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1.  TANÉV HELYI RENDJE 

1.1. A tanév rendje 

 

ZALABÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

OM 037614 

2021-2022-ES TANÉV 

A tanév rendjét a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően 

valósítja meg a tantestület. 

181 tanítási nap 

IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS MEGJEGYZÉS 

AUGUSZTUS 

augusztus 16. Alakuló értekezlet  Kiss Albert   

augusztus 17-31.  Tanévindító értekezle-

tek-önképzés, innová-

ció  

Kiss Albert   

augusztus 25. 

szerda  

Javító vizsga  Tanainé Sz. Rita - Csi-

szárné Egyed Aliz – Pa-

dos Eszter 

 

augusztus 17. 

hétfő  

HPP véleményezése 

SZMK, DÖK  

Ács Klaudia, Dézsi Ág-

nes 

 

SZEPTEMBER 

szeptember 1. szerda  első tanítási nap 

 

 

szeptember 1. 

szerda  

Évnyitó, az első tanítási 

nap   

Kiss Albert, osztályfő-

nökök  

 

szeptember 2. – 

október 1. között  

A hátrányos helyzetű 

tanulók feltérképezése  

Kozma Ildikó, Csi-

szárné Egyed Aliz  
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szeptember 1-13.   tanévindítással kapcso-

latos teendők (digitális 

oktatás, házirend, tan-

ügyigazgatási  

dokumentumok, 

KRÉTA,  

A tanév rendje, munka-

terv)  

Kiss Albert, Ács  

Klaudia, Csiszárné  

Egyed Aliz, Dézsi Ág-

nes  

 

szeptember 17. 

péntek 4. óra  

tűzriadó  Kozma Ildikó, Csi-

szárné Egyed Aliz  

 

szeptember 20. 

és október 11. kö-

zött 

pályaválasztást meg-

alapozó  

kompetenciák vizsgá-

lata 

Papp Katalin – Cseh 

Németh László – 

Kozma Ildikó 

8. évfolyam 

szeptember 20-

22. h-k-sz 

Őszi ottalvós kirándulás 

- Zánka 

Tanainé Szeghy Rita, 

Dézsi Ágnes, Cseh Né-

meth László 

4-8. osztály 

szeptember 23. 

csütörtök 

 tantestületi értekezlet 

- munkaterv elfogadása  

Kiss Albert   

szeptember 24. 

péntek 

DÖK képviselők névso-

rának leadása  

osztályfőnökök – Pa-

dos Eszter  

 

szeptember 24.  

péntek  

Futball -  Az egészség-

tudatos gondolkodás és 

iskolai mozgástevé-

kenységek témanap 

Vittman Ádám 

közreműködik: 8. osztály és 

a napközis és tanulószobai 

pedagógusok  

DÖK 

Eredményhird.:  

október 04.  

szeptember 27- 

október 1. 

hétfő - péntek  

ZaDÖK kampány  Pados Eszter    DÖK 

szeptember 30.  

csütörtök   

a tanmenetek bemuta-

tása feltöltése a zala-

beriskola.hu Drive-ba 

(tanóra, szakkör, tehet-

séggondozás, BTMN, 

felzárkóztatás)  

Ács Klaudia, minden 

pedagógus  

 



 

7 

 

OKTÓBER 

    

október 1-29. Országos online méré-

sek lebonyolítása - Sze-

ged 

Tanainé Szeghy Rita   

október 1. péntek  statisztikák  Ács Klaudia, Kozma  

Ildikó  

 

október 1. péntek   törzslapok ellenőrzése   Ács Klaudia, Kozma  

Ildikó  

   

október 4. hétfő   DÖK elnök választása  Pados Eszter    DÖK 

október 5. kedd  Szülői értekezlet, szü-

lők tájékoztatása, 

SZMK elnökével  

találkozás - rendezvé-

nyek támogatása (ösz-

szevont és osztály)  

Kiss Albert, osztályfő-

nökök  

   

október 6. szerda  október 6. - osztály-

szintű megemlékezés  

osztályfőnökök     

október 12. kedd kosárlabda   Ács Klaudia – Szabóné 

Papp Angéla közreműkö-

dik: 6. osztály és a napközis 

és tanulószobai pedagógu-

sok  

DÖK 

Eredményhird.: 

2020.10.18.  

október 13. 

szerda 

Őszi túra   Vittman Ádám 

Pados Eszter 

Tanainé Szeghy Rita 

DÖK   

október 21. csü-

törtök 

Kőrösi Csoma Sándor 

szövegértő megyei ver-

seny 

magyart tanítók 2-8. osztály 

október   Alsós óralátogatások  Ács Klaudia, Kiss 

Albert  
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október   Alsós munkaközösség 

értekezlet, a látogatá-

sok értékelése  

Ács Klaudia, Kiss 

Albert  

   

október 22. pén-

tek  

Megemlékezés az intéz-

ményben, Zalabérben   

Papp Katalin -  

Csiszárné Egyed Aliz -  

Cseh Németh László  

   

október 22. pén-

tek 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap    

október 23. 

szombat  

Munkaszüneti nap 

 

 

NOVEMBER 

2021. novem-

ber 2. kedd 

Az őszi szünet utáni első tanítási nap   

november 2. 

kedd 

belső továbbképzés  

tanítás nélküli  

munkanap  

Kiss Albert  1. tanítás 

nélküli munkanap 

november 8-12. 

hétfőtől  

biliárd Dézsi Ágnes közreműködik: 

7. osztály és a ügyeletes pe-

dagógusok  

DÖK 

Eredményhird.:  

11.17.  

november   Felsős óralátogatások   Ács Klaudia, Kiss 

Albert  

   

november 2. kedd felsős munkaközösségi 

értekezlet (látogatások 

értékelése)  

Ács Klaudia, Kiss 

Albert  

   

november 5. pén-

tek 

Difer létszám jelentése Pados Eszter  

november 24.  

szerda -december  

21. kedd   

sakk és malom Papp Katalin közreműködik: 

5. osztály és napközis, tanu-

lószobás pedagógusok  

DÖK 

Eredményhird.: 01. 

03.  
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november  Pályaválasztási kiállítá-

son való részvétel  

Dézsi Ágnes, Cseh Né-

meth  

László  

7. és 8. osztály 

november 30.  

kedd  

M(i)ért pont érték ered-

mények I. negyedév  

Csiszárné Egyed Aliz - 

Dézsi Ágnes és osz-

tályfőnökök  

   

DECEMBER 

december 6. hétfő  Mikulás  Cseh Németh László  8.osztály 

december 7. kedd  tantestületi értekezlet   Ács Klaudia - Kiss 

Albert  

 

november 10. 

péntek 

Difer vizsgálatok elvég-

zése 

Pados Eszter  

december 11.  

szombat  

munkanap (decem-

ber 24-i, pénteki ta-

nítási  

nap) PÁLYAORIEN-

TÁCIÓ  

   

Dézsi Ágnes 2. tanítás 

nélküli munkanap 

2021. december 

21. kedd 

Projektnap, Karácsonyi 

ünnepi műsor – Zalabér   

Tanainé Szeghy Rita,  

Ács Klaudia, Csiszárné  

Egyed Aliz   

  sajtó 

2021. december 

21. kedd 

téli szünet előtti utolsó tanítási nap  

JANUÁR 

2022. január 3. 

hétfő 

Téli szünet utáni első tanítási nap   

január 4. kedd  tantestületi értekezlet 

(e-napló feltöltés ellen-

őrzése, ZaDök, osztály-

főnöki tevékenység 

stb.)  

Ács Klaudia - Kiss 

Albert  
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január 4. kedd  Szülői értekezlet   osztályfőnökök, peda-

gógusok  

 

január 6-7.  

csütörtök-péntek 

olvasás és szövegértés 

felmérése (alsó és felső 

tagozat minden tanu-

lója a félévzárás része-

ként)  

felelős  

munkaközösségveze-

tők, Szabóné Papp An-

géla, Beledi Lívia/Dézsi 

Ágnes  

 

január 10. hétfő  teremfoci  Cseh Németh László 

közreműködik: 8. osztály és 

napközis, tanulószobás pe-

dagógusok  

DÖK 

Eredmény-

hird.:01.20  

január 11-12. 

