk megteremtése 

 

- Tűz- és balesetvédelmi 

továbbképzéseken való 

részvétel. 

- A tanítók tájékoztatása az 

aktuális jogszabályi 

változásokról. 

- Munkaköri leírások 

aktualizálása. 

- A KIR alkalmazotti 

nyilvántartásokkal kapcsolatos 

ellenőrzések elvégzéséhez, a 

szükséges korrekciók 

végrehajtásához segítség 

nyújtás. 

- Az intézményi statisztika 

pontos, határidős elkészítése. 

- Az intézményi honlapon 

jogszabályi tájékozódó linkek 

elhelyezése. 

-Legitimációt nem igénylő 

jogszabályi változások 

átvezetése az iskolai stratégiai 

dokumentumokba (PP, 

Házirend) 

- Iskolai munkaterv,benne az 

önértékelési éves terv 

elkészítése, legitimálása. 

-Tanmenetek kerettantervekhez 

kapcsolódó koherenciájának 

áttekintése. 

- A pedagógiai munka belső 

szakmai dokumentumainak 

(tanmenetek, tematikus tervek, 

óratervek) szakszerű elkészítése. 

- 

intézményegység

vez., tanítók 

- 

intézményegység-

vez. 

- intézményvezető 

 

- 

intézményegység- 

vez. 

 

- 

intézményegység- 

vez. 

- 

intézményegység- 

vez. 

 

 

-  

intézményegység-

vez. 

 

-  

intézményegység-

vez.  

 

- tanítók 

 

 

- tanítók 

- 2020.09.15 

 

-2020.08.26. 

ill.foly. 

-2020.10.15. 

 

- 2020.09.15.  

 

 

-2020.10.15. 

 

-2020.09.30 

 

 

-2020.09.30 

 

 

-2020.09.30 

 

 

-2020.09.15. 

 

-2020.09.30 

 

Intézményi önértékelés - Felkészülés a külső szakmai 

értékelésre: pedagógus 

önértékelés 

 -2020.09.30.ill. 

folyamatos 
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- Iskolai 1 éves és éves 

önértékelési munkaterv 

elkészítése 

- önértékelésének elkészítése 

(dokumentum elemzés, interjú, 

óralátogatás, kérdőíves 

felmérés, elvárások 

teljesülésének értékelése, 

önfejlesztési terv elkészítése)  

-

intézményegység-

vez. 

 

 

- 2020.09.15. 

 

 

-2021.04.30. 

Atanítók ismerjék meg a 

rájuk vonatkozó jogszabályi 

változásokat, különösen a 

pedagógus előmeneteli 

rendszerrel és a minősítéssel 

kapcsolatos előírásokat, 

valamint a kerettantervi 

előírások változásait 

- Jogszabályi változások 

nyomon követése a pedagógus 

előmeneteli rendszerrel és a 

minősítéssel, tanfelügyelettel 

kapcsolatban. 

 

 

- 

intézményegység- 

vez., tanítók 

 

- 2020.08.30. ill 

folyamatos 

 

Innovatív szemlélet 

felélesztése, módszertani 

kultúra fejlesztése 

 

 

 

- kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység 

megvalósítása (mérés, fejl., 

tehetséggondozás 

versenyfelkészítés) 

- mindennapos testnevelés  

tapasztalatai 

- 

projektoktatás:Fenntarthatóság-

környezettudatosságtémahét 

(2021.04. 19.-23.) lebonyolítása 

- óralátogatások lásd ell. terv 

szerint 

- közreműködés az intézmények 

közötti munkaközösség az SNI 

tan. ért. munkaközösséggel 

Szélig Terézia, 

Schweitzerné 

 

 

 

- Gosztolya József 

- tanítók 

eseménynaptár 

szerint 

- tanítók 

eseménynaptár 

szerint 

 

- Patói Pálma 

 

- 2021.06.15. 

 

 

 

- 2021.06.15. 

 

- 2021.06.15. 

 

- 2021.06.15. 

 

 

- 2021.06.15. 

Iskolai mérések  

 

 

- tanév eleji mérések (Difer, 

Sindelar, mozgásállapot 

vizsgálat) lebonyolítása, 

szükség esetén fejlesztési tervek 

elkészítése 

- Szélig 

Terézia,Patói 

Pálma,Mecseki 

Mariann 

2020.10.15. 

Az intézményi 

esélyegyenlőségi programok 

aktualizálása 

- esélyegyenlőségi programunk 

aktualizálása, 

gyermekvédelemmel 

összefüggő feladatok 

áttekintése,  

- 

intézményegység- 

vez., tanítók 

- 2021.06.15. 
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A környezettudatos nevelés  

 

környezetvédelmi,egészségneve

lési feladatok,  játékos 

sportvetélkedők, egészségnap, 

Állatok világnapja, Víz 

világnapja, Föld napja, Madarak 

és fák napja, Diáksport nap, 

Öko-iskola pályázatban 

foglaltak részarányos 

megvalósítása 

- tanítók 

eseménynaptár 

szerint 

 

 

- 2021.06.15. ill. 

eseménynaptár 

szerint folyamatos 

 

Szakmai kapcsolatok az 

ANK intézményegységeivel, 

külső partnerek felkutatása 

 

- szakmai együttműködés 

folytatása az ANK 

intézményegységeivel 

(nemzetiségi programok, 

versenyszervezés, szakmai 

rendezvények) 

- támogató külső partnerek 

felkutatása 

- 

intézményegység- 

vez., tanítók 

- 2021.06.15. 

 Bázisiskolai 

tevékenységünkhöz 

kapcsolódó mozgásfejlesztő 

program megismertetése jó 

gyakorlatként 

- bemutató órák 

- részvétel a szupervízión 

- Patói Pálma -2020.09.15. és 

megegyezés szerint 

havi 1 alkalom 

A falu hagyományainak 

ápolása 

 

 

- részvétel a falu 

hagyományőrző rendezvényein 

(Idősek karácsonya, Alapítványi 

karácsony, Március 15.,Német 

nap, stb.) 

- 

intézményegység- 

vez., tanítók 

eseménynaptár 

szerint 

- 2021.06.15. 

 

 

4.1. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

Folyamatban lévő 

projektek 
feladat / esemény felelős határidő 

eredmén

yességi 

mutató 

Öko-iskola 
Pályázatban foglaltak 

megvalósítása 

Mikolas

ek 

Tímea 

2021.06.15. 

Tervezett 

programo

k sikeres 

megvalósí

tása 

 

4.2. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi 

feladatok 

Továbbképzési programot érintő változások: Mikolasek Tímea 60 óra kötelezett 
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szakmai továbbképzések: szakvizsgát adó képzések. 0 fő 

költség és finanszírozás: 0 Ft 

Beiskolázási programot érintő változások:nincs 

szakmai továbbképzések:lásd. táblázat lent 

szakvizsgát adó képzések: 0 fő 

költség és finanszírozás: 0 Ft  

 

név munka

kör 

státusz képzés képzés 

kezdete 

képzés 

várhat

ó vége 

időta

rtam 

helye

ttesít

és 

módj

a 

változ

ás 

változ

ás oka 

megje

gyzés 

Mikola

sek 

Tímea 

tanító kötelez

ett 

Kréta  2020. 

10.01. 

2020. 

10.10. 

30 

óra 

Nem 

igény

el 

   

Mikola

sek 

Tímea 

tanító kötelez

ett 

Mozgásterápia 

a tanulási 

nehézségek 

megelőzésére és 

oldására 

2020.  

06.30. 

2021. 

06.15. 

60 

óra 

Nem 

igény

el 

   

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

5.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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

tájékoztat: 

intézményvezetést, nevelőtestületet, szülők közösségét, tanulókat, helyi önkormányzatot  

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 rendszerességgeleseti megbeszélés. 

A szülőkkel való kapcsolattartás módjai: 

időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményess

égi mutató 

2020.09.01

. 
Tanévnyitó 

 

ünnepély 
Szélig Terézia 

érintett szülők 

részvétele 

2020.09.03

. 

Szülői értekezlet (tárgyi 

feltételek,tanév céljai, feladatai a 

megbeszélés, 

egyeztetés, 
osztályfőnökök 

érintett szülők 

részvétele 
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időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményess

égi mutató 

munkaterv alapján,várható 

programok, együttműködések, 

kérések) 

véleménynyilv

ánítás 

2020.10.02

. 
Zene világnapja 

 

megemlékezés 
Kovács-

Werczel 

Karolina 

érintett szülők , 

gyerekek, 

tanítók 

részvétele 

2020.10.19

. 

Fogadó óra (tanulók 

magatartásának, szorgalmának, 

teljesítményének értékelése, 

kérések, javaslatok)  

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilv

ánítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2020.10.30

. 

Vizsgálóeljárások eredményeinek 

ismertetése, teendők megbeszélése 

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilv

ánítás 

Patói Pálma, 

Szélig Terézia 

érintett szülők 

részvétele 

2020.11.27

. 
Barkácsolás a Faluházban 

kézműves 

foglalkozás 

Mikolasek 

Tímea, Fogas 

Lili 

érintett szülők , 

gyerekek 

részvétele 

2020.12.15

.-16. 
Adventi délután 

 

ünnepély osztályfőnökök 

forgatókönyv 

szerinti 

meghitt, 

sikeres fellépés 

2020.12.19

. 
Alapítványi karácsony 

ünnepély 
Kovács-

Werczel 

Karolina 

forgatókönyv 

szerinti 

meghitt, 

sikeres fellépés 

20201.02.0

4. 
Nyílt nap 

bemutató órák 
tanítók 

érintett szülők 

részvétele 

2021.02.08

. 

Szülői értekezlet (féléves munka 

áttekintése, értékelése, fejlesztendő 

területek meghatározása) 

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilv

ánítás 

osztályfőnökök 
érintett szülők 

részvétele 

2021.02.12

. 
Öltözz pirosba! Farsang 

 

farsangi bál tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek 

részvétele 

2021.03.03

. 
Nyílt nap 

bemutató órák 
tanítók 

érintett szülők  

részvétele 

2021.03.22

. 

Fogadó óra (tanulók 

magatartásának, szorgalmának, 

megbeszélés, 

egyeztetés, 
tanítók 

érintett szülők  

részvétele 
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időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményess

égi mutató 

teljesítményének értékelése, 

kérések, javaslatok) 

véleménynyilv

ánítás 

2021.03.12

. 
Március 15-i ünnepség 

 

ünnepély Horváth Edit 

érintett szülők , 

képviselőtestül

et részvétele 

2021.04.09

. 
Költészet napja 

ünnepély 
Fogas Lili 

érintett szülők 

részvétele 

2021.03.31

. 
Húsvéti barkácsolás a Faluházban 

barkácsolás 
Horváth Edit, 

Schweitzerné 

érintett szülők , 

gyerekek 

részvétele 

2021.05.17

. 

Szülői értekezlet (éves munka 

áttekintése, értékelése, fejlesztendő 

területek meghatározása) 

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilv

ánítás 

osztályfőnökök 
érintett szülők 

részvétele 

2021.05.03

. 
Anyák napja 

 

ünnepély 
osztályfőnökök 

érintett szülők 

részvétele 

2021.06.04

. 
Nemzeti összefogás napja 

játékos 

sportvetélkedő osztályfőnökök 

érintett szülők 

és a gyerekek 

részvétele 

2021.06. 30 éves az iskola 

ünnepély osztályfőnökök

, Kovács-

Werczel 

Karolina 

érintett szülők 

és a gyerekek 

részvétele 

2021.06.16

. 
Tanévzáró 

 

ünnepély Szélig Terézia 

érintett szülők , 

gyerekek 

részvétele 

 

5.2. Szakmai kapcsolatok 

 Belső együttműködések: feladat, kapcsolattartás módja, felelős, közreműködők, várható 

eredmények 

szakmai 

kapcsolat 

feladat kapcsolat módja felelős közreműködők eredmények 

Pécsi 

Tankerület 

az intézmény 

jogszabályokna

k megfelelő 

működtetése 

megbeszélés, e-

mail, telefon, 

egyeztetés, eseti 

konzultáció 

intézményegys

ég- vezető 

intézményvezetés kölcsönös 

megelégedésen 

alapuló 

együttműködés 

1.Sz. 

Általános 

Iskola 

Versenyszerve

zés (Megyei és 

Országos 

eseti konzultáció, 

megbeszélés, 

hospitálás 

intézményegys

ég-vezető , 

tanítók 

tanítók, 

iskolavezetés 

sikeres 

versenyszervezés

, IKT 
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Német 

Népdaléneklési 

Verseny), 

bemutató órák, 

szakmai napok, 

eseti 

konzultáció, 

bemutató órák 

kompetencia 

fejlesztése 

bemutatón 

keresztül 

2.Sz. 

Általános 

Iskola 

bemutató órák, 

szakmai 

programok 

eseti konzultáció intézményegys

ég- 

vezető,tanítók 

tanítók 

iskolavezetés 

IKT 

kompetencia 

fejlesztése 

bemutatón 

keresztül 

Intézményv

etetés 

folyamatos 

tájékoztatás, 

egyeztetés, 

szakmai 

beszélgetések, 

részvétel 

igazgatói 

értekezleteken, 

megbeszélések

en, 

adatszolgáltatá

s, 

dokumentumok 

elkészítése, 

képzések 

eseti konzultáció, 

patronáló, 

támogató, 

odafigyelő 

segítségadás, 

Igazgatói 

értekezlet, e-mail, 

telefon,folyamato

s tájékoztatás, 

egyeztetés 

intézményegys

ég- vezető 

tanítók, 

intézményvezetés 

titkársági 

dolgozói, 

munkaügy 

dolgozói 

sikeres, 

eredményes 

iskolavezetés, 

elfogadó partneri 

együttműködés 

Intézménye

k közötti 

munkaközö

sség az SNI 

tanulók ért. 

folyamatos 

tájékoztatás, 

egyeztetés, 

szakmai 

beszélgetések 

eseti konzultáció, 

megbeszélés 

Patói Pálma tanítók, 

intézményegység- 

vezető 

elfogadó partneri 

együttműködés 

Apáczai 

Művelődési 

Ház 

Honvédtéri 

napok, 

programokon 

való részvétel, 

Meghirdetett 

előadásokon 

részvétel 

programokon 

való részvétel, 

programajánló 

felhívások 

intézményegys

ég- vezető, 

tanítók 

tanítók, 

művelődésszerve

zők 

sikeres 

programok  

Csorba 

Győző 

Könyvtár 

Apáczai 

Könyvtári 

órák, fonotékai 

foglalkozások 

könyvtári 

órák,fonotéka 

látogatása 

tanítók tanítók, 

könyvtárosok 

sikeres, 

eredményes 

órák, figyelmes, 

támogató 

kollégák 
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Fiókkönyvt

ár 

Pécsi 

Kulturális 

Központ 

Apáczai 

Sportegység 

úszásoktatás úszásoktatás (heti 

3 óra), kis 

tornaterem 

használata  (heti 1 

óra) 

tanítók tanítók, 

úszóoktató 

szülői 

elégedettség  

Pogányi 

Önkormány

zat 

éves feladatok 

megbeszélése, 

egyeztetés, 

programokon 

való részvétel, 

eseti 

konzultáció 

utazások 

támogatása, 

működéshez a 

fenntartó által 

nem támogatott 

kiadások 

átvállalása 

intézményegys

ég- vezető 

polgármester, 

falugondnokok 

ingyenes utazás 

a gyerekek 

számára, 

karbantartási 

munkák, 

rendezvénytér 

kialakítása, 

raktárhelyiség 

biztosítása 

Pogányi 

Német 

Önkormány

zat és 

Egyesület 

programokon 

való részvétel, 

eseti 

konzultáció 

színházlátogatás, 

kirándulás 

finanszírozása, 

eszköz és  

néptánc oktatás 

támogatása 

intézményegys

ég- vezető 

tanítók, civil 

szervezet 

képviselője 

sikeres 

produkciók, 

együttműködés 

Pogányi 

Óvoda 

bemutató órák, 

nyílt nap, 

kézműves 

foglalkozás, 

közös 

fellépések 

beiskolázás, eseti 

konzultáció 

intézményegys

ég- vezető 

tanítók, 

óvodavezető, 

óvónők 

bemutató 

foglalkozások/ór

ák, szakmai 

programok 

Pogányi 

Faluház 

Pprogramokon való részvétel Karácsonyi 

ünnepség, 

Március 15., 

Kihívás napja, 

könyvtári órák 

intézményegys

ég- vezető, 

tanítók 

Faluház vezetője, 

tanítók  

sikeres 

produkciók 

Pogányért 

Alapítvány 

Alapítványi 

karácsony ill. 

felkért 

rendezvényeke

n részvétel 

eseti konzultáció, 

szerepléseken 

részvétel 

intézményegys

ég- vezető 

Rőder Attila kölcsönös 

megelégedésen 

alapuló 

együttműködés 

Pogányi 

Hírek 

szerkesztőségi 

megbeszélések

en részvétel, 

cikkek írása 

Hírek események 

az iskola életéről 

(cikkek írása) 

intézményegys

ég- vezető 

  

szerkesztőségi 

tagok 

megjelent írások, 

gyerekmunkák 

PTE hallgatók 

fogadása 

Szakdolgozatírás

ban tanácsadás, 

intézményegys

ég- vezető 

 

tanítók 

sikeres 

szakdolgozatírás
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óralátogatás, 

hospitálás 

ra, tanítási 

gyakorlatra 

felkészítés,  

Kulcsár 

Mihályné 

szupervízor óralátogatás, 

megbeszélés 

intézményegys

ég- vezető, 

Patói Pálma 

Kulcsár 

Mihályné, Patói 

Pálma 

kölcsönös 

megelégedésen 

alapuló 

együttműködés 

 

6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött 

területek 

alkalmazott 

módszer 

 

ellenőrzött 

pedagógus 

ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

- munkaköri leírások 

aktualitásai 

- bemeneti mérések:tanulói 

képességek felmérése (Difer, 

Sindelar, mozgásállapot 

vizsgálat) 

- ped. és iskolatitkár 

munkaköri leírásai  

- vizsgáló eljárások, 

év eleji felmérések   

 

- szöveg 

aktualizálása 

- felmérések 

intézményeg

ység- vezető 

- Szélig 

Terézia, 

Patói Pálma, 

Mecseki 

Mariann 

intézményve

zető, 

intézményeg

ység-vezető 

október 

- évindítás adminisztrációs 

teendőink nyomon követése 

- tanügyi dokumentumok 

vezetése 

- óralátogatás: mindennapos 

testnevelés, gyakornok 

 

- KIR és más 

statisztikai 

adatállományok,  

- osztálynaplók, 

foglalkozási terv, 

egyéni fejlesztési 

tervek, 

tehetséggondozás 

terve,törzslapok, 

tanmenetek, 

tematikus tervek,  

- látogatott tanórák:  

testnevelés,német  

 

-

dokumentum- 

vizsgálat 

 

 

 

 

- óralátogatás, 

hospitálás, 

óramegbeszél

és 

 

intézményeg

ység - vezető 

 

- tanítók 

 

 

- Fogas Lili, 

-Gosztolya 

József 

 intézmény-

vezető 

intézményeg

ység vezető 

 

 

 

intézményeg

ység - vezető 

 

 

november differenciálás lehetőségei  

- látogatott tanórák: 

matematika, magyar 

nyelv és irodalom, 

német 

-óralátogatás, 

hospitálás, 

óramegbeszél

és  

- Horváth 

Edit, 

Mikolasek 

Tímea, 

Mecseki 

Mariann, 

Schweitzerné 

intézményeg

ység - vezető 
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hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött 

területek 

alkalmazott 

módszer 

 

ellenőrzött 

pedagógus 

ellenőrzést 

végzők 

január 

félévi adminisztráció 

megfelelése és teljesítése 

 adminisztratív teendők 

ellátása 

- naplók,  

beszámolók, 

statisztika 

- iktatás, tanulói 

nyilvántartás, isk. 

életvitel 

dokumentumai 

- 

dokumentum- 

vizsgálat 

 

 

minden 

pedagógus intézményeg

ység - vezető 

 

február 

tanügyi dokumentumok 

vezetése 

 

- osztálynaplók, 

foglalkozási terv, 

egyéni fejlesztési 

tervek, 

tehetséggondozás 

terve, tapasztalati 

tanmenetek 

- óralátogatás 

- 

dokumentum- 

vizsgálat  

 

- hospitálás, 

óramegbeszél

és 

 

minden 

pedagógus 

Horváth Edit, 

Mikolasek 

Tímea 

intézményeg

ység - vezető 

 

április Fenntarthatósági témahét óralátogatás 

hospitálás, 

óramegbeszél

és 

 

 

osztályfőnök

ök 

intézményeg

ység - vezető 

 

május Öko-iskola projektnap 
Madarak és fák 

napja 

hospitálás, 

projektnap 

megbeszélése 

 

 

Patói Pálma 
intézményeg

ység - vezető 

 

június 

 tanügyi dokumentumok 

vezetése 

 adminisztratív teendők 

ellátása 

- naplók, törzslapok, 

bizonyítványok, 

beszámolók, 

statisztika 

- iskolai életvitel 

dokumentumai 

 

dokumentum- 

vizsgálat 

 

minden 

pedagógus 
intézményeg

ység - vezető 

 

 

A 2020-2021 tanév tagintézményi feladattervét a szülői szervezet megismerte,  

véleményezte.(lásd. melléklet) 

A 2020-2021tanév intézményegység feladattervét a nevelőtestület 2020.09.14.-án megtartott 

értekezletén elfogadta. (lásd. melléklet) 
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POGÁNYI  ISKOLA  ELJÁRÁSRENDJE  A COVID 19  JÁRVÁNYÜGYI   

HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL 

Az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal a járványügyi készenlét ideje 

alatt alkalmazandó szabályokat: 

ISKOLAI   ELJÁRÁSREND  

 2020. szeptember 1-jétől az iskolába csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók 

és dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső alkalmazottak (pl., 

iskolaorvos, védőnő, iskolai szociális segítő) tartózkodhatnak. Minden egyéb belépést indokolt 

esetben az  igazgató engedélyezhet. A szülők,  látogatók számára a maszk viselése kötelező.  

 Az iskolai oktató-nevelő munkában  csak egészséges és tünetmentes pedagógus és az 

intézménnyel jogviszonyban álló dolgozó vehet részt. Ha a dolgozó tünetet észlel magán, a 

háziorvos értesítésével gondoskodnia kell orvosi vizsgálatról. A dolgozó köteles a munkaköri 

leírásban megjelölt közvetlen felettesét értesíteni, ha koronavírus-gyanú áll fenn nála, vagy 

igazolt fertőzése van. 

 Az intézményt csak egészséges, tünetmentes tanuló látogathatja.   

 A  szülő haladéktalanul köteles gyermekét elvinni az iskolából, ha gyermeke betegség 

tüneteit mutatja.  Továbbá gondoskodik a  NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális 

eljárásrendje alapján  az orvosi vizsgálatról.  

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés áll fenn.  

 Miután a nátha, influenza, COVID tünetei hasonlók, mindannyiunk felelőssége, hogy 

amikor ezek jelentkeznek, ne menjünk közösségbe, maradjunk otthon. 

 Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára plakáttal is felhívjuk a figyelmet. Az iskolába érkezéskor minden belépőnek 

kötelező a kézfertőtlenítés.  

 Minden mosdónál biztosított a szappanos kézmosási lehetőség. Ezt fertőtlenítő hatású 

folyékony szappannal, vagy vírusölő hatású kézfertőtlenítővel egészítjük ki. Kéztörlésre 

papírtörlők folyamatosan rendelkezésre állnak.  

 Rendszeres, alapos kézmosás, kézfertőtlenítés minden szünetben kötelező.  

 Vírusfertőzéssel kapcsolatos plakátok, piktogramok  az intézmény faliújságán, 

mosdóknál, bejárati ajtónál találhatók. Azok gyakorlati alkalmazására folyamatosan felhívjuk 

a tanulók figyelmét. 
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 A járványügyi készenlét fennállásáig szülők csak a bejáratai ajtóig kísérhetik 

gyermeküket. A tanítás végén jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a bejárati ajtónál 

vehetik át gyermeküket. 

 Reggelente az ügyeletes pedagógus a bejáratnál fogadja a tanulókat, szükség esetén 

feljegyzi a szülők üzeneteit és  továbbítja azt a kollégák felé. 

 Reggel minden tanuló 7:45-ig megérkezik az iskolába. A bejárati ajtót ekkor zárjuk. 

 A pedagógusok és szülők között a kapcsolattartás elsődleges módja telefonon, e-mail, 

online csatornákon történik. 

 2020. 09.01-től   40 percesek a  tanórák, így hosszabbak a  szünetek. A csengetési rend 

ennek megfelelően módosul.  

 Kérjük a  tanulók tartsák egymástól lehetőség szerint a megfelelő (1,5 m) távolságot és 

kerüljék a szükségtelen érintést (pl. egymás ölelgetése, kézfogás). 

 A tanulók intézményen belül és kívül kerüljék a csoportosulásokat (mosdó,  udvar). 

 A tanórákon a diákok csak a saját taneszközeiket (tk, mf, toll, rajzeszközök, stb.) 

használják.  

 Köhögési etikett betartása az intézmény egész területén elvárt (zsebkendőbe köhögés, 

tüsszentés, zsebkendő szemetesbe dobása, kézfertőtlenítés). 

 A tantermeket rendszeresen szellőztetjük. Lehetőség szerint a tanórákon is nyitva tartjuk 

az ablakokat. 

 A nap során felületfertőtlenítést végzünk a kapcsolók, korlátok, kilincsek, padok, 

székek, WC helységek felületén. 

 Minden tanítási nap végén alapos felület- és burkolatfertőtlenítés történik. 

 Ügyintézés az irodákban előre egyeztetett időpontokban történik, ahova a látogatók 

maszkban érkeznek. 

 Lehetőség szerint a 16 órás bennmaradás helyett a tanórák után vigyék haza a szülők 

gyermeküket.  

TESTNEVELÉS 

 A tanév első félévében úszás helyett sportpályán megtartott szárazföldi testnevelés 

órákon vesznek részt a tanulók.  

 A testnevelés órák a legkevesebb személyi kontakt mellett a szabadban valósulnak meg. 

Támogatott a tömbösített foglalkozások szervezése. 
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ÉNEK-ZENE: 

 Énekkar működése az első félévben szünetel. Az órákon a közös éneklés helyett az 

egyéni éneklés, zenehallgatás javasolt.  

 

Kérjük a szülőket, hogy  rendszeresen figyeljék a Krétában,  az intézmény honlapján megjelenő 

aktuális információkat! 

 

 

 

Pogány, 2020.09.01.                                          Szélig Terézia 

                                                                    intézményegység-vezető 
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MELLÉKLETEK 

 

1.sz melléklet 2020-2021 évi eseménynaptár 

2.sz melléklet 2020-2021 tanév éves önértékelési terv 

3.sz melléklet 1.osztály osztályfőnöki munkaterv 

4.sz melléklet 2. osztály osztályfőnöki munkaterv 

5.sz melléklet 3.osztály osztályfőnöki munkaterv 

6.sz melléklet 4.osztály osztályfőnöki munkaterv 

7.sz melléklet 2020-2021 évi Öko - iskola munkaterv 

8.sz melléklet 2020-2021 évi Mozgásfejlesztés munkaterv 
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

A 

KOLLÉGIUM 

MUNKATERVE 

 

a 2020/2021. tanévre 

 

 

Pécs, 2020. szeptember 18. 

 

 

 

 

Összeállította: Csetényi Sándor 

intézményegység-vezető 

 



Kollégium 

158 

 

1. AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ADATAI (2020. SZEPTEMBER 18.) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási 

és 

magatar-

tási 

zavarok-

kal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

1. csoport 21 1 1  3 2  

2. csoport 19 1 1   1  

3. csoport 19    5   

4. csoport 20 2 1  2 2  

5. csoport 20  1  1 2  

6. csoport 19 1   4 3  

7. csoport 19 1   1 5  

8. csoport 23 3 3  3 2  

9. csoport 24 5 2  1 1  

10. csoport 22 3 1  4 4  

11. csoport 23 1 1  2 2  

12. csoport 23 3   2 2  

Összesen 252 21 11  28 26  

 

Csoportok száma összesen: 12 

SNI tanulók száma és aránya: 21 fő, 8,3% 

Étkezők száma: 207 fő  

Ebből az ingyenesen étkező száma és aránya: 5 fő, 2,4%   

50 %-os kedvezményben részesülők száma és aránya: 82 fő, 39,6% 

- Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 34 fő 
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- 3 vagy több gyermekes családban él: 33 fő 

- tartós beteg: 16 fő    

Teljes árat fizetők száma és aránya: 120 fő, 58% 

2. VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE 

 

 

Csetényi Sándor 

Igazgató 

 

Bäckerné Tassy Ildikó 

Igazgató -helyettes 

Hétfő 9 – 19 9 - 17 

Kedd 11 - 19 11 - 18 

Szerda 11 - 19 10 - 19 

Csütörtök OH 9 - 19 

Péntek 9 - 15 9 - 15 

 

3. A TANÉV HELYI RENDJE  

3.1. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti 

múltunk mártírjainak 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 

(október 6.) 

Ekkert Dorina 

2020.10.0

6 

Minden csoport 

rövid videót néz a 

tavaly elkészült 

hanganyag 

segítségével.. 

2. 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 

23.) 

Ekkert Dorina 

 

2020.10. 

19. 

Minden csoport 

megtekinti az 

elkészült műsor 

felvételét  
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

Ekkert Dorina 

Sajabó Helga 

2021.02.2

5 

Minden csoport 

végig hallgatja a 

stúdió műsorát . 

4. 

Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 

15.) 

Ekkert Dorina 

2021.03.1

1 

A 

megemlékezéshez 

kapcsolódó videók 

készítése, 

csoportszinten 

történő levetítése. 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 

Ekkert Dorina 

 Sajabó Helga 

 

2021.04.1

5 

Minden csoport 

meghallgatja a 

stúdió műsorát. 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Ekkert Dorina 

2021.06.0

3 

A határon túli 

magyar 

kollégistákkal 

készített előzetes 

interjúk 

közreadása. A 

szilencium 

keretében a 

csoportok a 

felolvasott interjúk 

után közösen 

beszélgetnek a 

csoportvezető 

nevelővel az 

elhangzottakról. 

Egymás 

tapasztalatainak, 

véleményének, 

nézőpontjainak 

megismerése 

beszélgetés 

közben.. 
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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 

2020.10.1

2 

Minden csoport 

készít termény és 

gyümölcsbemutatót 

2. Mikulás parti 
Vukman Tibor 

Simaráné K. Z. 

2020.12.0

7 

Minden diák részt 

vesz a programon 

és ajándékot kap. 