(kedd-szerda)  

szöveges matematikai 

feladatok megoldásá-

nak felmérése (alsó és 

felső tagozat minden 

tanulója a félévzárás 

részeként)  

munkaközösségveze-

tők Horváth László  

Tanainé Szeghy Rita  

   

január 18. kedd   Alsós alkotói nap   Ács Klaudia – Beledi  

Lívia  
3. tanítás 

nélküli munkanap 

sajtó 

  

január 19. 

szerda   

Felsős alkotói nap   Tanainé Szeghy Rita 

–  

Papp Katalin  

Január 20. csü-

törtök  

alsós és felsős munka-

közösségi értekezlet  

Csiszárné Egyed Aliz, 

Dézsi Ágnes  

   

2022. január 21. 

péntek 

Kultúra Napja az iskolá-

ban 

Dézsi Ágnes   

2022. január 21. 

péntek 

az első félév vége  

2022. január 21. 

péntek 

I. félévi jegyek lezárá-

sának határideje – osz-

tályozó értekezlet  

szaktanárok, osztály-

főnökök  

 

január 28. péntek Félévi értesítők kiadá-

sának határideje  

osztályfőnökök   
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január 31. 

hétfő   

félévzáró értekezlet, 

belső továbbképzés  

tanítás nélküli  

munkanap   

Ács Klaudia - Kiss 

Albert 

4. tanítás 

nélküli munkanap 

FEBRUÁR 

február 10. csü-

törtök  

 Szertorna és talajtorna Beledi Lívia, Vittman Ádám, 

közreműködik napközis és 

tanulószobás pedagógusok  

Eredményhird.: 

2019.02.14. 

február 17. csü-

törtök  

vers és prózamondó 

délután   

felelős  

munkaközösség-veze-

tők, közreműködők  

Szabóné Papp Angéla, 

Ács Klaudia 

alsó tagozatban 

minden tanuló, 

felső tagozatban 

választható 

február 25. pén-

tek   

Farsang  Dézsi Ágnes  7. osztály   

február 25. pén-

tek  

A kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatainak 

emléknapja  

Papp Katalin     

február 28. hétfő  M(i)ért pont érték ered-

mények II.  

negyedév  

Csiszárné Egyed Aliz - 

Dézsi Ágnes  

   

MÁRCIUS 

március 1-től A tanulók fizikai állapo-

tának és edzettségének 

felmérése  

Vittman Ádám   

március 1. kedd  floorball Beledi Lívia  közreműkö-

dik  

4. osztály és napközis, tanu-

lószobás pedagógusok  

DÖK 

Eredményhirdetés:  

03.07. 

március 7-11.  "Pénz7"  témahét  Csiszárné Egyed Aliz - 

Dézsi Ágnes  

   

március 11. pén-

tek  

Megemlékezés - iskola, 

Zalabér  

Szabóné Papp Angéla - 

Csiszárné  
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Egyed Aliz - Cseh  

Németh László  

március 14. 

hétfő  

Pihenőnap 

 

 

március 15. 

kedd  

Munkaszüneti nap - Nemzeti ünnep 

 

 

március 26. 

szombat 

Munkanap – hétfő 

 

 

március 17. csü-

törtök  

 kosárlabda, zsámoly-

labda 

Papp Katalin közreműködik 

5.  

osztály és napközis, tanuló-

szobás pedagógusok  

DÖK 

Eredményhird.:  

03.29.  

március 22-23. 

kedd-szerda  

Alsós óralátogatá-

sok (belső ellenőr-

zés, hospitálás)  

Ács Klaudia - Kiss 

Albert  

 

március 24-25. 

csütörtök-péntek  

Felsős óralátogatá-

sok (belső ellenőr-

zés, hospitálás)  

Ács Klaudia - Kiss 

Albert  

   

március 28. hétfő alsós óralátogatások 

értékelése  

Ács Klaudia - Kiss 

Albert  

munkaközösségi ér-

tekezlet  

március 29. kedd felsős óralátogatások 

értékelése  

Ács Klaudia - Kiss 

Albert  

  munkaközösségi 

értekezlet 

ÁPRILIS 

április 4-8.  Digitális témahét    Pados Eszter DÖK  

április 11. hétfő  

15.30 - 16.15  

tantestületi értekezlet  Ács Klaudia - Kiss 

Albert  

 

április 11. hétfő  

16.30  

szülői értekezlet    osztályfőnökök  

április 11. hétfő  Nyílt nap  (alsó tagozat)  Pados Eszter   
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április 13. szerda Megemlékezés a ma-

gyar  

holokauszt áldozatairól, 

megemlékezés Zala-

bérben  

Papp Katalin, Csi-

szárné Egyed Aliz 

 

április 13. szerda tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap   

április 20. szerda tavaszi szünet utáni első tanítási nap   

április 21–22. 

csütörtök-péntek 

beiratkozás az első év-

folyamra  

 Kozma Ildikó  

április 25–29. Fenntarthatósági hét  

 

Cseh Németh László - 

Kiss Albert  

 

április 29. péntek  Anyák napja az iskolá-

ban  

Csiszárné Egyed Aliz - 

Ács Klaudia  

 

április 6. szerda Regionális KGYTK Kiss Albert, Ács Kla-

udia 

5. tanítás 

nélküli munkanap 

sajtó 

MÁJUS 

május 1. vasár-

nap  

Munkaszüneti nap, Munka ünnepe, Anyák 

napja 

 

május 5. csütör-

tök  

röplabda Dézsi Ágnes, közreműkö-

dik  

7.osztály napközis, tanuló-

szobás pedagógusok  

DÖK 

Eredményhird.:  

05.13.  

2022. május 18–

31. 

Országos kompetencia-

mérés 

Tanainé Szeghy Rita 6. évfolyamon 

2022. május 4–

17. 

Országos kompetencia-

mérés 

Tanainé Szeghy Rita 8. évfolyamon 

JÚNIUS 

június 3. péntek  Nemzeti_összetarto-

zás napja  

Papp Katalin  

június 5. vasár-

nap  

pedagógusok napja      
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június 6. hétfő Pünkösd hétfő - munkaszüneti nap   

június 10. péntek  Művészeti bemutató    Dézsi Ágnes - Ács Kla-

udia  

  sajtó 

június 13. hétfő jegyek lezárásának ha-

tárideje, osztályozó ér-

tekezlet, pedagógusok 

kompetenciájának érté-

kelése (differenciált il-

letményalap)   

szaktanárok, Ács Klau-

dia, Kiss Albert  

 

június 13. hétfő M(i)ért pont érték ered-

mények III.  

negyedév  

Csiszárné Egyed Aliz - 

Dézsi Ágnes  

Eredményhird.:  

tanévzárón 

(ZaDÖK)  

június 14. kedd kirándulás   Dézsi Ágnes, Tana-

iné Szeghy Rita, Ács 

Klaudia 

DÖK nap – 6. taní-

tás nélküli mun-

kanap 

június 15-ig NETFIT mérés feltöltése    Vittman Ádám  

június 15. szerda  atlétika projekt    Vittman Ádám, Beledi Lívia  

június 15. szerda utolsó tanítási nap  

június 18. szom-

bat  

Ballagás, tanévzáró Cseh Németh László – 

Dézsi Ágnes  

 

június  alsós munkaközösségi 

értekezlet  

Csiszárné Egyed Aliz    

június  felsős munkaközösségi 

értekezlet  

Dézsi Ágnes   

június 21-június 

24.  

között  

tanévzárás  Kiss Albert   

június 24. Tanévzáró értekezlet  Kiss Albert   

július 1. szabadság megkezdése      
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1.2. Tervezett tanulmányi versenyek a 2021/22-es tanévre 

A tervezett tanulmányi versenyeken történő részvételt a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfele-

lően valósítja meg a tantestület. 

tervezett tanulmányi versenyek a 2021/22-es tanévre 

Verseny neve Verseny meghirde-

tője 

Verseny szintje (or-

szágos, megyei..) 
Verseny jellege 

(levelezős, felmenő 

rendszerű ...) 

Verseny hely-

színe 
Résztvevők 

létszáma 
útiköltség 

Kutató Gyerekek Tu-
dományos Konferen-
ciája 

Zalabéri Általános 
Iskola és AMI 

országos felmenő rend-
szerű 

Budapest 15 150000 

"Tiszán Innen - Du-
nán túl…" 

  területi felmenő rend-
szerű 

Keszthely 20 50000 

    megyei   Keszthely 20 50000 

Pop Art Versmondó 
Verseny 

Művelődési Ház Za-
laszentgrót 

városkörnyéki egy fordulós Zalaszentgrót 10 10000 

József Attila Vers-
mondó Verseny 

DFMVK József At-
tila könyvtára 

területi felmenő rend-
szerű 

Keszthely 5 40000 

    megyei   Keszthely 2 20000 

Bendegúz levelezős 
verseny 

  megyei levelezős Zalaegerszeg 5 10000 

Kőrösi Csoma Sán-
dor szövegértési ver-
seny 

Kőrösi Csoma Sán-
dor - Péterfy Sán-
dor Általános Iskola 
Nagykanizsa 

megyei egy fordulós Nagykanizsa 14 14 000 ne-
vezési 

díj+24 000 
útiköltség 

Diákolimpia   kistérségi több fordulós Zalaszentgrót 10 60000 

Közlekedésbizton-
sági Rajzpályázat 

KÖBE országos egy fordulós Budapest 4 40000 

Alkotói pályázat Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság 

országos több fordulós Budapest 4 40000 

Alkotói pályázat Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet 

országos egy fordulós Budapest 5 30000 

Képzőművészeti pá-
lyázat 

Zala Megyei Keres-

kedelmi és Iparka-

mara 

megyei egy fordulós Zalaegerszeg 5 3000 
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1.3. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

A tervezetet a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően valósítja meg a tantestület. 

időpont esemény felelős tanulók felügyeletének ellá-
tása 

november 2. kedd belső továbbképzés (tu-
dásmegosztás)  

Kiss Albert i.v.  szülői igény alapján  

felelős: Csiszárné Egyed Aliz alsós 
mkv 

december 11. 

szombat  

pályaorientációs nap Dézsi Ágnes  nem releváns 

január 18. kedd alkotói napok (alsó ta-
gozat) Ács Klaudia – Beledi 

Lívia 

 szülői igény alapján 

 

felelős: Dézsi Ágnes mkv. 

január 19. szerda alkotói napok (felső ta-
gozat) Tanainé Szeghy Rita – 

Papp Katalin 

 szülői igény alapján  

felelős: Csiszárné Egyed Aliz alsós 
mkv 

január 31. hétfő Félévzáró értekezlet, 

belső továbbképzés (tu-

dásmegosztás) 

Ács Klaudia i.v.h.  szülői igény alapján  

felelős: Csiszárné Egyed Aliz alsós 

mkv 

április Kutató Gyerekek Tudo-
mányos Konferenciája - 
Regionális forduló 

Kiss Albert i.v. 