3. Csoportok karácsonyi estje  csoportvezetők 
2020.12.1

7 

Minden csoport 

összejövetelt 

szervez. 

4. Farsangi bál Vukman Tibor 
2021.02.1

0 

Minden csoportból 

van jelmezes 

beöltöző. 

5. Kulturális bemutató Sajabó Helga 
2021.03.2

4 

A tehetséges 

tanulók 

bemutatkozási 

lehetőséget kapnak 

6. 
Kollégiumi színjátszó műhelyek 

VIII. találkozója 
Sajabó Helga 

2021.04.1

4 

Négy színjátszó 

csoport bemutatja 

produkcióját 

7. Diáknap Vukman Tibor, DT 
2021.04.2

1 

Minden tanuló 

részt vesz a 

programon. 

8. Városi flashmob Szilágyi Zoltán 
2021.05.1

2 

9 kollégium, 500 

tanuló részvétele 

 

3.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Programadó Közgyűlés 
Vukman Tibor, 

DT, Sajabó Helga 

2020.09.2

1 

Minden tanuló 

megismeri az éves 

programot 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

2. Kollégiumi Ballagás 

Sajabó Helga 

Bäckerné Tassy 

Ildikó 

2021.04.2

8 

Minden végzős 

tanulónk részt vesz 

az ünnepi vacsorán 

3. 
Sport- és környezetnevelési díjak 

átadása 

Végh Csaba,  

Egressy Sándor 

2021.04.2

2 

Minden jó 

eredményt elért 

diákunk, 

közösségünk díjat 

kap 

4. 
Apáczai Csere Jánosról történő 

megemlékezés 

Ekkert Dorina 

Horváth Judit 

2020.11.1

9 

A tavaly elkészített 

film bemutatásra 

kerül minden 

csoportban. 

 

3.4. Az előre tervezhető nevelési értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.09.03. 

A digitális tanrend, a kollégistákkal való 

online kapcsolattartás  információinak, 

tapasztalatainak a megosztása, 

összegzése. Felkészülés a lehetséges 

újabb távoktatásra. 

 

Szilágyi Zoltán 

Hasznos, 

gyakorlati 

tapasztalatokat 

gyűjtünk. 

2020.10.14. 

Személyiségtípusok a kollégiumban 

(tudásmegosztás) 

 

 

Gerencsér Judit, 

Szilágyi Zoltán 

Személyiségtípu

sokhoz történő 

alkalmazkodás, 

önismeret 

fejlődése a 

kollégák körében 

. 

2021.02.15. 

Tudásmegosztás a reflektív 

gondolkodásról  

(10 órás tanfolyam anyaga alapján) 

 

Szilágyi Zoltán, 

képzésen 

résztvevő 

kollégák 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2021.05.19. 

Az Életrevaló programmal kapcsolatos 

aktuális információk, tapasztalatok.  

vagy? 

Nevelési Stílusok 

(Tudásmegosztás) 

 

 

 A cég előadója, 

olyan kollégium 

előadója, ahol 

működik a 

program 

 

Szilágyi Zoltán 

Gerencsér Judit 

 

 

3.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.09.01. 

Ismerkedés, tanév elejei feladatok, 

dokumentáció összegyűjtése, 

vírushelyzettel kapcsolatos információk 

csoportvezető 

nevelők 

Minden 

dokumentáció 

határidőre 

leadásra kerül 

2020.10.12. 

Szülői Munkaközösségi értekezlet. Éves 

program véleményezése, új elnök 

megválasztása, 

igazgató 

A tagok 50%-a 

részt vesz a 

megbeszélésen 

A 

kapcsolatos 

iskolák 

szülői 

értekezletei

nek 

időpontjába

n. 

A tanulók kollégiumi életével 

kapcsolatos teljes körű tájékoztatása. 

csoportvezető 

nevelők 

Az iskolai szülői 

értekezletre 

elmenők a 

kollégiumot is 

felkeresik. 
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3.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú 

iskolai nyílt napok tervezett időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.10. 

Kollégiumunk feltételrendszerének 

bemutatása a Gimnázium nyílt napján és 

a kollégiumban 

Csetényi Sándor 

A partnerek 

elégedettek 

szolgáltatásainkk

al 

A 

kapcsolatos 

iskolák 

tervezett 

időpontjain 

Kollégiumunk feltételrendszerének 

bemutatása (szóban és szórólapon) a 

kapcsolatos iskolákban 

Bäckerné Tassy 

Ildikó 

A fő 

partneriskolákba

n személyesen is 

megjelenünk 

 

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 megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Megyei Helytörténeti 

Vetélkedő 
vegyes 

Bäckerné Tassy 

Ildikó 

Zádori Attila 

saját rendezés 

Apáczai Kupa – 

Városi Labdarúgó 

Bajnokság (2. félév) 

vegyes Végh Csaba saját rendezés 

Apáczai Kupa – 

Városi Röplabda 

bajnokság (2.félév) 

vegyes Zádori Attila saját rendezés 

Herkules Kupa vegyes Szilágyi Zoltán saját rendezés 

Megyei Lépcsőnfutó 

Verseny 
vegyes Szilágyi Zoltán saját rendezés 

Apáczai Kupa – 

Városi 
vegyes Végh Csaba saját rendezés 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Úszóbajnokság (2. 

félév) 

Színjátszó Műhelyek 

Találkozója 
vegyes Sajabó Helga saját rendezés 

Megyei ugrálókötél és 

fekvőtámasz verseny 
vegyes Szilágyi Zoltán saját rendezés 

Megyei helyesíró 

verseny 
vegyes Sajabó Helga Hajnóczy Kollégium 

Istenes versek – 

városi szavalóverseny 
vegyes Sajabó Helga 

Szent Margit 

Kollégium 

Szirén Kupa – lány 

városi focibajnokság 
vegyes Végh Csaba 

Szent Margit 

Kollégium 

Városi asztalitenisz 

bajnokság 
vegyes Vukman Tibor Horvát Kollégium 

Öttorony – megyei 

szavalóverseny 
vegyes Sajabó Helga Hajnóczy Kollégium 

Wass Albert - 

szavalóverseny 
vegyes Sajabó Helga 

Református 

Kollégium 

Megyei Ökoli 

vetélkedő 
vegyes Egressy Sándor Kodály Kollégium 

Megyei angol nyelvi 

vetélkedő 
vegyes 

Bäckerné Tassy 

Ildikó 
Kodály Kollégium 

Országos 

Fogyasztóvédelmi 

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 –pszichológus közreműködésével ( 9.évf.) 

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

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

Szociometriai felmérés (minden csoportban) 
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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: 2021. június 15. 

4.1.2. Szakmai munkához elengedhetetlen eszközök beszerzése (szakköri alapanyagok, 

szakkönyvek).  

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2020. október 15. 

4.1.3. Kondi terem két gépének javítása. 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2020.11.30. 

4.1.4. Karbantartási anyagok folyamatos biztosítása, beszerzése. 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2021.06.15.  

4.1.5. Az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola három felsős osztályainak 

fogadásához szükséges feltételek megteremtése. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2020. 09.02. 

4.1.6. Vizesblokkok karbantartási feladatainak elvégzése - borotválkozó lámpák javítása 

            Felelős: Tankerület karbantartási csoport irányítója 

            Határidő: 2020.09.30. 

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

megvalósításhoz szükséges feltételek biztosítása. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2021.08.31. 

4.1.8. Egységes szemléletű dekoráció kialakítása,  faliújságok folyamatos karbantartása, 

aktualizálása. 

            Felelős: Horváth Judit, Vukman Tibor 

            Határidő: 2020.11.30. 

4.1.9. Három szoba ajtajának cseréje. 

            Felelős: igazgató, karbantartó 

            Határidő: 2020.10.30.  

4.1.10. Két szint függönykarnisainak cseréje. 

 Felelős: igazgató, karbantartó 

 Határidő: 2020.11.15. 

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

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.1.12. Az épület Ny-i árkádrész mennyezete szigetelésének javítása – forrás esetén 

 Felelős: Tankerület karbantartási csoport irányítója 
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 Határidő: 2020.11.30. 

4.1.13. Az épület K-i és Ny-i szárnyán lévő kiülők javítása, karbantartása. 

 Felelős: Egressy Sándor, karbantartó 

 Határidő: 2020.11.30. 

 

 

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 aktualizálása, módosítása 

             Felelős: Igazgató, MIBI csoport tagjai 

             Határidő: 2020.08.31. 

4.2.1.3. Öt évre szóló Intézményi önértékelési program elkészítése. 

 Felelős: intézményegység-vezető, ÖCS tagjai 

 Határidő: 2020. szeptember 30. 

4.2.1.4. Éves intézményi önértékelési terv elkészítése és megvalósítása. 

 Felelős: intézményegység-vezető, ÖCS tagjai 

 Határidő: 2020 szeptember 21, majd a terv ütemezése alapján. 

4.2.1.5. KRÉTA elektronikus felület feltöltése, vezetése. 

 Felelős: Intézményegység-vezető, kollégiumi titkár 

 Határidő: 2020.09.24.  

4.2.1.6. Vészhelyzet idejére szóló Intézkedési terv, saját protokoll elkészítése, és elhelyezése a 

honlapon, faliújságon, Éves munkatervben. 

             Felelős: intézményegység-vezető. 

             Közreműködő: Gerencsér Judit. 

             Határidő: 2020.09.01. 

4.2.1.7. Éves beiskolázási terv elkészítése. 

 Felelős: intézményegység-vezető 

 Határidő: 2021.03.15. 

4.2.1.8. A 2020-as és 2021-es minősitésben érintett kollégák felkészítése, és a minősítési 

eljárás sikeres lebonyolítása, feltételeinek biztosítása. 

            Felelős: intézményegység-vezető 

            Határidő: 2020.09.17. majd az OH elektronikus felületének ütemezése szerint 

4.2.1.9. KRÉTA elektronikus napló vezetése. 

            Felelős: csoportvezetők, ig. helyettes 

            Határidő: 2020.09.24-től (visszamenőleg 09.01-től). 

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

            Felelős: igazgató, ÖCS tagok 

            Határidő: 2021.06.15. 

4.2.1.11. Az öt éves vezetői ciklus értékelésének elkészítése, beszámolás az IT előtt. 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: Az IT ütemezése szerint 

   

4.2.2. A kompetencia alapú neveléssel-oktatással összefüggő feladatok 
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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 nevelők 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.2.2. Bemutató foglalkozás megtekintésének megszervezése. 

 Felelős: Szilágyi Zoltán – munkaközösség-vezető 

 Határidő: 2021. 05.30. 

4.2.2.3. A kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó három projekt megszervezése 

(egészségnevelés, környezetnevelés) 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, tevékenységirányítók 

 Határidő: tevékenységirányítói munkatervek ütemezése szerint 

4.2.2.4. Az Életrevaló programmal kapcsolatos aktuális információk, tapasztalatok átadása. 

Előadó meghívása 

Felelős: Szilágyi Zoltán – munkaközösség vezető 

Határidő: 2021.06.15.  

4.2.2.5. A kezdeményezőkészség, kreativitás, együttműködés és a konfliktuskezelés 

kompetenciaterületek fejlesztése (tavalyi mérések alapján). 

            Felelős: csoportvezetők 

            Határidő: 2021.06.15. 

4.2.2.6. Digitális kompetenciafejlesztés (nevelőknél, diákoknál egyaránt) valósuljon meg a 

tematikus foglalkozásokon, közösségi programokon, megemlékezési műsorokon. 

            Felelős: csoportvezető nevelők, Ekkert Dorina 

            Határidő: 2021.06.15. 

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

fejlesztés megvalósítása 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.2.8. Az országos témahetek intézményegységi megvalósítása. 

            Felelős: Egressy Sándor, Ekkert Dorina, Bäckerné Tassy Ildikó 

            Határidő: Tevékenység irányítók munkatervei alapján 

4.2.2.9. Digitális kompetenciafejlesztés érdekében 30 órás képzésen való részvétel (EFOP-

3.2.4-16). 

             Felelős: intézményegység-vezető 

             Határidő: 2021.06.15. 

 

4.2.3. A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 

 

4.2.3.1. Ki miben tehetséges, érdeklődési terület – táblázat kitöltése 

            Felelős: csoportvezető nevelők. 

            Határidő: 2020.09.25. 

4.2.3.2. Érdeklődésnek, képességeknek megfelelő szakkörválasztás. 

             Felelős: csoportvezető nevelők. 

             Határidő: 2020.09.20. 

4.2.3.3. Kondi terem működtetése, ügyeleti rendszer kialakítása. 

              Felelős: Testnevelő szakos kollégák 
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              Határidő: 2021.06.15. 

4.2.3.4. Szakkörök, tehetségműhelyek működtetése. 

 Felelős: szakkörvezetők 

 Határidő: 2020. október 1. 

4.2.3.5. Tehetséggondozó versenyek, vetélkedők szervezése (2. félévben, vagy online 

módon). 

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

 Felelős: Szilágyi Zoltán, Végh Csaba, Zádori Attila 

 Határidő: Sportmunkaterv ütemezése alapján 

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

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

 Határidő: kiírás alapján 

4.2.3.6. Tehetséges tanulók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása (ünnepségek, 

megemlékezések, kulturális bemutató) 

 Felelős: Sajabó Helga, Vukman Tibor 

 Határidő: tevékenységirányító munkaterve alapján 

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

esetén. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Sajabó Helga 

 Határidő: 2021.04.14.  

4.2.3.8.  Legműveltebb csoport- vetélkedősorozat lebonyolítása (8 forduló). 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2021.03.23. 

4.2.3.9. Pécs és környéke-megyei helytörténeti vetélkedősorozat megszervezése és 

lebonyolítása. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2021. 03 09. 

4.2.3.10.Kiemelkedő eredményt elért tanulók díjazása. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó  

 Határidő: 2021.04.22.  

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

tablóin. 

             Felelős: Horváth Judit, Vukman Tibor 

             Határidő: 2021.05.07. 

4.2.3.12. Az országos Fogyasztóvédelmi vetélkedőre való felkészítés. 

 Felelős: Gerencsér Judit 

 Határidő: Meghirdetés szerint  

 

4.2.4. Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok 

 

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

megvalósítása 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.4.2. Fejlesztési tervek elkészítése 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2020.10.15. 

4.2.4.3. Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások tartása a problémás tanulóknak. 

 Felelős: csoportvezető nevelők 
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 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.4.4. Rászoruló tanulók támogatása az egyesület szociális keretéből 

 Felelős: igazgató, egyesület elnöke 

 Határidő: 2020.09.25. 2021. 02.26. 

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

pszichológussal és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.4.6. Kollégiumi mentálhigiénés team működtetése. 

 Felelős: Gerencsér Judit, Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2020.10.01. 

4.2.4.7. „Böngészde”- vásár megszervezése. 

            Felelős. Vukman Tibor, Horváth Judit 

            Határidő: 2020.12.01., 2021.03.16. 

4.2.4.8. Öt leg rászorultabb tanuló ingyenes étkezésének biztosítása. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2020.09.15. 

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

iskolák osztályfőnökeivel, ifjúságvédelmi felelőseivel. 

             Felelős: csoportvezető nevelők 

             Határidő: 2021.06.15. 

4.2.4.10. Korrepetálások megszervezése. 

             Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó  

             Határidő: 2020.10.01. 

4.2.4.11. Mentálhigiénés foglalkozások tartása az arra rászorulóknak. 

 Felelős: Gerencsér Judit 

 Határidő: 2021.06.15. 