Ács Klaudia i.v.h. 

 szülői igény alapján  

felelős: Csiszárné Egyed Aliz alsós 
mkv 

június 14. kedd DÖK nap (KIRÁNDULÁS)  Dézsi Ágnes, Tanainé 
Szeghy Rita, Ács Klau-
dia 

 szülői igény alapján 

felelős: Dézsi Ágnes mkv. 

 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Tanítási napok száma: 181 nap 

Első nap: 2021. szeptember 1. szerda 

Utolsó nap: 2022. június 15. szerda 
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A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az első féléves tanulmányi előre-

haladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2022. január 28-ig értesítjük a félévi 

értesítő által.    

1.4. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2021.október 23. - november 1.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap: november 2. kedd 

Téli szünet: 2021. december 22. – 2022. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. kedd 

A szünet utáni első tanítási nap: január 3. hétfő 

Tavaszi szünet: 2022. április 14- április 19. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 13. szerda 

a szünet utáni első tanítási nap: április 20. szerda 

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra 

eső időszakában 

2022. március 15. kedd: nemzeti ünnep (alkalom) 

További tanítás nélküli napok a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarend-

változásból fakadóan  

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban  

december 24-ét (pénteket) december 11-én szombaton dolgozzuk le 

március 14-t (hétfői pihenőnapot) március 26-án szombaton dolgozzuk le 

 [Az adott évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendeletet is figye-

lembe kell venni e rész elkészítésénél.] 
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1.5. 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 

A tervezetet a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően valósítja meg a tantestület. 

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi 

mutató 

1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 

6.) 

Papp Katalin  minden osztály-

ban megtörténik 

az osztályszintű 

megemlékezés 

2. Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc ünnepe (október 23.) 

Csiszárné 

Egyed Aliz – 

Papp Katalin 

 minden tanuló 

részt vesz az em-

lékezésen 

 

a településen 

megrendezésre 

kerül a megemlé-

kezés 

2. A kommunista és egyéb diktatúrák ál-

dozatai emléknapja (február 25.) 

Papp Katalin  minden tanuló 

részt vesz a meg-

emlékezésen 

3.  Az 1848-as forradalom és szabadság-

harc ünnepe (március 15.) 

Csiszárné 

Egyed Aliz 

Szabóné 

Papp Angéla 

 minden tanuló 

részt vesz az em-

lékezésen 

 

a településen 

megrendezésre 

kerül a megemlé-

kezés 
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3. A holokauszt áldozatai emléknapja (áp-

rilis 16.) 

Papp Katalin  minden tanuló 

részt vesz az em-

lékezésen 

 

a diákönkormány-

zat képviselői 

részt vesznek a 

megemlékezésen 

4. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 

4.) 

Papp Katalin  minden tanuló 

részt vesz az em-

lékezésen 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

A tervezetet a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően valósítja meg a tantestület. 

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi 

mutató 

1. Alkotói napok alsós team és fel-

sős team 

 a tanulók 80%-a 

részt vesz 

2. KGYTK Kiss Albert  legalább 20 tanuló 

nevez a versenyre 

3. Művészeti bemutató Dézsi Ágnes – Ács 

Klaudia 

 a tanulók 80%-a 

részt vesz 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

A tervezetet a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően valósítja meg a tantestület. 

s

z. 

esemény / téma felelős időpont eredményességi 

mutató 

1. Mikulás Cseh Németh 

László 

decem-

ber 6. 

a tanulók 80%-a 

részt vesz 
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2. Karácsony Ács Klaudia – 

Tanainé Szeghy 

Rita – Csiszárné 

Egyed Aliz 

decem-

ber 20. 

a tanulók 80%-a 

részt vesz 

4. Vers és prózamondó délután  Ács Klaudia – Sza-

bóné Papp Angéla 

február 

17. 

legalább 30 tanuló 

részt vesz 

5. Anyák napja Csiszárné Egyed 

Aliz 

május 4. a tanulók 80%-a 

részt vesz 

 

[A táblázatok kiegészültek egy új oszloppal: az eredményességi mutatóval. Ez voltakép-

pen olyan dokumentálhatóan kimutatható, a külvilágban tapsztalható dolog (jelenség, vál-

tozás), mely indikátorául szolgálhat az esemény értékelésénél a szakmai beszámolóban. 

Mérhetővé, objektíven értékelhetővé teszi az eseményt (pl. az 1848-as forradalom és sza-

badságharc emlékére rendezett ünnepély vonatkozásban sikerkritérium a résztvevő tanu-

lók figyelme, a szakmai munkaközösségek vagy a vendégek pozitív visszajelzése, a szülői 

elégedettség kifejezése (IMIP), az osztályfőnöki vagy szaktárgyi órán, esetleg a DÖK-be-

számolóban kommunikált tanulói állásfoglalás.]   

1.6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

A tervezetet a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően valósítja meg a tantestület. 

időpont esemény / téma felelős eredményességi mu-

tató 

2021. október 5. 

hétfő 14.00-tól 

16.00-ig 

tantestületi értekezlet - témák: e-learning naplók veze-

tése, tanmenetek feltöltése, az első hónap értékelése 

 

Ács Klaudia- Kiss 

Albert 

 

a tantestület 90%-a 

részt vesz az értekez-

leten 

2021. november 

2. hétfő 8.00 – 

16.00 

belső továbbképzés (tudásmegosztás: lemorzsolódás 

csökkentése 1.) tanítás nélküli munkanap 

 

Ács Klaudia- Kiss 

Albert 

 

a tantestület 90%-a 

részt vesz az értekez-

leten 

2021. december 

7. hétfő 14.00-

tól 16.00-ig 

tantestületi értekezlet (e-napló feltöltés ellenőrzése, 

ZaDök, osztályfőnöki tevékenység stb.) 

 

Ács Klaudia- Kiss 

Albert 

 

a tantestület 90%-a 

részt vesz az értekez-

leten 

2022. január 18. 

alsó tagozat és 

január 19. felső 

tagozat 

belső továbbképzés (tudásmegosztás: tehetségígéretek 

azonosítása – ALKOTÓI NAPOK)  

 

Ács Klaudia- Kiss 

Albert 

 

a tantestület 90%-a 

részt vesz az értekez-

leten 

2022. február 1. 

hétfő 8.00 –tól 

16.00 -ig 

tantestületi továbbképzés (lemorzsolódás csökkentése 

2. módszertan), félévzáró értekezlet, tanítás nélküli 

munkanap 

Ács Klaudia- Kiss 

Albert 

 

a tantestület 90%-a 

részt vesz az értekez-

leten 
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2022. március 

23. 14.00-tól 

16.00-ig 

tantestületi értekezlet (e-napló feltöltés ellenőrzése, 

ZaDök, osztályfőnöki tevékenység stb.) 

 

Ács Klaudia- Kiss 

Albert 

 

a tantestület 90%-a 

részt vesz az értekez-

leten 

2022. június 11. 

8.00-tól 16.00-

ig 

továbbképzés, tantestületi értekezlet pedagógusok kom-

petenciájának értékelése (fókuszban a lemorzsolódás 

csökkentésének hatékonysága) tanítás nélküli munka-

nap 

Ács Klaudia- Kiss 

Albert 

 

a tantestület 90%-a 

részt vesz az értekez-

leten 

2022. június 24. 