 

 

4.2.5. Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok 

4.2.5.1. Intézményegységi mérési naptár elkészítése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2020. szeptember 10. 

4.2.5.2. Készségek, képességek szintjének megállapítása, fejlesztési tervek elkészítése 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2020. október 15. 

4.2.5.3. Szociális kompetenciák mérése a 9-10. évfolyamon 

 Felelős: Balázsi Beáta, Vukman Tibor 

 Határidő: 2020.09.14. 2020.05.17. 

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

 Felelős: pszichológus, szociális segítő 

 Határidő: 2020.09.25. 

4.2.5.5. A 9. évfolyamosok tanulási stílusának mérése. 

            Felelős: csoportvezetők 

            Határidő: 2020.09.15. 

4.2.5.6. Az új diákok beilleszkedési szintjének mérése 

 Felelős: Balázsi Beáta 

 Határidő: 2020.11.09. 

4.2.5.7. Tanulói értékelési rendszer működtetése 
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 Felelős: igazgató, csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.5.8. Szociometriai felmérés 

 Felelős: csoportvezetők, szociális segítő 

 Határidő: 2020.11.16. 

4.2.5.9. Öko-tudatosság mérése 

            Felelős: Egressy S. 

            Határidő: 2020.09.14.   2020.05.17. 

4.2.5.10. Elégedettségi mérések a kollégiumi szintű rendezvények után. 

            Felelős: a program irányítói 

            Határidő: Munkatervek ütemezése alapján 

4.2.5.12. 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: 2021.06.15. 

4.2.6.2. Öko-DT működtetése 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.6.3. Környezetnevelési faliújság tematikus feltöltése 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.6.4. Fenntarthatósági témahét lebonyolítása  

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2021. 04. 19-22. 

4.2.6.5. BIOKOM látogatás (9.évf.) -online 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2021.05.30. 

4.2.6.6. Örökös Ökokollégiumi címmel járó feladatok teljesítése (vállalások). 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.6.7. Energiatakarékosság pontozása. 

 Felelős: Egressy Sándor, Öko-DT 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.6.8. Részvétel a megyei ökoli-vetélkedőn. 

             Felelős: Egressy Sándor 

             Határidő: Kiírás szerint 

4.2.6.9. Alkalmi túrák szervezése (2. félév). 

 Felelős: Szilágyi Zoltán 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.6.10. A kollégium környezetének tisztán tartása, ápolása, növénygondozás 

 Felelős: Egressy Sándor, Gerencsér Judit 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.6.11. A „Kollégium fájának” gondozása 

 Felelős:  Öko – DT 
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 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.6.12. Dekorációs szakkör működtetése, javító napok beiktatása 

 Felelős: Horváth Judit 

 Határidő: 2021.06.15. 

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

szervezeteivel 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.6.14. Környezetneveléssel kapcsolatos filmvetítések 

 Felelős: Balázsi Beáta 

 Határidő: szakkörvezető munkaterve alapján 

4.2.6.15. Kertbarát, sporthorgász és barkács szakkör működtetése. 

             Felelős: Egressy Sándor, Gerencsér Judit 

             Határidő: 2020.10.01. 

4.2.6.16. Szobadekorációs- és legvirágosabb szoba verseny meghirdetése, lebonyolítása 

Felelős: Horváth Judit, Gerencsér Judit, DT 

Határidő: 2020.11.23.  2021.03.31. 

4.2.6.17. Biofarm látogatás  

      Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2021.05.20. 

4.2.6.18. Hőerőmű látogatás 

Felelős: Egressy Sándor 

Határidő: 2021.02.18. 

4.2.6.19. Öko-díjak átadása. 

Felelős: Egressy Sándor, igazgató 

Határidő: 2021.04.22.  

4.2.6.20. Öko-kollégiumi kritériumrendszer teljesülésének vizsgálata 

            Felelős: igazgató, Egressy S. 

            Határidő: 2019.11.30. 

4.2.6.21. „Te szedd” akció megszervezése. 

            Felelős: Egressy Sándor 

            Határidő: 2021.03.15. 

4.2.6.22. Árvácskaültetés. 

            Felelős: Gerencsér Judit, Egressy Sándor 

            Határidő: 2020.10.10. 

4.2.6.23. Virágszaporítás. 

            Felelős: Gerencsér Judit, kertbarát szakkör 

            Határidő: 2021.06.15. 

4.2.6.24. Pénzügyi és vállalkozói témahét megszervezése. 

            Felelős: Bäckerné Tassy ildikó 

            Határidő: 2021.03.01-04-ig. 

4.2.6.25. Városi flashmob lebonyolítása. 

            Felelős: Szilágyi Zoltán 

            Határidő: 2021.05.12. 

4.2.6.26. Megemlékezés a nevezetes világnapokról. 

            Felelős: Egressy Sándor, Sajabó Helga 

            Határidő: Stúdiós ütemterv szerint 

4.2.6.27. Tudatos vásárlásra nevelő iskola címmel járó feladatok beépítése a 

környezetnevelési programunkba. 



Kollégium 

173 

 

 Felelős: Gerencsér Judit, Egressy Sándor 

 Határidő: 2021.06.15. 

 

 

4.2.7. Egészségneveléssel összefüggő feladatok 

 

 

4.2.7.1. Egészségügyi ismeretek átadása nevelési- és kiscsoportos foglalkozásokon 

 Felelős: csoportvezető nevelők, Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: tanmenet és a tevékenységirányító munkaterve alapján 

4.2.7.2. Orvosegyetemisták felkészítő interaktív foglalkozásai 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: tevékenységirányítói munkaterv alapján 

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

részére. 

 Felelős: Szilágyi Zoltán 

 Határidő: 2021. február 11,18. 

4.2.7.4. Családtervezési program lebonyolítása 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2020.11.09.,12.09. 

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

 Felelős: Simaráné Kertész Zita, Egressy S. 

 Határidő: 2020.10.12. 

4.2.7.6. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, csoportvezető nevelők, szociális segítő 

 Határidő: 2021.06.15. 

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

 Felelős: szakkörvezetők 

 Határidő: 2020.10.01. 

4.2.7.8. Kollégiumi városi- és megyei szintű sportversenyek, bajnokságok lebonyolítása (2. 

félév) 

 Felelős: Szilágyi Zoltán, Végh Csaba, Zádori Attila  

 Határidő: sportmunkaterv ütemezése alapján 

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

 Felelős: Végh Csaba,  

 Határidő: kiírás szerint 

4.2.7.10. Drogprevenciós interaktív foglalkozás megszervezése (Mérföldkő Egyesület) a 

szociális segítő közreműködésével – videós lehetőség igénybevételével. 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita, Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2020.10.15. 

4.2.7.11. Véradás szervezése (Vöröskereszt szervezésében) 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2020.10.07. 2021.03.30. 

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

 Felelős: Backerné Tassy Ildikó, Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2021. március 18. 

4.2.7.13. Rendszeres és egészséges táplálkozás nyomon követése. 

            Felelős: csoportvezető nevelők. 

            Határidő: 2021.06.15.  
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4.2.7.14. A tanulók mentális állapotának folyamatos nyomon követése. 

            Felelős: csoportvezetők, szociális segítő, Gerencsér Judit 

            Határidő: 2021.06.15. 

4.2.8.15. Dohányzás csökkentésére irányuló prevenciós program megvalósítása (Cigaretta 

stop program). 

            Felelős: Simaráné Kertész Zita, Gerencsér Judit, Szilágyi Zoltán 

            Határidő: 2021.06.15. 

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

diákok). 

            Felelős: Simaráné K. Z. 

            Határidő: 2020.09.30. 

4.2.8.17. Diáknapi gyalogtúra. 

            Felelős: DT, Szilágyi Zoltán 

            Határidő: 2021.04.21. 

4.2.8.18. Veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedési terv betartása, betartatása, központi 

előírásokhoz való folyamatos aktualizálása.  

 Felelős: igazgató, nevelőtanárok 

 Határidő: 2021.06.15. 

 

4.2.8. Az intézményegység működésével összefüggő feladatok 

 

4.2.8.1. Tűzriadó gyakorlása – új kollégisták részvételével. 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2020. 10.14. 

4.2.8.2. Éves foglalkozási terv elkészítése 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2020. 09.30. 

4.2.8.3. Szakkörök szervezése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, szakkörvezetők 

 Határidő: 2020.09.30. 

4.2.8.4. Korrepetálások szervezése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2020. szeptember 30. 

4.2.8.5. Iskolai korrepetálások feltérképezése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2020. október 15. 

4.2.8.6. Pályázatok figyelése, írása, elszámolása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.8.7. Intézményegység honlapjának frissítésével kapcsolatos feladatok, közzétételi lista 

aktualizálása, facebook oldal működtetése. 

 Felelős: Gerencsér Judit 

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

4.2.8.8. Ügyeletesi rendszer működtetése. 

            Felelős: csoportvezetők 

            Határidő: 2021.06.15.  

4.2.8.9. Stúdió működtetése. 

            Felelős: Sajabó Helga  

            Határidő: 2020.09.15. 
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4.2.8.10. Elégedettségi kérdőívek alkalmazása nagyrendezvényeink kapcsán. 

            Felelős: programgazdák 

            Határidő: programokkal egyidőben 

4.2.8.11. Kollégiumi működésünk összehangolása és zökkenőmentes megvalósítása az Árpád 

Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felső tagozatos osztályaival. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2021.06.15. 

4.2.8.12. Leltározás elvégzése 

            Felelős: igazgató, Egressy Alica 

            Határidő: 2020.09.25. 

4.2.8.13. Munkaköri leírások aktualizálása 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2020.10.01. 

4.2.8.14. A Szülői Munkaközösség működtetése, új elnökének megválasztása. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2020.10.12. 

 

4.2.9. Erkölcsi és hazafias neveléssel kapcsolatos feladatok 

 

4.2.9.1. „Tükör” szakkör működtetése. 

 Felelős: Horváth Judit  

 Határidő: 2020.10.01. 

4.2.9.2. Bűnmegelőzési rendőrségi előadás megszervezése. 

 Felelős: Ekkert Dorina 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.9.3. Bűnmegelőzési interaktív foglalkozások megszervezése. 

 Felelős: Ekkert Dorina 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.9.4. Megemlékezések a nevezetes emléknapokról 

 Felelős: Ekkert Dorina 

 Határidő: a tevékenységirányító munkaterve alapján 

4.2.9.5. Városi séták szervezése Pécs legfontosabb történelmi és kulturális emlékeinek 

helyszíneire 

 Felelős: Zádori Attila 

 Határidő: 2021.06.15. 

4.2.9.6. Névadónkról, Apáczai Csere Jánosról megemlékezés, róla készült film levetítése. 

           Felelős: Ekkert Dorina 

           Határidő: 2020.11.19. 

4.2.9.7. Részvétel az ANK szintű Apáczai vetélkedőn. 

            Felelős: Bäckerné T. I. 

            Határidő: Kiírás szerint 

 

4.2.9.8. Filmrészletek levetítése és a látottak megbeszélése interaktív foglalkozásokon. 

            Felelős: Ekkert Dorina 

            Határidő: 2021.06.15. 

4.2.9.09. Más kollégiumok által szervezett kulturális programokon, vetélkedőkön, 

versenyeken való részvétel. 

            Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Sajabó Helga 

            Határidő: Kiírás szerint 
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4.2.9.10. Megyei Helytörténeti Vetélkedő megszervezése. 

            Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

            Határidő: 2021.03.09. 
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Eseménynaptár 

SZEPTEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. kedd Első tanítási nap  

2. szerda    

3. csütörtök Munkaközösségi foglalkozás 1300 Szilágyi Z. 

4. péntek    

5. szombat    

6. vasárnap    

7. hétfő    

8. kedd Higiéniai bemutató Simaráné 

9. szerda    

10. csütörtök   

11. péntek    

12. szombat    

13. vasárnap    

14. hétfő Kompetencia mérés; Ökotudatosság mérés 

Modalitás  
 Balázsi B., Vukman T., Egressy S. 

 

15. kedd   

16. szerda    

17. csütörtök Simaráné minősítés  Bäckerné 

18. péntek    

19. szombat    

20. vasárnap    

21. hétfő Programadó Közgyűlés 1655 – stúdión keresztül Sajabó H.  Bäckerné 

22. kedd    

23. szerda    

24. csütörtök Képességek és nehézségek mérése Tischler I., pszichológus 

25. péntek Egészségtudatos gondolkodás témanap   

26. szombat    

27. vasárnap    

28. hétfő Szecskaavató DT, Vukman T. 

29. kedd    

30. szerda Kollégium vezetőségi értekezlet 

Legműveltebb csoport vetélkedő 1. forduló 

igazgató 

Bäckerné 
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OKTÓBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtök   

2. péntek    

3. szombat    

4. vasárnap   

5. hétfő Nevelőtestületi értekezlet 1300 

Öko-team gyűlés 1900 

Csetényi Sándor 

Egressy Sándor 

6. kedd Megemlékezés az Aradi vértanúkról Ekkert Dorina 

7. szerda Véradás 1700 Simaráné 

8. csütörtök Sporthorgász szakkör Egressy S. 

9. péntek    

10. szombat    

11. vasárnap    

12. hétfő Őszi termény- és gyümölcsnap DT, Vukman T., Simaráné 

13. kedd Tagozatgyűlés Szilágyi Z. 

14. szerda  Munkaközösségi foglalkozás 

Tűzriadó gyakorlás 

Szilágyi Z. 

Csetényi S. 

15. csütörtök 
Drogprevenciós foglalkozás – online (Mérföldkő) 

Simaráné 

16. péntek    

17. szombat    

18. vasárnap    

19. hétfő Megemlékezések az ’56-os forradalomról Ekkert D., Sajabó H., Vukman T. 

20. kedd Legműveltebb csoport vetélkedő  Bäckerné 

21. szerda Kollégium vezetőségi értekezlet 

Tökfaragó verseny 

Csetényi S. 

Vukman T., DT 

22. csütörtök Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

23. péntek   

24. szombat    

25. vasárnap    

26. hétfő    

27. kedd    

28. szerda    

29. csütörtök   

30. péntek   

31. szombat   
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NOVEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárnap    

2. hétfő Őszi szünet utáni első tanítási nap 

Öko-team gyűlés 

  

Egressy S. 

3. kedd Nevelőtestületi értekezlet Csetényi S. 

4. szerda    

5. csütörtök Gerencsér Judit minősítése  Bäckerné 

6. péntek    

7. szombat  
  

8. vasárnap    

9. hétfő Szülész-nőgyógyász előadás 

Beilleszkedés mérés 

Simaráné 

Balázsi B. 

10. kedd    

11. szerda    

12. csütörtök Sporthorgász szakkör (Malomvölgyi tó)  Egressy S. 

13. péntek    

14. szombat    

15. vasárnap    

16. hétfő Tagozatgyűlés 

Szociometriai felmérés 
 Szilágyi Z. 

csoportvezetők 

17. kedd    

18. szerda Fórum 1700  DT, Vukman T. 

19. csütörtök Megemlékezés Apáczai Csere Jánosról 

Legműveltebb csoport vetélkedő 

Ekkert D. 

Bäckerné 

20. péntek    

21. szombat    

22. vasáranp    

23. hétfő Dekorációs verseny, legvirágosabb szoba, szint verseny  Horváth J., Gerencsér J. 

24. kedd    

25. szerda Kollégiumi vezetőségi értekezlet 

Házi tolódzkodó felmérő 1900 
 Csetényi S. 

Szilágyi Z. 