8.00 –tól 16.00-

ig 

tanévzáró értekezlet Ács Klaudia- Kiss 

Albert 

 

a tantestület 90%-a 

részt vesz az értekez-

leten 

 

1.7. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

A tervezetet a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően valósítja meg a tantestület. 

időpont esemény / téma  felelős eredményességi 

mutató 

2021. októ-

ber 5. kedd 

16.30 

osztályok szülői értekezletei Kiss Albert a szülők 50%-a 

részt vesz az ér-

tekezleten 

2022. január 

4. kedd 

16.30 

osztályok szülői értekezletei Ács Klaudia a szülők 50%-a 

részt vesz az ér-

tekezleten 

2022. április 

11. hétfő 

16.30 

osztályok szülői értekezletei 

 

Kiss Albert a szülők 50%-a 

részt vesz az ér-

tekezleten 

2021. októ-

ber 5. kedd 

17.30 

SZMK ülés Léber Attila 

(szmk elnök) 

Kiss Albert 

az osztályképvi-

selők 80%-a 

részt vesz az ér-

tekezleten 

Fogadóóra: a honlapon közzétett információk szerint. 
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1.8.  Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai 

nyílt napok tervezett időpontja 

A tervezetet a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően valósítja meg a tantestület. 

időpont esemény / téma felelős eredményes-

ségi mutató 

január 18. 

kedd 

Alkotói napok - alsós Ács Klaudia és 

Beledi Lívia 

A tanulók 90%-a 

részt vesz a ren-

dezvényen 

január 19. 

szerda 

Alkotói napok - felsős Tanainé Szeghy 

Rita és Papp Ka-

talin 

a tanulók 80%-a 

bemutatja alkotá-

sát 

április 11. Nyílt nap Ács Klaudia - Pa-

dos Eszter 

A szülők 20%-a 

részt vesz a nyílt 

napon 

június 10. Művészeti bemutató Dézsi Ágnes – Ács 

Klaudia 

A tanulók 90%-a 

részt vesz a ren-

dezvényen 
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1.9. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok időpontja   

A tervezetet a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően valósítja meg a tantestület. 

s

z. 

esemény / téma felelős időpont eredményes-

ségi mutató 

1. Szertorna és talajtorna Vittman 

Ádám 

február 04. az előző évi mé-

rési eredmé-

nyekhez viszo-

nyítva legalább 

3%-os növeke-

dés lesz 

2. NETFIT mérés Vittman 

Ádám 

május 28 

feltöltés 

az előző évi mé-

rési eredmé-

nyekhez viszo-

nyítva legalább 

3%-os növeke-

dés lesz 

3. Atlétika projekt Vittman 

Ádám 

június 15. az előző évi mé-

rési eredmé-

nyekhez viszo-

nyítva legalább 

3%-os növeke-

dés lesz 
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2. AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ADATAI 

2.1. Statisztikai adatok 

2.1.1. Statisztikai adatok 

osztály/ 

csoport 

osztály 

lét-

szám 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beilleszke- 
dési, tanu-
lási és ma-

gatartási za-
varokkal 

küzdő tanu-
lók 

(BTMN) 

magán-

tanulók 

hátrá- 

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo- 

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

lemor- 

zsolódás-

sal veszé- 

lyeztetett 

tanulók 

1-2.osztály 17 1 2 0 4 0 0 

3-4. osz-

tály 
10 2 2 0 2 2 0 

5. osztály 11 2 3 0 3 0 1 

6. osztály 7 1 4 0 0 2 2 

7. osztály 13 3 2 0 2 0 1 

8. osztály 11 1 3 0 0 1 1 

Összesen 69 10 16 0 9 5 5 

 

2.1.2. A tanulók által kedvezményesen vagy ingyenesen igénybevehető 

szolgáltatásokhoz szükséges adatok 

osztály/ 

csoport 

rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezmény 
ingyenes 

étkezés 
kedvezményes 

étkezés  
összes étke-

zők száma 

1-2.osztály 2 7 3 17 

3-4.osztály 1 6 1 10 

5. osztály 1 5 3 11 

6. osztály 0 2 2 7 

7. osztály 1 3 4 13 

8. osztály 1 2 1 11 

Összesen 6 23 14 69 

 

2.1.3.  Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 

Érintett tanulók száma: 1 

Bejelentés időpontja: 2019. szeptember 1. 
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Oktatási azonosító: 72600236341 

3. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A TANÉVBEN 

3.1. Helyzetelemzés 

 Infrastruktúrához (tárgyi 

erőforráshoz) 

 köthető 

Humán erőforráshoz köt-

hető 

Jelentős magas bekövetke-

zési valószínűségű 

A tornaterem oldalsó falán, a 

tető közelében, kb. 1 m2 fe-

lületen hullik a vakolat be-

ázás következtében. További 

esőzés hatására nagyobb fe-

lületen tovább hullhat a vako-

lat. 

 

Mérsékelt, alacsony bekö-

vetkezési valószínűségű 

 Az áttanító pedagógusok 

(angol, ének) és a diákjaik 

közt kevésbé alakul ki kötő-

dés, így a motívációban hiá-

nyosságok mutatkozhatnak. 

Egyéb     

 

Az ének és angoltanárok (1+2 fő) utazó pedagógusok intézményünkben. A tanórára érkezés 

és az arról való távozás nem elegendő a pedagógus és a gyermek közti kötődés kialakítá-

sára. Erre viszont az eredményes fejlesztés érdekében nagy szükség lenne, különösen a 

hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekek esetében. Emellett felzárkóztatásra és 

tehetséggondozásra sincs idejük, az egyéni bánásmód pedagógia elve mindenképpen sérül. 
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3.2. Helyzetelemzés 

BELSŐ TÉNYEZŐK 

PO-

ZI-

TÍV 

ERŐSSÉGEK 

● Jó gyakorlataink (KGYTK; 

M(i)ért pont érték; Művészeti 

projektek) 

● Esély és ösztönzés komplex 

tehetségsegítő program 

 

GYENGESÉGEK 

● Hátrányos helyzetű, BTMN, 

SNI tanulók számának 

növekedéséből várható nehézségek 

és konfliktusok kezelése 

● az esetleges digitális 

oktatásra áttérésben a tanulók 1/3-

ad része nem rendelkezik megfelelő 

IKT eszközzel, vagy internetes 

elérhetőséggel 

NE-

GA-

TÍV 

LEHETŐSÉGEK 

● Pedagógiai innováció 

● Pedagógiai kutatás 

 

VESZÉLYEK 

● szülői önbíráskodás 

megjelenése 

● a tanóra védelmének sérülése 

● a pedagógusok méltóságának 

súlyos megsértése 

● a pedagógusok 

stresszhelyzetének sokasodása 

● a digitális oktatásból adódóan 

a lemaradás növekedése 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

 

 

3.3 Helyzetelemzés 

A jó gyakorlataink több mint egy évtizedes múltra tekintenek vissza, míg az esély és ösz-

tönzés modell elemeit fokozatosan dolgoztuk ki folyamatos innovációs munkával. Ezektől a 

pedagógiai folyamatoktól azt várjuk, hogy a hátrányos helyzetűség ellenére csökken az 

esélyegyenlőtlenség. 
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Egy stabilabb tantestületre lenne szükség, hogy a belső továbbképzések állandó témái kö-

zött szereplő konfliktuskezelési technikákat, bánásmód-pedagógiát, hatékony pedagógusi 

attitűdöket, nevelési stílusokat együttesen értelmezzük és alkalmazzuk a gyakorlatban. A 

gyakran változó összetételű tantestület – főképp az utazó pedagógusok esetében – erre 

kevésbé alkalmas.  

A digitális oktatásra áttérést megelőzően szerencsés lenne a tanulók IKT eszközökkel tör-

ténő ellátása intézményi szinten. 

Szöveges helyzetértékelés a tevezés szenpontjából releváns konklúziókkal. 

[Opcionálisan bármelyik analízis-modell alkalmazható.]  

4. KAPCSOLATRENDSZER  

4.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb rutinjait kell vázolni.  

4.1.1. A COVID 19 vírusveszélyben kapcsolattartás csak online formában a 

KRÉTA rendszeren kersztül valósul meg. 

4.1.2. Feloldás esetén: 

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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

tájékoztat: 

● összevont szülői értekezlet 

● iskola honlap 

● dekorációs felületen: tanév rendje 

Az osztályfőnökök:  

● szülői értekezlet 

● üzenú füzet az alsó tagozaton 

● e-napló 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

● szülői értekezlet 
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● összevont szülői értekezlet 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

● fogadóóra 

● e-napló 

● rendkívüli esetben telefon 

● covid esetén online formában 

 

4.2. A fenntartóval való kapcsolattartás  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának ál-

landó munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval. (COCID 19 esetén online értekezleten, 

illetve telefonos kapcsolatban) 

A kapcsolattartás tartalmi elemei: 

✔ szakmai irányítás,  

✔ gazdasági ügyintézés,  

✔ kerületi szintű szakmai koordináció,  

✔ elvi útmutatások,  

✔ koordinálás és segítségnyújtás. 

A kapcsolattartás módjai: 

- vezetői munkamegbeszélések, 

- személyes beszélgetések, 

- elektronikus és postai levélváltás, 

- egyéb érintkezési formák. 

4.3. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

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

az adott tanév aktualitásainak megfelelően.    

szakmai kapcsolataink:  

szervezet tartalom gyakoriság 
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POK Zalaegerszeg meghirdetett továbbépzések 

pedagógusok minősítése, 

tanfelügyelet 

meghirdetés szerint 

eljárásrend szerint 

MATEHETSZ tehetséggondozás, elnökségi 

tagság 

NTP pályázatok 

KGYTK komplex tanulmányi 

verseny 

elnökségi ülések szerint 2 

hónaponként 

pályázatok szerint 

versenykiírás szerint 

Zalai Hazatérők Egyesülete pályázatok szerint pályázatok szerint 

Városi Könyvtár és Művelő-

dési Felnőttképzési Központ 

Zalaszentgrót 

EFOP 3.3.2-16-2016-00112 

Együttműködve a szentgróti 

térségben a jövő nemzedéké-

ért 

pályázat szerint 

KGYTK Tehetségsegítő Ta-

nács 

tehetséggondozás, KGYTK 

régióközpontokkal 

félévenként egy-egy alka-

lommal 

Kaposvári Egyetem  KGYTK pályamunkák értéke-

lése 

2022. áprilisban és május-

ban 

Pannon Egyetem KGYTK pályamunkák értéke-

lése 

2022. áprilisban és május-

ban 

Zalaszentgróti Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Eset és szakmai konferenciák Folyamatosan, esetenként 

Zala Megyei Pedagógia Szak-

szolgálat  

Tanulási képességek vizsgá-

lata, kontrollvizsgálatok (SNI 

és BTMN tanulók esetében) 

Esetenként, illetve a kontroll 

időszakosan 
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5. A NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOK MEGFOGALMAZÁSA  

5.1. A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályok-

ban a nevelésre-oktatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, vala-

mint az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény működé-

sét meghatározó előírásokkal – a 2021/2022. tanév kiemelt feladataként intézményi ön-

értékelésből adódó fejlesztési feladatokat jelölte meg.   

 

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozá-

sok tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt 

tanévek e téren szerzett tapasztalataira.  

 

 

Célunk, hogy e kiemelt cél jelenjen meg: 

 M(i)ért pont érték jó gyakorlatunk további fejlesztése (tanulói morál – erkölcsi 

nevelés) 

 ESÉLY és ösztönzés komplex tehetségsegítő program további kutatása  

 Környezettudatos magatartás fejlesztése 

A megvalósítás konkrét részleteit a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. (lásd ott!)       

5.2. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, 

feladatok 

Cél – feladat – indikátor metódusát követő kidolgozással történő teendőlista, mely a peda-

gógiai programból fakad.  

a) Elsős tanulók szocializálása 

b) Alsó-felső tagozat váltás feladatai 

c) Intézményi önérékelésből adódó teendők 

d) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés 

e) Az országos mérésből adódó feladatok LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE, AZ 

OKÉV MÉRÉS MUTATÓINAK NÖVELÉSE 
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f) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

g) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérédsekből adódó 

feladatok 

h) intézményfejlesztési és intézkedési terv megvalósítása (lásd ott!) 

5.3. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a 

tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre 

vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek 

megismerése, megbecsülése és szeretete  

Az esélyegyenlőség előmozdítása a következő feladatok szegmensei terén folynak: 

● kulcskompetenciák fejlesztése; 

● a tehetséges tanulók támogatása;  

● kultúra közvetítése a hátrányos helyzetű tanulóknak;  

● a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és 

szeretete.  

 

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő 

egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős 

hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkez-

zenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez, a lemorzsolódás csökkentéséjhez. 

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: 

 az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése  

Eszközei:Differ mérés, jegyzői határozatok, integrációs nevelés 

 képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

Eszközei: BTMN, SNI, felzárkóztató foglalkozások, tehetségsegítő foglalkozások, szakkörök 

 a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók támogatása 

Eszközei: intézkedési terv, M(i)ért pont érték jó gyakorlat, egyéni bánásmód 

 a tehetséges tanulók támogatása  

Eszközei: szakkörök, művészeti foglalkozások, versenyeztetés, KGYTK 

 a versenyek szervezése  
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Eszközei: Alkotói napok, versmondó verseny, KGYTK, Művészeti bemutató, festészeti ver-

senyek 

 a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a 

multikulturális tartalmak megismertetése 

 Eszközei:  művészeti bemutató 

 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus 

érzésének kialakítása a tanulókban 

Eszközei: népdalverseny, könyvtárfoglalkozás és kiállítások  

 az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős 

foglalkozásba való beépülése 

Eszközei: pályaorientációs napok, pályaválastási kiállításon részvétel, Diákönkormányzat, 

renezvények szervezése 

A fentiek megvalósításának ellenőrzése a belső ellenőrzési szabályozásban és az Intézmény-

fejlesztési és végrehaktási tervben foglaltaknak megfelelően (lásd: ott!) 

5.4. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli 

tevékenységek 

Tevékenység/Verseny  

megnevezése 

Résztvevő Időpont, 

helyszín 

Felelős Egyeztetésre került-e 

az véleményezési 

jogkör gyakorlóival a 

felkészítés (iskola-

szék/szülői szerve-

zet, diákönkormány-

zat) 

I/N  

(jkv. szám) 

BTMN-es foglalkozások BTMN -1 (3-

fő) 

órarend 

szerint 

Beledi Lívia N 

 BTMN-2 (3 

fő) 

órarend 

szerint 

Szabóné 

Papp An-

géla 

N 
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 BTMN-3 (3 

fő) 

órarend 

szerint 

Szabóné 

Papp An-

géla 

N 

 BTMN-4 ( 3 

fő) 

órarend 

szerint 

Szabóné 

Papp An-

géla 

N 

 BTMN-5 (2 

fő) 

órarend 

szerint 

Szabóné 

Papp An-

géla 

N 

 BTMN-6 (1 

fő) 

órarend 

szerint 

Szabóné 

Papp An-

géla 

N 

 BTMN-7 (1 

fő) 

órarend 

szerint 

Horváth 

László 

N 

 

5.5. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó 

döntéseinek és iránymutatásai szerint a kerületi/járási hivatal vezetője által meghatározott 

időpontban történik.  

Előkészítése az intézményvezető-helyettes és alsós munkaközösség-vezető közös feladata, 

melynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. 

Ha a COVID 19 vírus engedi! 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való 

kapcsolatteremtő munka és a különféle tankerületi kiadványokban megjelenő népszerűsítő 

bemutatkozó írások, valamint az iskolai honlap híradásai.    

5.6. Tervezett mérések és vizsgák  

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

 

Ha a COVID 19 vírus engedi! 
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Az iskolában a tanév rendjében tervezett versenyekre felkészítjük a tanulókat és keróleti, 

megyei, országos fordulókra visszük el.  

A kerületi versenyek eredményeit a tagozatok munkaközösségei értékelik és a 

tantestületnek beszámolnak az eredményekről 

 

A tanulmányok alatti vizsgák 

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)     
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Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

 

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

tervek, tanév rendje (melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szaktanár által kialakított módon 

Határidő: 2021. október 01. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2021. december 21. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei 

 

c) Félévi szaktanár által kialakított módon FÓKUSZBAN A LEMORZSOLÓDÁS 

CSÖKKENTÉSÉNEK HATÉKONYSÁGA 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

 

d) A szövegértés, matematikai és természettudományieszköztudás országos mérése a 

6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2022. május  

Felelős: Dézsi Ágnes; Tananiné Szeghy Rita 

 

e) Írásbeli idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon 

Határidő: 2022. május  

Felelős: Dézsi Ágnes; Ács Klaudia 

 

f) Célnyelvi mérés két tanítási nyelvű osztályokban a 6. és 8. évfolyamon  

NEM RELEVÁNS 

Határidő: év, hó, nap 
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Felelős: 

 

g) Tanév végi szaktárgyi szintfelmérés a szaktanár által kialakított mérőeszközök 

segítségével FÓKUSZBAN A LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉNEK HATÉKONYSÁGA 

Határidő: 2022. június 4-15. időszak 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

 

h) Neveltési szint felmérése tagozatszinten (az osztzályfőnökök bevonásával) kialakított 

mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2022. június 4-15. időszak 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

 

6. PÁLYAVÁLASZTÁS; KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ 

TOVÁBBTANULÁS 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2021/2022. tanév rend-

jéről szóló rendelet szabályozza. Az ebben foglaltakat a nevelőtestület és az osztályfőnöki 

munkaközösség ülésén az igazgató ismerteti. A továbbtanulásért felelős kolléga és a nyol-

cadikos osztályfőnök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a tovább-

tanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

Az iskola intézményvezető helyettes rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását.  

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osz-

tályfőnöki és az egyes szaktágyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program 

melléklete) 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt feketetünk a a továbbtanulásra felkészítő fakultá-

ciós illetve más egyéb foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).   
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7. A TANFELÜGYELETI RENDSZERREL KAPCSOLATOS FELADATOK 

ssz. esemény / téma felelős határidő eredményes-

ségi mutató  

1. a 2021-es intézményfejlesztési terv 

végrehajtása 

Kiss Albert 2022. 

VI.15. 

az eljárásnak 

megfelelően 

megvalósul 

 

8. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKA TERVEZÉSE 

ssz. esemény / téma felelős határidő eredményes-

ségi mutató 

1. Kérdőíves elégedettségmérés a part-

nerek körében 

Csiszárné 

Egyed Aliz 

2022. 

február  

és 2022. 

június 

a kérdőívet a 

felkért szülők 

80%-a vissza-

küldi 

2. A kérdőívek értékelése Csiszárné 

Egyed Aliz 

2022. jú-

lius 

a minőségi utató 

a legutóbbi mé-

réshez viszo-

nyítva 0,2 ér-

tékkel nő 

3. Erősségek és gyengeségek megállapí-

tása a minőségi mutatók alapján 

Csiszárné 

Egyed Aliz 

2022. jú-

lius 

a legutóbbi mé-

résben felsorolt 

gyengeségek 

száma legalább 

eggyel csökken 

4. Fejlesztési terv készítése Csiszárné 

Egyed Aliz 

2022. jú-

lius 

a fejlesztési terv 

elkészül a határ-

időre 

5. A partnerek tájékoztatása a fejlesztési 

tervről 

Csiszárné 

Egyed Aliz 

2021. 

szeptem-

ber 

a partnerekhez 

eljut a tájékoz-

tató 
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6. Fejlesztés indítása Csiszárné 

Egyed Aliz 

2021. ok-

tóber 

a fejlesztési terv 

beépül a 

2021/22-es 

tanév mun-

ketrvébe 

 

9. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

9.1. Pedagógus adatok 

Engedélyezett álláshelyek száma: 13 státus (feladatellátási helyenként) 

Betöltött álláshelyek száma: 13 fő  (feladatellátási helyenként) 

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő  feladatellátási helyenként) 

Megjegyzés: [pl. határozott időre kinevezettek száma, óraadók stb.] 