26. csütörtök    

27. péntek    

28. szombat    

29. vasárnap    

30. hétfő   
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DECEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. kedd „Böngészde” Vukman T., Horváth J., DT 

2. szerda Nevelőtestületi értekezlet 

Házi fekvőtámasz felmérés 

Csetényi S. 

Szilágyi Z. 

3. csütörtök   

4. péntek Tanulók jelentkezése központi írásbelifelvételi vizsgára  

5. szombat   

6. vasárnap   

7. hétfő Mikulás party DT, Simaráné, Vukman T. 

8. kedd Munkaközösségi foglalkozás Szilágyi Z. 

9. szerda Szülészeti Klinika látogatás – online 

Házi fekvenyomó- és húzódzkodó felmérés 

Simaráné 

Szilágyi Z. 

10. csütörtök Legműveltebb csoport vetélkedő Bäckerné 

11. péntek   

12. szombat   

13. vasárnap   

14. hétfő   

15. kedd Tagozatgyűlés Szilágyi Z. 

16. szerda Kollégiumi vezetőségi értekezlet Csetényi S. 

17. csütörtök Karácsonyi ünnepségek csoportszinten csoportvezetők 

18. péntek Téli szünet előtti utolsó tanítási nap  

19. szombat   

20. vasárnap   

21. hétfő   

22. kedd   

23. szerda    

24. csütörtök   

25. péntek   

26. szombat   

27. vasárnap   

28. hétfő   

29. kedd   

30. szerda   

31. csütörtök   
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JANUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. péntek   

2. szombat   

3. vasárnap   

4. hétfő Téli szünet utáni első tanítási nap 

Öko-team gyűlés 

 

Egressy S. 

5. kedd   

6. szerda   

7. csütörtök Nevelőtestületi értekezlet Csetényi S. 

8. péntek   

9. szombat   

10. vasárnap   

11. hétfő   

12. kedd Munkaközösségi foglalkozás Szilágyi Z. 

13. szerda Legműveltebb csoport vetélkedő Bäckerné 

14. csütörtök   

15. péntek   

16. szombat   

17. vasárnap   

18. hétfő   

19. kedd   

20. szerda Tagozatgyűlés Szilágyi Z. 

21. csütörtök Házi lépcsőnfutó verseny Szilágyi Z. 

22. péntek I. félév vége   

23. szombat    

24. vasárnap    

25. hétfő Házi úszóverseny Végh Cs. 

26. kedd    

27. szerda Városi röplabda bajnokság kezdete  Zádori A. 

28. csütörtök „Géppuskaláb” Megyei lépcsőnfutó verseny  Szilágyi Z. 

29. péntek 29-ig értesítés a félévben elért tanulmányi eredményekről   

30. szombat    

31.  vasárnap   
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FEBRUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. hétfő Öko-team gyűlés Egressy S. 

2. kedd    

3. szerda Félévi értekezlet Csetényi S. 

4. csütörtök    

5. péntek    

6. szombat 6-ig Pedagógiai munka értékelése, nevelőtestületi értkezlet   

7. vasárnap    

8. hétfő Városi úszóbajnokság Végh Cs. 

9. kedd    

10. szerda Farsang 1800 Vukman T., DT 

11. csütörtök Házi asztalitenisz bajnokság 

Tagozatgyűlés 

Újraélesztő tanfolyam 10. évf. 

 Vukman T. 

Szilágyi Z. 

Szilágyi Z. 

12. péntek    

13. szombat    

14. vasárnap    

15. hétfő Orvostanhallgatók interaktív foglalkozásai – egészségnevelés 

Munkaközösségi foglalkozás 

Simaráné, Bäckerné 

Szilágyi Z. 

16. kedd    

17. szerda     

18. csütörtök Hőerőmű látogatás 

Újraélesztő tanfolyam 
 Egressy S. 

Szilágyi Z. 

19. péntek    

20. szombat    

21. vasárnap    

22. hétfő    

23. kedd Legműveltebb csoport vetélkedő Bäckerné 

24. szerda Kollégiumi vezetőségi értekezlet 

Házi tolódzkodó verseny 1900 
 Csetényi S. 

Szilágyi Z. 

25. csütörtök A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja Ekkert D. 

26. péntek     

27. szombat     

28. vasárnap   
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MÁRCIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 
1. hétfő Pénzügyi és vállalkozói témahét 

Nevelőtestületi értekezlet 

Öko-tean gyűlés 

Bäckerné 

Csetényi S. 

Egressy S, 

2. kedd Legműveltebb csoport vetélkedő Backerné 

3. szerda Apáczai Kupa – labdarúgó bajnokság tavaszi forduló 

Házi fekvőtámasz verseny 

Végh Cs. 

Szilágyi Z. 

4. csütörtök    

5. péntek   

6. szombat   

7. vasáranp    

8. hétfő Tagozatgyűlés Szilágyi Z. 

9. kedd Megyei Helytörténeti Vetélkedő Bäckerné 

10. szerda Fekvenyomó- és húzódzkodó házi verseny Szilágyi Z. 

11. csütörtök Megemlékezés a Nemzeti ünnep alkalmából Ekkert D. 

12. péntek    

13. szombat    

14. vasárnap    

15. hétfő   

16. kedd „Böngészde” Vukman T., Horváth J., DT 

17. szerda Herkules Kupa 1600 Szilágyi Z. 

18. csütörtök Egészségügyi vetélkedő Simaráné, Bäckerné 

19. péntek    

20. szombat    

21. vasárnap    

22. hétfő Digitális témahét   

23. kedd Legműveltebb csoport vetélkedő Bäckerné 

24. szerda Kulturális bemutató  Sajabó H., DT 

25. csütörtök Sporthorgász szakkör 

Házi ugrálókötés verseny 1700 
 Egressy S. 

Szilágyi Z. 

26. péntek    

27. szombat    

28. vasárnap    

29. hétfő Kollégiumi vezetőségi értekezlet Csetényi S. 

30. kedd   

31. szerda Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  
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ÁPRILIS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtök    

2. péntek    

3. szombat    

4. vasárnap    

5. hétfő    

6. kedd   

7. szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

Nevelőtestületi értekezlet 
  
Csetényi S. 

8. csütörtök    

9. péntek    

10. szombat    

11. vasárnap    

12. hétfő Öko-team gyűlés Egressy S, 

13. kedd Sporthorgász szakkör  Egressy S. 

14. szerda Tagozatgyűlés 

VIII. Színjátszó találkozó 
 Szilágyi Z. 

Sajabó H. 

15. csütörtök Megyei fekvőtámasz verseny 1600 
„Rugóláb” megyei ugrálókötés verseny 1700 

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 

 Szilágyi Z. 

Szilágyi Z. 
Ekkert D. 

16. péntek    

17. szombat    

18. vasárnap    

19. hétfő Fenntarthatósági témahét 

Fórum a végzősökkel 

Egressy S. 

DT, Vukman T. 

20. kedd   

21. szerda Diáknap DT, Vukman T., Szilágyi Z. 

22. csütörtök Ünnepélyes díjátadó  Egressy S., Szilágyi Z. 

23. péntek    

24. szombat    

25. vasárnap    

26. hétfő Kollégiumi vezetőségi értekezlet Csetényi S. 

27. kedd    

28. szerda Ballagás  Sajabó H., Csetényi S. 

29. csütörtök    

30. péntek Utolsó tanítási nap a középfokú iskolák befejező évfolyamán 

Felvételről vagy elutasításról szóló értesítést megküldik a jelentkezőknek és 

az ált. iskolának a középfokú iskolák 
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MÁJUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szombat   

2. vasárnap   

3. hétfő Érettségi szünet  

4. kedd Érettségi szünet  

5. szerda Érettségi szünet  

6. csütörtök Nevelőtestületi értekezlet Csetényi S. 

7. péntek   

8. szombat   

9. vasárnap   

10. hétfő Öko-team gyűlés Egressy S. 

11. kedd   

12. szerda Flashmob Szilágyi Z. 

13. csütörtök Tagozatgyűlés Szilágyi Z. 

14. péntek   

15. szombat   

16. vasárnap   

17. hétfő Kompetenciamérés – Kollégiumi Balázsi B., Vukman T. 

18. kedd   

19. szerda Munkaközösségi foglalkozás Szilágyi Z. 

20. csütörtök Biofarm látogatás Egressy S. 

21. péntek   

22. szombat   

23. vasárnap   

24. hétfő   

25. kedd   

26. szerda Kollégiumi vezetőségi értekezlet Csetényi S. 

27. csütörtök Biofarm látogatás – esőnap Egressy S. 

28. péntek   

29. szombat   

30. vasárnap   

31. hétfő   



Kollégium 

186 

 

JÚNIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. kedd    

2. szerda    

3. csütörtök Nemzeti összetartozás napja 
Ekkert Dorina 

4. péntek    

5. szombat    

6. vasárnap    

7. hétfő    

8. kedd    

9. szerda DT tábor  Vukman T., DT 

10. csütörtök DT tábor  Vukman T., DT 

11. péntek    

12. szombat    

13. vasárnap    

14. hétfő 06.14.-06.25 középszintű szóbeli érettségi vizsgák   

15. kedd Utolsó tanítási nap   

16. szerda Nyári gyakorlat kezdete   

17. csütörtök    

18. péntek    

19. szombat 
 

  

20. vasárnap    

21. hétfő Tanévzáró értekezlet Csetényi S. 

22. kedd Beiratkozás a középfokú iskolákba   

23. szerda Beiratkozás a középfokú iskolákba   

24. csütörtök Beiratkozás a középfokú iskolákba   

25. péntek    

26. szombat    

27. vasárnap    

28. hétfő    

29. kedd   

30. szerda   
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JÚLIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtök    

2. péntek    

3. szombat  
  

4. vasárnap    

5. hétfő    

6. kedd   

7. szerda   

8. csütörtök   

9. péntek   

10. szombat   

11. vasárnap   

12. hétfő   

13. kedd    

14. szerda Nyári gyakorlat vége  

15. csütörtök   

16. péntek   

17. szombat   

18. vasárnap   

19. hétfő 
 

 

20. kedd   

21. szerda   

22. csütörtök   

23. péntek   

24. szombat   

25. vasárnap   

26. hétfő   

27. kedd   

28. szerda   

29. csütörtök   

30. péntek   

31. szombat   
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Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 

 feladat / esemény felelős határidő 
eredményes

ségi mutató 

 

Folyamatban lévő projektek 
    

EFOP-3.2.4-16 

digitális 

kompetenciafejleszté

s – képzéseken való 

részvétel 

igazgató 
2021.06.15. 

 

Minden 

pedagógus 

elvégzi a 30 

órás képzést 

KEHOP 5.2.10. 

Nyertes pályázat 

esetén a feltételek 

biztosítása 

igazgató 2021.08.31. 

teljes 

energetikai 

korszerűsítés

en esik át az 

épület 

 

Fenntartási időszakban lévő 

projektek 

-    

 

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 

     

 

4.4. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi 

feladatok 

Továbbképzési programot érintő változások: 

b) szakmai továbbképzések:- 

c) szakvizsgát adó képzések:- 

d) költség és finanszírozás: -  

Beiskolázási programot érintő változások: 

e) szakmai továbbképzések: A program aktualizálása az elvégzett képzéseknek 

megfelelően. Szilágyi Zoltán továbbképzésének ütemezése: Tervezzük az első -és 

második félévben a 30-30 órás képzését. Simaráné Kertész Zita negyedik 30 órás 

képzése a vírushelyzet miatt elmaradt, ennek pótlására az idei tanév első félévében kerül 

sor. A portfólióírásra kötelezett két fő (Balázsi Beáta és Zádori Attila elvégzik a 10 órás 

felkészítő képzést. 

f) szakvizsgát adó képzések: - 

g) költség és finanszírozás: - 
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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 

igazgató tájékoztat: 

 Munkaterv tervezetének megküldése a Szülői Munkaközösség tagjainak véleményezés 

céljából. 

 Az éves program bemutatása Szülői Munkaközösségi értekezleten. 

 Szülői Munkaközösség elnökének megválasztása. 

 Munkaterv és a kollégium egészének életéről készült információk elhelyezése a 

honlapon. 

 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, 

levél, 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 útján törtnő közlése. 

 Szükség esetén személyes találkozás során. 

 Sürgős esetekben telefonos kapcsolattartás 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

 

feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Adminisztráció / Beiratkozás alkalmával Intézménye

gység-

vezetőhelye

ttes 

2021.06.30. Minden adat 

szerepel a 

Beiratkozási 

Naplóban. 

Információszerzés, tájékoztatás / Gólya 

tábor 

csoportveze

tő nevelők 

2021.08.utolsó 

hete 

A 9. évfolyamos 

tanulók 80%-a 
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feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

részt vesz a 

programon. 

Dokumentumok begyűjtése, 

információszerzés, tájékoztatás / 

Beköltözés napja 

csoportveze

tő nevelők, 

vezetőség 

2020.08.3.1 

2021.08.31. 

Minden 

dokumentum 

leadásra kerül 

Együttműködés, kötetlen kapcsolat / 

Rendezvények alkalmával 

csoportveze

tő nevelők 

folyamatos A szülök 10%-a 

képviselteti 

magát négy 

rendezvényünkön 

 

5.2. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai 

kapcsolatok) 

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: 2020. október 31. 

 A Művészeti Iskolával kialakított szakmai együttműködés megvalósítása 

 Kapcsolattartó: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Együttműködés az intézmény szociális munkásával 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Gerencsér Judit 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés az intézmény internetes honlapjának folyamatos karbantartása 

érdekében 

 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 

 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 
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 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, – Csetényi 

Sándor 

 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: Vukman Tibor, Zádori Attila. 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a város környezetvédelmi szervezeteivel (Ökováros-Ökorégió 

Alapítvány, 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 

együttműködés megvalósítása 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Együttműködés a T.A.X. Team Kft képviselőjével 

Kapcsolattartó: igazgató 

 



Kollégium 

192 

 

6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

Adminisztrációs 

teendők nyomon 

követése 

Munkatervek, 

tanmenetek, 

csoportnaplók, 

foglalkozási e-

naplók, 

törzskönyv, 

beiratkozási napló, 

kollégiumi naplók, 

KIR és más 

statisztikai 

adatállományok, 

tanulói értékelési 

dokumentumok 

Dokumentumviz

sgálat 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

Munkaközösség-

vezető   

október 

Adminisztrációs 

teendők nyomon 

követése. 

 

Foglalkozások 

színvonala 

 

 Mérések 

feldolgozottsága 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás, e-

naplók, 

továbbképzési 

dokumentumok, 

fejlesztési tervek, 

iktatás. 

Foglalkozások 

 

Mérési 

eredmények 

Dokumentumviz

sgálat. 

 

Hospitáció 

 

 

 

Dokumentumviz

sgálat 

 

Intézményegység-

vezető, 

 

 Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

Munkaközösség-

vezető   

 

Intézményegység-

vezető 

november 

 

Foglalkozások 

színvonala. 

Adminisztráció 

nyomon követése. 

 

Foglalkozások. 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás, e-

naplók, portfólió 

feltöltése, tanulói 

 

hospitáció, 

dokumentumvizs

gálat 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes,    

Intézményegység-

vezetőhelyettes 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

értékelési 

dokumentumok 

december 

 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala. 

 

szociometriai 

felmérés 

dokumentumai 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás 

Szabadság 

nyilvántartás, 

foglalkozás 

egészségügyi 

vizsgálat 

Foglalkozások, 

e-naplók  

Továbbképzési 

tanúsítványok  

Dokumentumviz

sgálat 

 

 

 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, 

 Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

 

 Munkaközösség-

vezető   

január 

Félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

Foglalkozások 

színvonala 

Naplók, 

beszámolók, 

statisztika, 

személyi 

nyilvántartás, 

ügyeleti beosztás, 

órarendek. 

e-naplók 

Tanulói étkezés 

Foglalkozások 

Dokumentumviz

sgálat 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes,    

február 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Csoportnaplók, 

helyettesítési 

napló, iktatás, 

Dokumentumele

mzés 

 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes, 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

KIR-rendszer, 

szabadságolási terv 

Értékelő 

foglalkozások 

Hospitáció Munkaközösség-

vezető   

március 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Továbbképzési 

program, 

beiskolázási terv 

e-naplók 

Foglalkozások 

intézményi 

önértékelési 

dokumentumok 

Dokumentumele

mzés 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

 

ÖCS vezetője 

április 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Csoportnaplók, 

foglalkozási e-

naplók 

Foglalkozások 

 

Dokumentumele

mzés 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes 

Munkaközösség 

vezető 

május 

Adminisztráció 

nyomon követése 

 

Mérések 

feldolgozottsága 

Munkaidő beosztás 

e-naplók 

Mérési 

eredmények 

 

Dokumentumele

mzés 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes 

június 

Adminisztráció 

nyomon követése 

 

Teljes 

dokumentáció 

beszámolók 

Dokumentumele

mzés 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes 
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INTÉZKEDÉSI TERV  

a járványügyi készenlét idejére – az EMMI protokollhoz kapcsolódóan2  

  

Kisfaludy Lászlónak, az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkárának 2020. 

augusztus 17-i levele szerint a kiadott protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az 

intézményvezetőnek kell gondoskodnia. Ebből következően az itt leírtak igazgatói 

utasításként értelmezendők, és a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, 

Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Kollégiumának minden  dolgozójának kötelessége 
ezeket betartani és betartatni és minden tanulója köteles betartani. 

Szükség esetén, a tapasztalatok alapján az itt leírt intézkedések a későbbiekben módosításra 

kerülhetnek.  

  

A. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE   

3. Augusztus végén fertőtlenítő nagytakarítás. Határidő: 2020. aug. 31.  

4. Az OH Tanévnyitó 2020 oldal követésével folyamatos tájékozódás az aktuális hírekről, 

tájékoztatókról, feladatokról. Az igazgató tájékoztatja a teendőkről az intézmény 

dolgozóit.  

5. Fontos információk közlése a diákokkal, szülőkkel (honlap, facebook csoportok, 

facebook oldal). 

B. BEKÖLTÖZÉS A KOLLÉGIUMBA 

1. A kollégiumba költözés időpontja 2020. augusztus 31. 1400-1800-ig. 

2. Egy kollégista diákkal, csak egy hozzátartozó léphet be az épületbe. 

3. Az épületbe lépéskor maszk használata kötelező. A kollégista tanuló és kisérője 

testhőmérséklet mérésen és kézfertőtlenítésen esik át. (Ez alkalmazandó a 

későbbiekben is, új beköltöző diák esetében). 

4. A portai társalgóban a nevelőtanárok (egy férfi és egy női) jól elkülönített helyen és a 

távolságtartás szabályait betartva fogadja, tájékoztatja és kitölteti az egészségügyi 

nyilatkozatot („kikérdező”). 

5. A diák felmegy, kipakol, további tájékoztatást a szinten tartózkodó csoportvezető ad. 

A liftben maszk használata kötelező. 

6. A liftet csak felmenésre használhatják a tanulók, lefelé a lépcsőházat kell igénybe 

venni (tumultus elkerülése) 

Két emeletnyi és ennél kisebb távolság esetén a liftet nem használhatják a diákok. 

7. 1800-kor mindenkinek kötelező csoportmegbeszélés, melyen házirend, napirend 

ismertetés, tűz- és balesetvédelmi oktatás és a járványhelyzettel kapcsolatos fontos 
információk átadása és megbeszélése történik. 

 

 

                                                           
2 EMMI Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről. Intézkedési tervünkben gyakran felhasználtuk az EMMI protokoll 

szövegét szó szerint is.  
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C. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG LÁTOGATÁSA, MŰKÖDÉSI RENDJE 

 (A központi szabályozáson felül). 

1. 2020. szeptember 1-jétől a kollégiumba csak az intézménnyel jogviszonyban álló 

tanulók és dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső 

alkalmazottak (pl. kollégiumi orvos, céges takarítók, védőnő, iskolai szociális segítő, 

fogorvosok és a rendelésre bejelentkezettek, az Árpád Fejedelem Általános Iskola 

három osztályának tanulói és az őket tanító pedagógusok) tartózkodhatnak. 

Minden egyéb belépést a portás jelzése alapján az intézményegység-vezetés 

engedélyezheti indokolt esetekben (karbantartás, ügyintézés). 

2. Minden új belépőnél és a diákok hétvégi, illetve hétfői visszaérkezésénél 

testhőmérséklet mérést kell végezni a portásnak. 

3. Az intézményegységet csak tünetmentes tanuló és felnőtt dolgozó látogathatja. 

Tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy ha gyereküknél tüneteket észlelnek, a NNK 

(Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak 

orvosi vizsgálatról.. A szülő (gondviselő), 18 év feletti tanuló köteles a kollégiumot 

értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

4. A szülők gyermeküket a kollégium főbejáratáig kísérhetik, illetve csak ott 

várakozhatnak rájuk. Ügyintézés céljából a szülő (gondviselő) a fentebb előírtaknak 

megfelelően a nevelőtanári szobában és az első emeleti irodában tartózkodhatnak. 

5. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói a tanórák megkezdése előtt az épületen 

kívül gyülekeznek (pl. árkád rész) és a tanóra megkezdése előtt 10 perccel, a 

lépcsőházon keresztül – a távolságtartás és a maszk használat szabályait betartva – 

mehetnek fel a termekbe. 

A szünetekben a szinteken lévő társalgókat nem használhatják! 

6. A zöld és sárga kimenős diákoknak is a nevelői szobában kell elhelyezni a 

kimenőigazolványukat és kimenőkérés alkalmával egyeztetni kell a nevelőtanárukkal. 

 

D. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA (A központi 

szabályozáson felül.) 

1. Esti fürdési rend: 

K-i, Ny-i szárnyon lévő csoportok 1930-2030-ig a megfelelő oldalon. 

Középen elhelyezkedő csoportok 2030-2100-ig mindkét oldalon. 

2. A fürdőkben egyszerre csak 4 tanuló tartózkodhat. A tumultus elkerülése érdekében 

törekedni kell a tisztálkodási idő betartására (10 perc). 

Az ablak legyen mindig nyitva. 

3. Tilos a szomszédolás, ne tartózkodjanak egymás szobáiban. 

4. Kopogjanak, hívják ki, akivel beszélni akarnak és tartózkodjanak a társalgóban 

(megfelelő távolságtartás, maszk). 

5. Tilos az ágyakat összetolni, a szobákat átrendezni! 

6. Tilos egy ágyban aludni! 

7. Vacsoráztatás: 

A gyakorlatosok, sárga, zöld kimenősök és a szilenciumra nem kötelezettek: 1800-

1830-ig 

9. évfolyamosok, szilenciumra kötelezettek 1830-1915-ig 

Az ügyeletes nevelő felügyelje az étteremben a megfelelő távolságtartást. 

8. Az épületen belül tilos a fodrászkodás, egymás sminkelése, manikűrözése. 
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9. A teakonyhát egyszerre csak egy fő használhatja max. 15 percig. Tilos a főzés, kivétel 

tea, zacskós leves, étel melegítés. 

10. Az otthonról hozott ételt ételdobozban a hűtőszekrényben kell tárolni. Főtt ételt 

csak hétfőig lehet tárolni. A kiürült dobozokat, tárolókat azonnal el kell mosni, 

fertőtleníteni. 

11. A szobában tárolt romlandó ételt az edénnyel együtt azonnal kidobjuk és 

tulajdonosát szankcionáljuk. 

12. A hűtőszekrények állapotát (tárolás, romlandó étel, tisztaság) hétfőn és csütörtökön 

a csoportvezető nevelők ellenőrzik. 

13. A konditermet egy időben egyszerre 8 tanuló használhatja, az ajtóra kiírt biztonsági 

előírások és időbeosztás alapján. 

 

E. A KOLLÉGIUM EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSNAK SZABÁLYAI 

1. A kollégiumi orvos az első két héten 1000-1100-ig rendel, utána 700-800-ig. 

2. Aki betegség tüneteit észleli magán (magas láz, fejfájás, szárazköhögés, létszomj, 

fáradékonyság, hányinger, hányás, ízlelési- és szaglási képesség elvesztése) köteles 

haladéktalanul tájékoztatni a nevelőtanárát vagy a főügyeletes nevelőt. 

Nem mehet azonnal haza, elkülönítésre kerül (305., 408., 608. szobák), vizsgálata a 

kollégiumi orvos feladata, ő dönt a további teendőkről. A szülőt értesíteni kell! 

3. Aki az iskolában betegszik meg, ott fogják elkülöníteni. 

4. Ne szimuláljanak, mert súlyos következményei lehetnek! 

5. Az elkülönített diák/diákok ellátása a nevelők feladata (maszk és gumikesztyű 

használata kötelező), az diákra nem háríthatják át. 

 

F. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

Központi eljárásrend szerint. 

 

G. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

Központi eljárásrend szerint. 

 

H. INTÉZKEKDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

Központi eljárásrend szerint. 

 

 

Pécs, 2020. augusztus 31. 

 

 

       Csetényi Sándor 

       intézményegység-vezető 
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A kollégiumi munkaterv mellékletei: 

- A pedagógus munkaközösség munkaterve 

- Önértékelési terv 

- A Diákönkormányzat munkaterve 

- Minőségirányítási munkaterv 

- Pedagógusok megbízatásai, ellátott feladatai 
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Az 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

MUNKATERVE 

a 2020/2021. tanévre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécs, 2020. szeptember 15. 

 

                                                                         Összeállította: Tandiné Mosgai Andrea 

intézményegység-vezető 
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1. Az intézmény tanulói adatai (2020. szeptember) 

 

osztály/ 

csoport 

tanulói 

létszá

m 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beilleszkedési, 

tanulási és 

magatartási 

zavarokkal 

küzdő tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatásba

n részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

65 402 - - - 3 1 - 

 

Csoportok száma összesen: 65 

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 

 

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 
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Testületen belüli megbízatások:  

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 

 
 

2.1. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
Zongoristák Zenei 

Világnapja 

Iván Katalin, Solymos 

Adrienne, Németh 

Imre 

2020. szeptember 29.  

17.00 óra 

 A zene világnapja zenetanárok 2020. október 01. 

2. Adventi koncert Szőke Brandó 
2020. december 07.  

17.00 óra 

3. Karácsonyi hangverseny  
2020. december 10.   

10.00 óra 

4. 

Közös koncert – Liszt 

Zeneiskola és a 

Művészeti Iskola 

növendékeinek 

közreműködésével 

Tandiné Mosgai 

Andrea és minden 

szaktanár 

2021.01.28. 

5. Tavaszváró 2021. Papp Anita 2021. március 17. 17.00 óra 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

6. 

B tagozatos és búcsúzó 

növendékek gála-

koncertje 

Rózsafi Gergely,                          

Papp Anita 
2021. június 01. 17.00 óra 

 

 

2.2. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése/Növendékhangversenyek 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Kis esti koncert Ján Boglárka 2020.10.06. 17.00 

2. Kis esti koncert Iván Katalin 2020.11.11. 17.00 

3. 
Közös koncert a Liszt 

Zeneiskolával 

Tandiné Mosgai Andrea és 

minden szaktanár 
2021.01.28. 17.00 

4. 
Félévi kiállítás az 

iskola-galérián 
Kéméndiné Simon Krisztina 2021.02.16. 

5. Kis esti koncert Tari Gergely 2021.02.26. 17.00 

6. Kis esti koncert Rózsafi Gergely 2021.03.11. 17.00 

7. Könnyűzenei koncert Szuprics Edit 2021.04.20. 18.00 

8. 

„B” tagozatos és 

búcsúzó növendékek 

gála-koncertje 

Rózsafi Gergely 2021.06.01. 17.00 

9. 

Koncertvizsga a 

táncművészeti 

tagozaton 

Papp Anita 2020.06.09. 

 

2.3. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 

2020.12.12. Pályaorientációs nap Tandiné Mosgai Andrea 

2021.01.28. Közös koncert/DÖK nap Tandiné Mosgai Andrea 

2021.02.08. Félévi értékelő értekezlet Tandiné Mosgai Andrea 

2021.04.07. Szakmai nap Tandiné Mosgai Andrea 

2021.05.03. Nevelési értekezlet Tandiné Mosgai Andrea 

2021.06.07. 
Dokumentációs 

nap/értékelés, elemzés 
Tandiné Mosgai Andrea 
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2.4. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

eredménye

sségi 

mutató 

A Művészeti Iskolában a szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, a 

csoportos oktatásban résztvevő növendékek szülei részére a pedagógusok 

az év folyamán szükség szerint szülői értekezletet tartanak. 

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 

2020.09.07-08. 
Toborzó – hangszerbemutató - az 1. és 

2. számú Általános Iskolában 

 

Vicértes László, 

Sára Erika 

2020.09.14. 
Nyílt nap a képzőművészeti tagozaton, 

szobrászat  napja 
Keményffy Gábor 

2020.09.15. 
Nyílt nap a képzőművészeti tagozaton, 

grafika napja 

Kéméndiné Simon 

Krisztina 

2020.10.01. Zene világnapja Zenetanárok 

2020.12.07. Adventi koncert Szőke Brandó 

2020.12.08. 
Nyílt karácsonyi kézműves foglalkozás 

a képzőművészeti tagozaton 

Keményffy Gábor 

Kéméndiné Simon 

Krisztina 

2020.12.10. Karácsonyi koncert óvodások részére 

Kovács-Werczel 

Karolina, Iván 

Katalin 

2021.01.28. Közös koncert a Liszt Zeneiskolával 
Tandiné Mosgai 

Andrea 

2021.02.13. VIII. Apáczai Társastánc Fesztivál Dr. Papp Judit 

2021.02.16. 
Félévi kiállítás a képzőművészeti 

tagozaton 

Kéméndiné Simon 

Krisztina 

2021. 03.17. „Tavaszváró 2021.” táncbemutató Papp Anita 

2021.04.23-24. 
VII. Országos Modern-, Kortárstánc 

Verseny 

Jandó-Radics 

Hajnalka, Tandiné 

Mosgai Andrea 
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időpont esemény / téma felelős 

2021.05.15. XXIII. Apáczai Táncfesztivál 
Tandiné Mosgai 

Andrea 

2021.06.01. 
B tagozatos és búcsúzó növendékek 

vizsga- és gálakoncertje 

Rózsafi Gergely, 

Papp Anita 

2021.06.09. 
Év végi tanulói koncertvizsga a 

táncművészeti tagozaton 
Papp Anita 

2021.06.04. 
Év végi tanulói kiállítás a 

képzőművészeti tagozaton 

Kéméndiné Simon 

Krisztina, 

Keményffy Gábor 

 

 

2.5. Tervezett mérések és vizsgák  

 

2.5.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

  

2020.12.07-

11. 