9.2. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

ssz. esemény / téma felelős határidő eredményességi 

mutató  

1. Szabóné Papp Angéla megfontolás 

tárgya 

Kiss Albert 2022. ja-

nuár 05. 

az eljárásnak 

megfelelően 

megvalósul 

2. Vittman Ádám megfontolás alatt  Kiss Albert 2022. ja-

nuár 05. 

az eljárásnak 

megfelelően 

megvalósul 

9.3. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

feladat felelős határidő eredményes-

ségi mutató 

pedagógusok munkaköri leírásának aktu-

alizálása 

intézmény-

vezető 

szeptember 

15. 

a munkaköri le-

írást az érintett 

átvette 
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osztályfőnökök munkaköri leírásának ak-

tualizálása 

intézmény-

vezető 

szeptember 

15. 

a munkaköri le-

írást az érintett 

átvette 

iskolatitkár munkaköri leírásának aktuali-

zálása 

intézmény-

vezető 

szeptember 

15. 

a munkaköri le-

írást az érintett 

átvette 

takarítőnő munkaköri leírásának aktuali-

zálása 

intézmény-

vezető 

szeptember 

15. 

a munkaköri le-

írást az érintett 

átvette 

karbantartó munkaköri leírásának aktua-

lizálása 

intézmény-

vezető 

szeptember 

15. 

a munkaköri le-

írást az érintett 

átvette 

 

9.4. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv 

aktualizálása 

Továbbképzési programot érintő változások: Nincs változás 

a) szakmai továbbképzések 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás  

Beiskolázási programot érintő változások: Nincs változás 

a) szakmai továbbképzések 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás  
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10. A MAGASABB VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

de. 

7.45 – 

12.00 

Kiss Albert/ 

int.vez 

 Kiss Albert/ 

int.vez  

Ács Klaudia 

int.vez.h 

Ács Klaudia 

int.vez.h. 

Ács Klaudia 

int.vez.h  

du. 

12.00 – 

16.15 

Kiss Albert/ 

int.vez  

Ács Klaudia 

int.vez.h 

Kiss Albert/ 

int.vez 

Kiss Albert/ 

int.vez 

Ács Klaudia 

int.vez.h  

 

 

11. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

szeptember 
munkaköri leírá-

sok aktualitásai 

pedagógusi és al-

kalmazotti kör  

munkaköri leírása 

szöveg aktuali-

zálása 
intézményvezető 

október 

évindítás admi-

nisztrációs teen-

dőink nyomon 

követése 

foglalkozási ter-

vek, tematikus 

tervek, egyéni fej-

lesztési tervek –  

foglalkozási nap-

lók, törzslapok, 

KIR és más sta-

tisztikai adatállo-

mányok  

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményveze-

tő-helyettes 

november 
első félévi óralá-

toga-tások 

tanórák, foglalko-

zások 
hospitáció 

 

intézményvezető, 

intézményveze-

tő-helyettes ,  

munkaközösség-

vezetők 
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december  
második negyed-

éves értékelés 

osztálynapló, ér-

tékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményveze-

tő-helyettes 

január 

félévi adminiszt-

ráció megfelelése 

és teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, beszámo-

lók, statisztika 

dokumentum- 

vizsgálat 

 

intézményvezető 

és az intézmény-

vezető- helyettes 

február 

középfokú beis-

kolázással kap-

csolatos teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentuma-

inak kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

és az intézmény-

veze-tő-helyettes 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terüle-

tek 

Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

március 

a pedagógusok 

minősítésének 

előkészítése 

minősítési doku-

mentáció 

dokumentum- 

vizsgálat 
intézményve-zető 

április 

harmadik ne-

gyedéves értéke-

lések  

osztálynapló, ér-

tékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményveze-

tő-helyettes 

május 

erdei iskolák, ta-

nulmányi kirán-

dulások tartalmi 

oldalának meg-

szervezése és a 

lebonyolítás 

munkálatai 

 

programtervek  
dokumentum- 

vizsgálat 

intézményveze-

tő-helyettes 

június 
tanév végi admi-

nisztráció 

naplók, törzsköny-

vek, bizonyítvá-

nyok ellenőrzése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

és az intézmény-

veze-tő-helyettes 
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12. TÁRGYI FELTÉTELEK 

ingatlan: 

8 osztályterem 

2 szaktanterem (informatikai, természettudományi) 

1 nyelvi labor 

1 tanári szoba 

1 igazgatói iroda 

1 fejlesztő szoba 

1 ebédlő 

1 tornaterem öltözőkkel és szertárral 

1 vegyszerraktár 

1 művészetti tanterem 

taneszközök: 

13. PÁLYÁZATOK 

13.1. Folyamatban lévő projektek  

Őszi ottalvós osztálykirándulás.2021-SZK-0104733 

 

13.2. Fenntartási időszakban lévő projektek 

EFOP-3.3.2-16-2016-00112 EGYÜTTMŰKÖDVE a szentgróti térségben a jövő nemzedékéért 

13.3. Benyújtásra tervezett pályázatok 

Határtalanul 

Erzsébet Tábor 

MATEHETSZ  
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14. NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT SZABÁLYOZÁSI 

TERÜLET 

Intézményi önértékelésben végzett elégedettségmérésen alapuló fejlesztés 

SZÜLŐK ELÉGEDETTSÉGÉBEN EL-

ÉRENDŐ MINŐSÉGI MUTATÓK A FEJ-

LESZTÉSI TERÜLETEKEN 

Eszköz Közreműködők  Felelős Ellenőriz 

E L É 

R E 

N D 

Ő   C 

É L O 

K   A   

S Z Ü 

L Ő 

K   K 

Ö R 

É B E 

N 

Az intézményben legyen keve-

sebb kirívó eset a tanulók kul-

turált, udvarias viselkedésé-

ben, negatív attitűdjében a 

felnőttekkel és társaikkal 

szemben. 

M(i)ért pont ér-

ték tanterv, osz-

tályfőnöki tan-

menet, Esély és 

ösztönzés Excel 

táblázat, diákön-

kormányzat 

Valamennyi pe-

dagógus 

tagozatvezetők; 

osztályfőnökök 

intézmény-

vezető he-

lyettes 

A szülők kapjanak megfelelő 

visszajelzést a gyermekük elő-

rehaladásáról. (e-napló) 

e-napló és Üzenő 

füzet (alsós) 

Valamennyi pe-

dagógus 

tagozatvezetők; 

osztályfőnökök 

intézmény-

vezető he-

lyettes 

Az intézmény eredményeseb-

ben segítse a tanulmányaik-

ban lemaradó tanulókat. 

Felzárkóztató 

foglalkozások 

felzárkóztató 

pedagógusok 

tagozatvezetők; 

osztályfőnökök 

intézmény-

vezető he-

lyettes 

Nagyobb hangsúlyt fektessen 

az intézmény a tanulók kör-

nyezettudatos nevelésére. 

Természetisme-

ret tantárgyak; 

diákönkormány-

zat 

érintett peda-

gógusok 

tagozatvezetők intézmény-

vezető 

A tanulók behatóbban ismer-

jék meg az erkölcsi normákat, 

váljanak képessé arra, hogy 

tudatosabban vállalják az is-

kola értékrendjét és eszerint 

alakítsák iskolai életüket. 

M(i)ért pont ér-

ték tanterv, osz-

tályfőnöki tan-

menet, Esély és 

ösztönzés Excel 

táblázat, diákön-

kormányzat 

Valamennyi pe-

dagógus 

tagozatvezetők; 

osztályfőnökök 

intézmény-

vezető he-

lyettes 
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Erőteljesebben közvetítsük az 

intézmény jó a hírnevét, és a 

jól képzett pedagógusok ma-

gas színvonalon végzett mun-

káját. 

Szülői munkakö-

zösségi értekez-

letek, Szülői érte-

kezletek, Iskolánk 

honlapja, ZaDök 

facebook, Tehet-

ségpont informá-

ciós tábla, de-

korcációs felüle-

tek, Iskolai Tájé-

koztató, 

VIMIVIRA, 

valamennyi pe-

dagógus, osz-

tályfőnökök 

tagozatvezetők; 

intézményve-

zető helyettes 

intézmény-

vezető 

Hatékonyabban biztosítsuk az 

iskolával való kapcsolattartás 

formáit a szülők számára, 

hogy hozzájussanak az iskolá-

val és a gyermekükkel kapcso-

latos információkhoz. 

Ellenőrző, szülői 

értekezlet, szülői 

munkaközösségi 

értekezletek, is-

kolánk honlapja, 

ZaDök facebook 

valamennyi pe-

dagógus, osz-

tályfőnökök 

tagozatvezetők; 

intézményve-

zető helyettes 

intézmény-

vezető 

Rendszeresebben ellenőrizzük 

a diákok tantárgyi munkáját és 

erről naprakészen értesítsük a 

szülőket.  

e-napló, szülői 

értekezlet 

valamennyi pe-

dagógus, osz-

tályfőnökök 

tagozatvezetők; 

intézményve-

zető helyettes 

intézmény-

vezető 

 Kiemelt figyelmet fordítsunk 

az OKÉV mérés eredményte-

lenségében rejlő lemorzsoló-

dás csökkentésére 

Valamennyi tan-

eszköz az olvasási 

és szövegértési 

képességek fej-

lesztésre alsó és 

felső tagozatban 

egyaránt 

valamennyi pe-

dagógus, osz-

tályfőnökök 

tagozatvezetők; 

intézményve-

zető helyettes 

intézmény-

vezető 

 [Hangsúlyosan intézményspecifikus rész.] 
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15. MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS MÁS 

RESZORTFELELŐSÖK ÉVES MUNKAPROGRAMJA) 

16.1. alsó tagozat munkaterve 1. sz. melléklet 

készítette: 

Csiszárné Egyed Aliz mkv. 

 

Nevelési feladatok megvalósítása 

o A pedagógus és a gyermekek közti kötődés kialakítása folyamatos jelenléttel, 

főként az osztályfőnökök részéről. 

o Az alapvető biológiai szükségletek, egészséges életmód nyomon követése: 

▪ COVID19 protokoll betartása és betartatása – szülők, diákok tájékoztatása 

▪ Probléma esetén jelzés a szülő számára. 

▪ Lehetőség szerint védőnő, orvos, mentős, rendőr felkérése foglalkozások, 

előadások – egészséges életmód, higiénia - tartására az alsó tagozatos gyermekek 

számára. 

o A társas viszonyulások megalapozása és alakítása az alapértékeink mentén 

a magatartás, az akarat és a jellem fejlesztésével.   

▪ M(i)ért pont érték felelősi rendszer működtetése osztályszinten, hetente 

értékeléssel; 

▪ Esély és ösztönzés komplex tehetségsegítő program 

● A jó/rossz cselekedetek rendszeres bejegyzése, ellenőrzése; 

▪ A „Jót s jól” jutalmazási rendszer működtetése, az értékközvetítésben kiemelt 

diákok teljesítményének megjelenítése a dekorációs felületen;  

▪ Osztályszintű feladatok, programok tervezése a társas és egyéb 

viszonyulások fejlesztésére („Osztályfőnöki” órák, erkölcstan órák; lehetőség 

szerint rövidebb séta/túra); 

▪ Lemaradók, elesettek, kirekesztettek segítésére nevelés páros vagy 

csoportmunkával; 
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▪ Udvarias, illemtudó viselkedésre, tiszteletteljes kommunikációra nevelés a 

tanórákon és a szabadidőben egyaránt; 

▪ Konfliktuskezelési technikák következetes alkalmazása minden pedagógus 

részéről a problémás helyzetekben, szükség esetén a szülő/gondviselő ill. 

családgondozó bevonásával; 

▪ A kirívó magatartású tanulók tevékenykedtetése, feladatvállalásra ösztönzés 

a csoportban, cselekvési minták adásával; 

▪ A pozitív, példaértékű viszonyulást mutató diákok kiemelése; 

o Aktív társadalmi lét kibontakoztatása 

▪ Az alsó tagozatos diákok érdeklődésének felkeltése a DÖK rendezvényeken 

való aktív részvételre, illetve 4. osztályban a szervezési feladatok megismerésére; 

▪ 4. osztályban képviselők választása; 

▪ Információáramlás javítása a DÖK és az osztályfőnökök közt; 

▪ DÖK programokon való részvétel eredményességének megbeszélése 

osztályszinten; 

Amennyiben a vírushelyzet nem teszi lehetővé a programok iskolaszintű megvaló-

sítását, úgy tagozat-, osztály-, egyéni szintű programokat kínálunk a diákoknak. 

Környezettudatos nevelés 

o Rend és tisztaság közvetítése, a taneszközök, felszerelések, egyéb eszközök 

meglétének rendszeres ellenőrzése és nagyobb figyelem fordítása az 

állagmegóvásra; 

o Növények gondozása a tantermekben; 

o Energiatakarékosság - lámpák lekapcsolása az egyes helyiségekben; 

o Rendszeres szellőztetés a termekben; 

o Következetes, példamutató magatartás a pedagógusok részéről; 

o Fenntarthatóság közvetítése; 

 

Oktatási feladatok megvalósítása 

o Az ismeretszerzés alkottatással, tevékenykedtetéssel történő segítése. 
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o Képesség szerinti fejlesztés differenciálással, drámajátékokkal, kooperatív 

vagy egyéb technikákkal. 

o Szorongásmentes, oldott légkör megteremtése a tanórákon, 

foglalkozásokon. 

o A szélsőségesen lemaradó tanulók Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítása.  

o Az SNI és BTMN illetve lemaradó tanulók differenciált, képesség szerinti 

fejlesztése. 

o A tanuló teljesítményének rendszeres, rövid értékelése a fejlesztő 

foglalkozáson végzett munkájáról, az e-naplóban. 

o A diákok tantárgyi munkájának rendszeres ellenőrzése és értékelése, 

negyedévente az értékelések kiküldése a szülő számára papír alapon. 

o A tanulók tantárgyi/szocializációs fejlődésének nyomonkövetése, az 

esetleges problémák megbeszélése munkaközösségi értekezleten. 

o Következetes tantárgyi értékelés 

▪ Lehetőség szerint központi felmérések íratása és értékelésének egyeztetése; 

▪ Iskolai mérések / házi versenyek folytatása; 

▪ Tanítók bevonása a versenyek értékelésébe; 

o A tanulók érdeklődését kiváltó hatékony tanítási módszerek tudatos 

alkalmazása. 

o Pedagógiai jellemzések készítése vizsgálatokhoz, esetkonferenciákhoz. 

o A tanulók felkészítése az iskolai és iskolán kívüli versenyekre, 

rendezvényekre: 

o Intézményi versenyek  

▪ Versmondó verseny 

▪ Olvasási és szövegértési verseny 

▪ Alapműveleti és szövegesfeladat megoldó verseny 

▪ Atlétikaverseny 

▪ Talajtorna verseny 
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o Intézményen kívüli versenyek 

▪ Népdalverseny 

▪ Versmondó verseny 

▪ Rajzpályázatok 

▪ Levelezős versenyek 

▪ KGYTK - Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája  

16. A 3-4. osztályos tanulók részvétele a KGYTK-ban és a tanítók arányos 

közreműködése a felkészítésben. 

o Rendezvények 

▪ Megemlékezések, ünnepi műsorok 

▪ DÖK rendezvények 

o A napközi működtetésének fejlesztése az Esély és ösztönzés programunk 

elemeinek bevonásával 

▪ a napközi hatékony működéséhez a kialakított szokásrendszer megtartása, 

az első osztály bevonásával; 

▪ a napközis foglalkozásokon a tanulási képességek, kommunikációs és 

gondolkodási képességek fejlesztése; 

▪ részvétel a választható tanórákon (festészet, énekkar, néptánc); 

 

Kapcsolattartási feladatok 

o Fogadóórák időpontjának közzététele a tájékoztató füzetben, honlapon; 

o A szülők tájékoztatása az intézményi programokról, eseményekről az üzenő 

füzetben, honlapon, e-naplóban; 

o Információk adása az egyes rendezvényekről az intézmény honlapján és a 

Zalabér Dök facebook oldalán; 

o Gyermekvédelmi kapcsolattartás – védőnővel, családgondozókkal, a 

gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, pszichológussal. 

o Kapcsolattartás a fejlesztő pedagógusokkal 
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▪ SNI tanulókat fejlesztő pedagógusokkal (Koncz D. Többcélú Gyógypedagógiai 

Intézmény) 

▪ logopédussal, gyógytestnevelővel (ZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Zalaszentgróti Tagintézménye). 

o Kapcsolattartás az utazó és óraadó pedagógusokkal 

o hitoktatóval 

o néptáncpedagógussal 

o angol nyelvet tanítóval 

Pályázatkészítés és végrehajtás 

o A lehetséges pályázatok megírásában, lebonyolításában való önkéntes 

szerepvállalás, arányos munkamegosztás támogatása. 

o Minél több pedagógus bevonása a pályázat megírásába és megvalósításába. 

 

Pedagógus kompetenciák fejlesztése 

o Pedagógus kompetenciák fejlesztése belső és külső továbbképzéseken való 

részvétellel. (Kommunikációs képességek fejlesztése; Innovációhoz kapcsolódó 

képzések) 

 

Tagozatszintű feladatokat lásd a tanév rendjében 
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16.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv 2. sz.melléklet 

A gyermekvédelmi feladatok csak részben tervezhetők előre. Év közben feladat, az 

adott probléma megjelenésekor azonnal megtenni a szükséges lépéseket. 

 

 

tevékenység határidő felelős Sikerkritérium 

A halmozottan hátrá-

nyos /  

hátrányos helyzetű ta-
nulók feltérképezése 

október 1. Jegyzők, alsós mk. 

vez. 

Az önkormányzatoktól / 

szülőktől megérkeznek a 
HHH igazolások. 