Félévi tantermi vizsgák a táncművészeti tagozaton 

2020.12.14. Ütőhangszeres előjátszás 

2020.12.15. Zongora, gitár előjátszás 

2020.12.16. Furulya, klarinét, hegedű, cselló előjátszás 

2021.01.19. Fuvola, magánének előjátszás 

2021.01.28. Közös koncert a Liszt Zeneiskola és a Művészeti Iskola növendékeinek 

részvételével / minden tagozat 

2021.02.16. Félévi kiállítás a képzőművészeti tagozaton 

2021.03.17. „Tavaszváró 2021.” a táncművészeti tagozat bemutatója 

2021.05.10-

14. 

Szolfézs összefoglaló órák 

2021.05.11. Művészeti alapvizsga a zeneművészeti tagozaton 

2021.05.17. Ütőhangszeres vizsga 

2021.05.18. Zongora, gitár, vizsga 

2021.05.19. Hegedű, cselló, klarinét, furulya vizsga 

2021.05.20. Magánének, furulya, fuvola vizsga 

2021.06.01. B tagozatos növendékek vizsgakoncertje 

2021.06.04. Év végi tanulói kiállítás a képzőművészeti tagozaton 

2021.06.09. Koncertvizsga a táncművészeti tagozaton 
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Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat: 

 

Verseny megnevezése Felkészítő tanár 

„Gemenc Hangja” Könnyűzenei Énekverseny, 

Szekszárd 

Szuprics Edit 

Zongora Négykezes Megyei Találkozó, Szigetvár Iván Katalin, Solymos Adrienne, Németh Imre 

"Csupor László" VII. Dél-Dunántúli Regionális 

Fafúvósverseny, Kaposvár 

Takácsné Alexa, Czepf József, Tari Gergely, 

Lovász Péterné Balázs Magdolna 

XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny, 

Szolnok 

Ján Boglárka, Iván Katalin 

Press Dance Nemzetközi Táncfesztivál, 

Zalaegerszeg 

Jandó-Radics Hajnalka 

VIII. Apáczai Társastánc Fesztivál, Pécs Dr. Papp Judit, Papp Anita 

XV. Országos Gitárverseny, Vác Sára Erika, Szőke Brandó, Vicértes László 

„Connector” Nemzetközi Táncfesztivál, 
Veszprém 

Dr. Papp Judit, Jandó-Radics Hajnalka 

Országos Festészet Verseny, Pomáz Kéméndiné Simon Krisztina 

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

Víz- Jel Nemzetközi Grafika Verseny, Baja Kéméndiné Simon Krisztina 

X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny, 
Kaposvár 

Alexa Margit, Czepf József 
 

X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- 
És Duóverseny, Győr 

Rózsafi Gergely 

XII. Országos Zongora Négykezes És Kétzongorás 
Verseny, Balassagyarmat 

Iván Katalin, Solymos Adrienne, Németh Imre 

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

Megyi Klarinét Találkozó, Mohács Tari Gergely 

Debreceni Országos Társastánc Fesztivál Dr. Papp Judit 

Napfény Társastánc Fesztivál, Szeged Dr. Papp Judit 

VII. Országos Modern-, Kortárstánc Verseny Jandó-Radics Hajnalka, Papp Anita 

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

Hajnalka, Tandiné Mosgai Andrea 

Országos Textil-, Bőr- és Kézműves Verseny, 

Badacsonytomaj 

Keményffy Gábor 
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3. SZAKMAI FELADATOK  

Feladat:  

- Tehetséges tanulóink egyéni nyomon követése 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Tagozatvezetők 

- A tanterv és követelményrendszer eszközjegyzékének áttekintése, hiánypótló 
beszerzési ütemterv átdolgozása, az elhasználódott eszközök javíttatása 
Határidő: 2020. november 

Felelős: Tandiné Mosgai Andrea és a tagozatvezetők 

- 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. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tandiné Mosgai Andrea 

- A vezetői tanfelügyelet előkészítése és a hozzá kapcsolódó szakmai feladatok    
végrehajtása. 
Felelős: Tandiné Mosgai Andrea 

 

 

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

3.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

 

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

tájékoztat: 

 

 

Fórum 

 

Felelős 

 

Határidő 

Tantestületi értekezletek 

 

Tandiné Mosgai Andrea folyamatos 

Iskolavezetőségi értekezlet 

 

Tandiné Mosgai Andrea folyamatos 

Szülői munkaközösségi megbeszélés évente  

2 alkalommal 

Tandiné Mosgai Andrea folyamatos 
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2020. november 23. 

2021. május 26. 

 

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 

 

3.2. 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 
tagozatokkal 
Koncert-, bemutató-, előadás-látogatás 
Továbbtanuló növendékeink nyomon-követése 

Tandiné Mosgai 
Andrea, 
tagozatvezetők 

Pécsi Liszt Ferenc 
Zeneiskola 

Közös szakmai programok szervezése, évenként 
közös koncert a két iskola minden tagozatának 
növendékeinek részvételével 

Tandiné Mosgai 
Andrea 

Pécsi Kulturális 
Központ Apáczai 
Művelődési Ház 

Közreműködés a Művelődési Ház kulturális, 
művészeti programjain 
Kiállítás-szervezés 
Együttműködés művészeti rendezvények 
lebonyolításában 
Terembérlések 

Tandiné Mosgai 
Andrea, Vicértes 
László 
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4. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

1. INTÉZMÉNYEGYSÉGI ELLENŐRZÉSI TERV 
 

 

 

Terület 

 

Ki ellenőrzi 

 

Kit ellenőriz 

 

Időpont, 

határidő 

Milyen 

módon kap 

visszajelzést 

I. Szakmai 
ellenőrzés 

- óralátogatás 
- rendezvényeken, 

vizsgákon 
- az órák pontos 

megtartása 

Tandiné 
Mosgai Andrea                             

Az előzetesen 
kijelölt tanárokat 
 
Minden 
pedagógus 

2020. október 1-
től december 
10-ig folyamatos 
Előjátszás, félévi 
vizsga: 
december, 
január 
Vizsga: május  
 

Szóbeli és 
írásbeli az 
érintetteknek 
Év végi 
értekezleten 

II. Adminisztratív 
ellenőrzés 

- E-napló  
- közzétételi 

lista 
- KIR  

Vicértes László, 
Tandiné 
Mosgai Andrea 
 

Igazgatóhelyettes 
a tanárokat 
 

Adminisztrációs 
ellenőrzés 
havonta 
2020.10.01-től 
 

Feljegyzés 
készül  
Félévi 
értekezleten 
beszámol az 
igazgató- 
helyettes 

III. Gazdasági 
ellenőrzés 

- térítési díjak  
feladása                

Tandiné 
Mosgai Andrea 

Iskolatitkár Szúrópróba-
szerűen 

Feljegyzés 
készül, irattár 
részére 
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SZEPTEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. kedd 09.00 Zeneművészeti tagozatos tanárok értekezlete 

10.00 Táncművészeti tagozatos tanárok értekezlete 

11.00 Képzőművészeti tagozatos tanárok 

értekezlete 

Tandiné Mosgai Andrea, 

Vicértes László, 

tagozatvezetők 

2. szerda Szolfézs csoportok beosztása Lovász Péterné Balázs 

Magdolna, Szuprics Edit, 

Kovács-Werczel Karolina 

3. csütörtök Szolfézs csoportok beosztása Lovász Péterné Balázs 

Magdolna, Szuprics Edit, 

Kovács-Werczel Karolina 

4. péntek Szolfézs csoportok beosztása 

 

 

 

10.00 Tanévnyitó értekezlet, 10-es terem 

17.00 Zeneművészeti tagozat évnyitója - Színház 

terem 

17.45 Táncművészeti és képzőművészeti tagozat 

évnyitója - Színházterem 

Lovász Péterné Balázs 

Magdolna, Szuprics Edit, 

Kovács-Werczel Karolina 

 

Tandiné Mosgai Andrea 

5. szombat Apáczai Családi Nap – az ANK Majorette Együttes 

fellépése 

Tandiné Mosgai Andrea 

6. vasárnap   

7. hétfő 10,00 Toborzó – hangszerbemutató - az 1. 

sz.Iskolában 

 

Érkezés: 9.30-ra a Művészeti Iskolába 

 

16.00-17.00 órabeosztás a táncművészeti és a 

képzőművészeti tagozaton. 

Lovász Péterné Balázs 

Magdolna, Ódor Veronika, 

Ján Boglárka, Iván Katalin, 

Szőke Brandó, Vicértes 

László 

8. kedd 10.00 Toborzó – hangszerbemutató - a 2. sz. 

Iskolában  

Érkezés: 9.30-ra a Művészeti Iskolába 

Tari Gergely, Németh Imre, 

Ódor Veronika, Szőke Brandó 

9. szerda 16.00-17.30 Felvételik 

 

 

Szolfézs csoportok véglegesítése, új növendékek 

beosztása 

Mindenféle hangszerből egy 

kolléga 

 

Lovász Péterné Balázs 

Magdolna, Szuprics Edit, 

Kovács-Werczel Karolina 

10. csütörtök Órabeosztás a zeneművészeti tagozaton: 

16.00-17.00 

Minden kolléga 

11. péntek   

12. szombat   
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13. vasárnap   

14. hétfő Nyílt nap a képzőművészeti tagozaton – szobrászat  Keményffy Gábor 

15. kedd Nyílt nap a képzőművészeti tagozaton - grafika Kéméndiné Simon Krisztina 

16. szerda   

17. csütörtök   

18. péntek   

19. szombat   

20. vasárnap   

21. hétfő   

22. kedd   

23. szerda   

24. csütörtök   

25. péntek   

26. szombat Tanulmányi kirándulás a képzőművészeti tagozatos 

növendékek részére Balatonfenyvesre 

Kéméndiné Simon Krisztina 

27. vasárnap Honvéd téri napok – ANK Majorette Együttes 

fellépése 

Tandiné Mosgai Andrea 

28. hétfő   

29. kedd 17.00 Zongoristák Zenei Világnapja, Apáczai 

Művelődési Ház, Színház terem 

Iván Katalin, Solymos 

Adrienne, Németh Imre 

30. szerda   
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OKTÓBER 

    

  Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtök Zene Világnapi Meglepetés Muzsika az 1-es, 2-es 

Számú Általános Iskola folyosóin 

Minden kolléga 

2. péntek   

3. szombat   

4. vasárnap   

5. hétfő   

6. kedd 17.00 Kis Esti Koncert Apáczai terem 

Teremfoglalás 16.00-19.00-ig 

Ján Boglárka 

7. szerda Szakmai délután – társastánc tanszak Dr. Papp Judit 

8. csütörtök   

9. péntek   

10. szombat   

11. vasárnap   

12. hétfő   

13. kedd   

14. szerda   

15. csütörtök 
 

 

16. péntek Dürer kiállítás – Budapest/képzőművészeti tagozat Tandiné Mosgai Andrea 

17. szombat Balett tanszak szakmai kurzusa Papp Anita 

18. vasárnap   

19. hétfő Megyei tanári koncert Szigetvár 

 

 

Víz-Jel Grafikai Biennálé, Baja – grafika tanszak 

versenyanyagának beküldési határideje 

Ján Boglárka, Iván Katalin, 

Sára Erika 

 

Kéméndiné Simon Krisztina 

20. kedd   

21. szerda   

22. csütörtök Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

23. péntek Őszi szünet  

24. szombat Őszi szünet  

25. vasárnap Őszi szünet  

26. hétfő Őszi szünet  

27. kedd Őszi szünet  

28. szerda Őszi szünet  
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29. csütörtök Őszi szünet  

30. péntek Őszi szünet  

31. szombat Őszi szünet  
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NOVEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárnap Őszi szünet  

2. hétfő Őszi szünet utáni első tanítási nap  

3. kedd   

4. szerda   

5. csütörtök   

6. péntek   

7. szombat  
 

8. vasárnap   

9. hétfő   

10. kedd   

11. szerda 17.00 Kis Esti Koncert, Apáczai terem 

Teremfoglalás 16.30-19.00-ig 

Iván Katalin 

12. csütörtök   

13. péntek   

14. szombat   

15. vasárnap   

16. hétfő Baja – képzőművészeti tagozat szakmai nap Kéméndiné Simon Krisztina 

17. kedd   

18. szerda Zongora Négykezes Megyei Találkozó, Szigetvár Iván Katalin, Solymos 

Adrienne, Németh Imre 

19. csütörtök   

20. péntek XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny, 

Szolnok 

Ján Boglárka, Iván Katalin 

21. szombat XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny, 

Szolnok 

Ján Boglárka, Iván Katalin 

22. vasáranp XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny, 

Szolnok 

Ján Boglárka, Iván Katalin 

23. hétfő   

24. kedd   

25. szerda   

26. csütörtök   

27. péntek 
 

 

28. szombat Moderntánc tanszak szakmai kurzusa Jandó-Radics Hajnalka 

29. vasárnap   

30. hétfő   
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DECEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. kedd Múzeumpedagógiai nap Keményffy Gábor 

2. szerda   

3. csütörtök   

4. péntek   

5. szombat   

6. vasárnap   

7. hétfő 17.00 Adventi koncert a Református templomban 

 

Félévi vizsga a táncművészeti tagozaton 

Szőke Brandó 

 

Papp Anita és minden 

táncpedagógus kolléga 

8. kedd Félévi vizsga a táncművészeti tagozaton 

 

 

Karácsonyi foglalkozás a képzőművészeti 

tagozaton 

Papp Anita és minden 

táncpedagógus kolléga 

 

Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

9. szerda Félévi vizsga a táncművészeti tagozaton 

 

Papp Anita és minden 

táncpedagógus kolléga 

10. csütörtök 11.00 Ovis karácsony, ANK Színház terem 

Teremfoglalás 10.00-12.00-ig 

 

Félévi vizsga a táncművészeti tagozaton 

Kovács-Werczel Karolina és 

Iván Katalin 

 

Papp Anita és minden 

táncpedagógus kolléga 

11. péntek Félévi vizsga a táncművészeti tagozaton Papp Anita és minden 

táncpedagógus kolléga 

12. szombat Tanítás nélküli munkanap/pályaorientációs 

szakmai nap 

Minden kolléga 

13. vasárnap   

14. hétfő 15.00 Ütőhangszeres előjátszás. 2-es terem. 

 

Képzős karácsony 

Rózsafi Gergely 

 

Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

15. kedd 13.00 Zongora előjátszás 1-es terem 

 

 

13.00 Gitár előjátszás 10-es terem. 

 

 

„Művész Mozi” – Simon Béla 

 

Iván Katalin, Solymos 

Adrienne, Németh Imre 

 

Sára Erika, Szőke Brandó, 

Vicértes László 

 

Kéméndiné Simon Krisztina 

16. szerda 13.00 Furulya előjátszás 10-es terem 

 

Lovász Péterné Balázs 

Magdolna 
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13.00 Hegedű, cselló előjátszás 

 

 

 

 

 

17.00 Klarinét-furulya előjátszás koncert formában, 

az Apáczai teremben.(vagy péntek) 

Teremfoglalás 16.00-19.00-ig 

Zongorán kísér: Lovász 

Péterné Balázs Magdolna 

Ódor Vera, M. Bíró Zsófia, 

Ján Boglárka,  

Zongorán kísér: Iván Katalin, 

és Solymos Adrienne 

 

Tari Gergely  

Zongorán kísér: Németh Imre 

17. csütörtök   

18. péntek Téli szünet előtti utolsó tanítási nap  

19. szombat Téli szünet  

20. vasárnap Téli szünet  

21. hétfő Téli szünet  

22. kedd Téli szünet  

23. szerda  Téli szünet  

24. csütörtök Téli szünet  

25. péntek Téli szünet  

26. szombat Téli szünet  

27. vasárnap Téli szünet  

28. hétfő Téli szünet  

29. kedd Téli szünet  

30. szerda Téli szünet  

31. csütörtök Téli szünet  
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JANUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. péntek Téli szünet  

2. szombat Téli szünet  

3. vasárnap Téli szünet  

4. hétfő Téli szünet utáni első tanítási nap  

5. kedd   

6. szerda   

7. csütörtök   

8. péntek   

9. szombat   

10. vasárnap   

11. hétfő   

12. kedd   

13. szerda   

14. csütörtök   

15. péntek   

16. szombat   

17. vasárnap   

18. hétfő   

19. kedd 13.00 Fuvola előjátszás. 10-es terem. 

 

 

 

18.00 Magánének előjátszás, Apáczai terem 

Alexa Margit, Czepf József, 

Zongorán kísér: Czepf József, 

Solymos Adrienne 

 

Szuprics Edit  

Zongorán kísér: Németh Imre 

20. szerda   

21. csütörtök   

22. péntek 1. félév vége  

23. szombat   

24. vasárnap   

25. hétfő   

26. kedd   

27. szerda A közös koncert főpróbája a táncművészeti 

tagozatos növendékek számára 

Minden táncpedagógus 
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28. csütörtök Tanítás nélküli munkanap 

17.00-19.00 Liszt-ANK közös koncert 

DÖK nap 

Apáczai Művelődési Ház - színház terem 

Teremfoglalás 15.00-20.00-ig 

 

Minden kolléga 

29. péntek 29-ig értesítés a félévben elért tanulmányi 

eredményekről 

  

30. szombat    

31.  vasárnap   
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FEBRUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. hétfő    

2. kedd    

3. szerda    

4. csütörtök    

5. péntek    

6. szombat Nemzetközi Press Dance Kupa, Zalaegerszeg  Jandó-Radics Hajnalka 

7. vasárnap    

8. hétfő Tanítás nélküli munkanap / Félévi értékelő 

értekezlet 

 

Felvételizők munkáinak válogatása a 

képzőművészeti tagozaton 

Tandiné Mosgai Andrea 

 

 

Kéméndiné Simon Krisztina 

9. kedd Felvételizők munkáinak dokumentálása a 

képzőművészeti tagozaton 

Keményffy Gábor 

10. szerda    

11. csütörtök    

12. péntek Országos Fetészetverseny munkáinak beküldési 

határideje 

Kéméndiné Simon Krisztina  

13. szombat VIII. Apáczai Társastánc Fesztivál Dr. Papp Judit 

14. vasárnap    

15. hétfő    

16. kedd Félévi kiállítás az iskola galériáján Kéméndiné Simon Krisztina 

17. szerda  Múzeumpedagógiai nap a képzőművészeti 

tagozaton 

Keményffy Gábor 

18. csütörtök    

19. péntek    

20. szombat    

21. vasárnap    

22. hétfő    

23. kedd    

24. szerda    

25. csütörtök    

26. péntek 17.00 Kis Esti Koncert, Apáczai terem 

Teremfoglalás 16.00-19.00-ig 

Tari Gergely 

27. szombat     

28. vasárnap   
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MÁRCIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. hétfő    

2. kedd    

3. szerda    

4. csütörtök    

5. péntek XV. Országos Gitárverseny, Vác Sára Erika, Szőke Brandó, 

Vicértes László 

6. szombat XV. Országos Gitárverseny, Vác Sára Erika, Szőke Brandó, 

Vicértes László 

7. vasáranp XV. Országos Gitárverseny, Vác Sára Erika, Szőke Brandó, 

Vicértes László 

8. hétfő    

9. kedd    

10. szerda    

11. csütörtök 17.00 Kis Esti Koncert, Apáczai terem 

Teremfoglalás 16.00-19.00-ig 

 

Rózsafi Gergely 

12. péntek Nemzetközi „Connector” Táncfesztivál, Veszprém Dr. Papp Judit,  

Jandó-Radics Hajnalka 

13. szombat    

14. vasárnap    

15. hétfő   

16. kedd „Tavaszváró 2021.” táncművészeti tagozat 

bemutatójának főpróbája 

Minden táncpedagógus 

17. szerda Megyei Zongora Találkozó, Komló 

 

 

„Tavaszváró 2021.” A táncművészeti tagozat 

bemutatója 

17.00 Apáczai Művelődési Ház színházterem 

Iván Katalin, Solymos 

Adrienne, Németh Imre 

 

Minden táncpedagógus 

18. csütörtök   

19. péntek Országos Festészet Verseny, Pomáz  Kéméndiné Simon Krisztina 

20. szombat Országos Festészet Verseny, Pomáz  Kéméndiné Simon Krisztina 

21. vasárnap    

22. hétfő    

23. kedd    

24. szerda    
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25. csütörtök Megyei Gitár Találkozó, Pécs – Művészeti Iskola Sára Erika, Szőke Brandó, 

Vicértes László 

26. péntek X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny, 

Kaposvár 

X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- 

És Duóverseny, Győr 

Alexa Margit, Czepf József 

 

Rózsafi Gergely 

27. szombat X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny, 

Kaposvár 

 

X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- 

És Duóverseny, Győr 

Alexa Margit, Czepf József 

 

 

Rózsafi Gergely 

28. vasárnap X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny, 

Kaposvár 

 

X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- 

És Duóverseny, Győr 

Alexa Margit, Czepf József 

 

 

Rózsafi Gergely 

29. hétfő    

30. kedd   

31. szerda Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  
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ÁPRILIS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtök Tavaszi szünet   

2. péntek Tavaszi szünet   

3. szombat Tavaszi szünet   

4. vasárnap Tavaszi szünet   

5. hétfő Tavaszi szünet    

6. kedd Tavaszi szünet  

7. szerda Tanítás nélküli munkanap/Szakmai nap  minden kolléga 

8. csütörtök    

9. péntek XII. Országos Zongora Négykezes És Kétzongorás 

Verseny, Balassagyarmat 

 

VIII. Lenti Táncfesztivál 

Iván Katalin, Solymos 

Adrienne, Németh Imre 

 

Dr. Papp Judit, Tandiné 

Mosgai Andrea 

10. szombat XII. Országos Zongora Négykezes És Kétzongorás 

Verseny, Balassagyarmat 

Iván Katalin, Solymos 

Adrienne, Németh Imre 

11. vasáranp XII. Országos Zongora Négykezes És Kétzongorás 

Verseny, Balassagyarmat 

Iván Katalin, Solymos 

Adrienne, Németh Imre 

12. hétfő    

13. kedd    

14. szerda    

15. csütörtök    

16. péntek Megyi Klarinét Találkozó, Mohács Tari Gergely 

17. szombat Debreceni Országos Társastánc Fesztivál  Dr. Papp Judit 

18. vasárnap Szegedi „Napfény” Társastánc Fesztivál és 

Koreográfus Verseny 

 Dr. Papp Judit 

19. hétfő    

20. kedd 18.00 Könnyűzenei koncert  

Apáczai Művelődési Ház Színház terem 

Teremfoglalás 17.00-20.00-ig 

Szuprics Edit 

21. szerda    

22. csütörtök    

23. péntek VII. Országos Modern-, Kortárstánc Verseny Tandiné Mosgai Andrea 

Jandó-Radics Hajnalka 

24. szombat VII. Országos Modern-, Kortárstánc Verseny Tandiné Mosgai Andrea 

Jandó-Radics Hajnalka 

25. vasárnap    
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26. hétfő    

27. kedd    

28. szerda    

29. csütörtök    

30. péntek   
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MÁJUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szombat   

2. vasárnap   

3. hétfő Tanítás nélküli munkanap/nevelési értekezlet 

 

15.00-17.00 Felvételi a Művészeti Iskolában 

Tandiné Mosgai Andrea 

 

Minden kolléga 

4. kedd 15.00-17.00 Felvételi a Művészeti Iskolában Minden kolléga 

5. szerda   

6. csütörtök   

7. péntek   

8. szombat   

9. vasárnap   

10. hétfő Szolfézs összefoglaló órák Szolfézst tanító kollégák 

11. kedd 10,00-13,00 Alapvizsgák. 1-es, 10-es terem. 

 

Szolfézs összefoglaló órák 

Minden kolléga 

 

Szolfézs összefoglaló órák 

12. szerda Szolfézs összefoglaló órák Szolfézst tanító kollégák 

13. csütörtök Szolfézs összefoglaló órák Szolfézst tanító kollégák 

14. péntek Szolfézs összefoglaló órák Szolfézst tanító kollégák 

15. szombat XXIII. Apáczai Táncfesztivál Tandiné Mosgai Andrea és 

minden táncpedagógus 

16. vasáranp   

17. hétfő 14.00 Ütőhangszeres vizsga 2-es terem Rózsafi Gergely 

18. kedd 13.00 Zongora vizsga 1-es terem 

 

13.00 Gitár vizsga 10-es terem. 

Iván Katalin, Solymos 

Adrienne, Németh Imre 

Sára Erika,  Szőke Brandó, 

Vicértes László 

19. szerda 13.00 Hegedű-Cselló vizsga, 1-es terem 

 

 

 

 

17.00 Klarinét-furulya előjátszás koncert 

formában, az Apáczai teremben. 

Teremfoglalás 16.00-19.00-ig 

 

Ódor Vera, Bíró Zsófia, Ján 

Boglárka 

Zongorán kísér: Solymos 

Adrienne és Iván Katalin 

 

Tari Gergely  

Zongorán kísér: Németh Imre 

20. csütörtök 13,00 Fuvola vizsga, 10-es terem 

 

 

Alexa Margit, Czepf József, 

Zongorán kísér: Czepf József 

és Solymos Adrienne 
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16,00 Furulya vizsga, 10-es terem 

 

 

18,00 Magánének vizsga 

 

Lovász Péterné Balázs 

Magdolna 

 

Szuprics Edit 

Zongorán kísér: Németh Imre 

21. péntek   

22. szombat   

23. vasárnap   

24. hétfő   

25. kedd   

26. szerda   

27. csütörtök   

28. péntek   

29. szombat Országos Textil-, Bőr- és Kézműves Verseny, 

Badacsonytomaj 

Keményffy Gábor 

30. vasárnap   

31. hétfő   
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JÚNIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. kedd 17.00 B tagozatosok gála hangversenye 

Teremfoglalás 16.00-19.00-ig 

Rózsafi Gergely 

2. szerda    

3. csütörtök 
 

  

4. péntek Év végi tanulói kiállítás a képzőművészeti 

tagozaton 

Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

5. szombat    

6. vasárnap    

7. hétfő Tanítás nélküli munkanap/dokumentációs nap, 

értékelés, elemzés 

 

Év végi koncertvizsga főpróbája a táncművészeti 

tagozaton 

Tandiné Mosgai Andrea 

 

Minden táncpedagógus 

kolléga 

8. kedd    

9. szerda Év végi koncertvizsga a táncművészeti tagozaton Minden táncpedagógus 

kolléga 

10. csütörtök    

11. péntek Tanévzáró ünnepély a Művészeti iskolában 

17.00 Apáczai Művelődési Ház színházterme 

Tandiné Mosgai Andrea, 

minden kolléga 

12. szombat    

13. vasárnap    

14. hétfő    

15. kedd Utolsó tanítási nap   

16. szerda Beiratkozás a Művészeti Iskolába a 2021/2022. 

tanévre 

Tandiné mosgai Andrea, 

minden kolléga 

17. csütörtök Tanévzáró értekezlet a Művészeti Iskolában Tandiné Mosgai Andrea 

18. péntek    

19. szombat 
 

  

20. vasárnap    

21. hétfő Alkotótábor a képzőművészeti tagozaton Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

22. kedd Alkotótábor a képzőművészeti tagozaton Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

23. szerda Alkotótábor a képzőművészeti tagozaton Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

24. csütörtök Alkotótábor a képzőművészeti tagozaton Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 
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25. péntek Alkotótábor a képzőművészeti tagozaton Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

26. szombat    

27. vasárnap    

28. hétfő    

29. kedd   

30. szerda   
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A MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE 

a járványügyi készenlét idejére – az EMMI protokollhoz kapcsolódóan 

 

1. 2020. szeptember 1-jétől az iskolába csak az intézménnyel jogviszonyban álló 

tanulók és dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső 

alkalmazottak tartózkodhatnak. 

 

2. Az intézményt csak tünetmentes tanuló látogathatja. Ha gyermeküknél 

tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális 

eljárásrendje alapján kell gondoskodniuk orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az 

iskolát minden esetben értesíteni, ha a gyermek beteg, esetleg koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

 

3. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes pedagógus és más dolgozó vehet részt. Ha a 

dolgozó tünetet észlel magán, a háziorvos értesítésével gondoskodnia kell 

orvosi vizsgálatról. A dolgozó köteles a munkaköri leírásban megjelölt 

közvetlen felettesét értesíteni, ha koronavírus-gyanú áll fenn nála, vagy igazolt 

fertőzése van.  

 

4. A szülők gyermeküket az iskola főbejáratáig kísérhetik, illetve csak az iskola 

előtt várakozhatnak rájuk. Csak az a szülő léphet be – szájmaszkot viselve - az 

intézmény területére, aki 6-7 éves gyermekét bekíséri, átöltözteti, de ezután az 

iskola épületét el kell hagynia. 

 

5. A közösségi terekben egyszerre csak azok a gyermekek tartózkodhatnak, 

akiknek órája lesz a Művészeti Iskolában, hogy betartható legyen a megfelelő 

védőtávolság. Az órára a tanulók legkorábban az óra megkezdése előtt tíz 

perccel érkezzenek be az iskolába. 

 

6. A közösségi terekben a maszkviselés kötelező a dolgozók, a diákok és az 

intézménybe belépők számára.  

 

7. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban és az 

öltözőkben, ezért az órák előtti és utáni öltözésnél figyelemmel kell lenni arra, 

hogy elkerülhető legyen az öltözőkben, termekben a csoportosulás. 

(szaktanárok irányításával) 
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8. Ennek érdekében a Művészeti Iskola csoportos óráinak időtartama 40 percre 

módosul a járványveszély idejére, így a hosszabb szünetekben lehetőség van 

fertőtlenítésre, biztonságosabb teremcserére. 

  

 

9. A táncművészeti tagozat mindkét bejáratát megnyitjuk, az I. számú balett 

terembe a belépés a parkoló felőli bejáratnál, a II. számú balett terembe a 

megszokott táncos bejáratnál lehetséges. Az osztályok keveredésének 

megelőzéseként a folyosókon az átjárás tilos. 

 

10. Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az 

intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan mosson kezet vagy 

fertőtlenítse a kezét. 

 

 

11. Ügyintézés az irodákban, az iskolában csak a kijelölt időpontokban lehetséges.  

 

12. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet  fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a 

folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát az időjárás 

függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.  

 

13. Az órák előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos 

szappanos kézmosására, illetve kézfertőtlenítésére. 

 

14. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) például 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi szakvéleménnyel rendelkezik, és 

azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. 

 

15. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére előírt karantén időszakára. 

 

16. „A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
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névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint 

érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.” Házirendünk ezzel 

összhangban van, tehát minden hiányzást a Házirend szerint kell igazolni.  

 

17. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját 

hatáskörben nem bírálhatja felül. 

  

18. Ha az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló vagy dolgozó esetén 

bebizonyosodik, hogy COVID 19 fertőzése van, az adatok alapján az EMMI és 

az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben 

más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.  

 

19. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul 

tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az 

intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti 

oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az 

érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.  

 

 

 

 

 