DIFER mérés az 1. osz-
tályban 

december 1. osztály tanítója 

 

Minden érintett tanuló 
mérése elkészül. 

Egyéni fejlesztési ter-
vek elkészítése 

Szeptember 30. 

December 20. 

Március 25. 

Fejlesztő pedagógu-
sok 

A fejlesztési tervek ha-
táridőre elkészülnek. 

Szülői együttműködés A tanév rendjé-

ben leírt alkal-
makkal 

Osztályfőnökök, 

gyermekvédelmi fe-
lelős 

A hátrányos helyzetű ta-

nulók szüleivel javul az 
együttműködés. 

Óvoda – iskola átme-
net segítése 

A tanév rendjé-
ben jelölt egyes 
programok al-

kalmával. 

Tanítók és óvónők, 
művészeti iskola pe-

dagógusa. 

Az óvodapedagógusok és 
tanítók együttműködésé-
nek köszönhetően az el-

sősök iskolai beilleszke-
dése megfelelő ütemű. 

Pályaválasztás 

 

I. félév A 7-8. osztályos osz-
tályfőnökök ill. a pá-

lyaorientációval fog-
lalkozó pedagógus 

I. félévben kiállításon pá-
lyaorientációs napon való 

részvétel. 

Együttműködés a gyer-
mekjóléti szolgálattal, 

pszichológussal 

folyamatos Gyermekvédelmi fe-
lelős, osztályfőnökök 

Megfelelő kommunikáció 
és hatékony együttműkö-

dés. 

Együttműködés a vé-
dőnővel, iskolaorvossal 

folyamatos Gyermekvédelmi fe-
lelős, osztályfőnökök 

Megfelelő kommunikáció 
és hatékony együttműkö-

dés. 

Együttműködés az ön-

kormányzatok gyám-
ügyi előadóival  

Szükség szerint Gyermekvédelmi fe-

lelős 

Megfelelő kommunikáció 

és hatékony együttműkö-
dés. 

 

További feladatok: 
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- A hátrányos helyzetben lévő tanulók felmérése, különös tekintettel az 

iskolába kerülő gyerekekre, (nem csak az 1. osztályosok), illetve lehetnek 

változások az eddig ebből a szempontból nem a látókörünkbe tartozó családokban 

is. Információ kérése a Gyermekjóléti szolgálattól. 

- A tanulók és szüleik tájékoztatása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

személyéről és fogadóórájának idejéről, helyéről, a gyermekvédelmi feladatot ellátó 

fontosabb intézmények elérhetőségéről. 

- A tantestület folyamatos tájékoztatása a változásokról (pl: törvényi háttér). 

- Kapcsolattartás szülőkkel, családtagokkal családlátogatás, szülői értekezlet 

és fogadóóra szorgalmazása. 

- A tanulók folyamatos megfigyelése (éhség, fáradtság, felszerelések 

folyamatos hiánya, ruházat elhanyagoltsága, higiéniás hiányok, tanulmányi 

eredmény visszaesése), fokozott figyelemmel az esetleges gyermekbántalmazásra. 

- Hiányzások ellenőrzése, szükség esetén a törvényben előírtak szerinti 

intézkedés. 

- Anyagi támogatás az esélyegyenlőségre törekvés részeként (beiskolázáshoz, 

étkezéshez, kiránduláshoz, táborozáshoz).  

- Beszélgetés a tanulókkal. A kapott információ megfelelő kezelése.  

- Az esetmegbeszéléseken felmerülő adatok, új információk feldolgozása. 

- A hiányzások okainak feltárása, megszüntetése. 

 

Minőségirányítási munkaterv 

Folyamatszabályozás korrekciója, fejlesztése 

Folyamat Felelős Határidő Sikerkritérium 

Az intézményi minőség-

irányítási rendszer fo-

lyamatainak, dokumen-

tumainak  

Intézményve-

zető 

Folyamatos fej-

lesztés, korrek-

ció az egyes ese-

ményekkor. 

Korrigált folyamatok, dokumen-

tumok. 
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korrekciója 

Dokumentálás és archi-

válás 

A tanév rendje 

alapján 

Folyamatos A rendezvényeken készült fény-

képek, filmfelvételek, forgató-

könyvek, óravázlatok stb. archi-

válása 80 %-ban megtörténik. 

Információnyújtás a 

partnerek számára. 

A tanév rendje 

alapján 

Folyamatos Az információ megjelenik a hon-

lapon / e-naplóban / ZADÖK 

facebook oldalán. 

Információnyújtás a 

szervezeten belül. 

A tanév rendje 

alapján 

Folyamatos E-mail-ben, dekorációs felüle-

ten, tantestületi értekezleteken 

minden pedagógus. 

Rendezvények folyama-

tának nyomon követése, 

korrigálása a PDCA / 

SDCA ciklusok leírása 

alapján. 

A tanév rendje 

alapján 

Folyamatos Javaslatok a folyamat(ok) módo-

sításra. 

A partnerközpontúság 

korrekciója, fejlesztése 

- szülői munkaközösség 

- diákönkormányzat 

- egyesületek 

- KGYTK régióközpontok 

Intézményve-

zető és intéz-

ményvezető-he-

lyettes 

Folyamatos A partneri kör bővül. 

Igény és elégedettség-

mérés 

A tanév rendje 

alapján 

Folyamatos A minőségi mutatók nem romla-

nak, ill. kis mértékben javulnak. 

Tehetséggondozás, 

KGYTK 

Intézményve-

zető 

Folyamatos Tehetséges tanulók versenyen 

való részvétele  

Hátránykompenzálás és 

felzárkóztatás 

Intézményve-

zető-helyettes 

Folyamatos Rászoruló tanulók számára fej-

lesztő foglalkozások, felzárkóz-

tató foglalkozások biztosítása. 

M(i)ért pont érték érté-

kelések 

Munkaközösség 

vezetők 

Negyedévente Példaértékű viszonyulást tanú-

sító tanulók kiemelése. 
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16.3. felső tagozat munkaterve 3. sz. melléklet 

készítette: Dézsi Ágnes mkv. 

Nevelési feladatok megvalósítása 

- A társas viszonyulások alakítása az alapértékeink mentén a magatartás, az 

akarat,  a jellem és a cselekvés (észleléstől a cselekvésig folyamat) fejlesztésével - 

az alapértékeink és a magasabb rangú emberi szükségletek mentén (osztályfőnöki 

tanmenet) 

- A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos nevelési tevékenység 

(felzárkóztatás, tehetségfejlesztés) egy-egy elemének megosztása, „jó gyakorlat” 

bemutatása a felsős munkacsoporton belül; esetleírás, egyéni fejlesztési terv, 

tapasztalatcsere a munkacsoport értekezletén. 

- Az SNI és BTMN illetve lemaradó tanulók differenciált, képesség szerinti 

fejlesztése. 

- Folyamatos konzultáció a fejlesztőpedagógusokkal. 

- Magatartás és attitüd fejlesztése – szituációteremtés magatartási mintákra 

és a szituációk elemzése 

- Az értékkövető és a passzív vagy romboló magatartás következményeinek 

feltárása, a tanulók szembesítése a következményekkel 

- A pedagógusi problémamegoldó szerep erősítése 

- A tapasztalatok mentén az értelemhordozó, kérdésfeltevő és 

problémamegoldó szerep erősítése a kialakult szokásrend megtartásával. 

- A jutalmazási és büntetési fokozatok következetesebb betartása - nyomon 

követés - rögzítése írásban (Kréta) - szöveges értesítés 

- A tanulói jogok és kötelességek, a jutalmazás és büntetés rendszerének 

értelmezése, a téma beemelése az osztályfőnöki órák anyagába. 

 

Környezettudatosság (természeti, társadalmi) 

- Szemléletváltás elősegítése – hírek, filmek, szövegek feldolgozása, 

- DÖK rendezvények, projektek  

- „Tisztaság Kommandó” 

- Szemétgyűjtés rendszeresen az iskola környezetében 

- Technikai eszközök felelősségteljes kezelése 
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- Sport és testnevelés körülményeinek megváltozása - Szülőkkel való 

kapcsolattartás erősítése, figyelmük felhívása a megváltozott körülményekre, a 

testnevelés felszerelés fokozottabb ellenőrzése, tisztán tartása 

- M(i)ért pont érték tanterv elemei 

- Tagozatszintű (esetleg iskolaszintű – a járványügyi helyzettől függően) 

programok rendszeres szervezése a környezettudatossággal, egészséges 

életmóddal kapcsolatosan. 

- növények az osztálytermekben, felelősségvállalás 

 

Oktatási feladatok megvalósítása 

 

- Digitális kompetenciák fejlesztése – ezek beépítése a tantárgyi tanulás 

folyamatába 

- Kommunikációs képességek fejlesztése – kiegészítve a digitális 

kommunikációval kapcsolatos ismeretekkel, elvárásokkal  

- Tanulói kreatív tevékenységekre épített tanulás tervezése és irányítása. 

- A napközi és tanulószoba rendjének átalakítása, a tanév rendjében, a DÖK 

munkatervében megfogalmazottakkal összhangban.  

- Beszámoló a munkacsoport értekezletén a tapasztalatokról. 

- Differenciált feladatadás hatékonyabbá tétele 

- A felzárkóztató foglalkozások tartalmi és formai megújítása, interaktívabbá 

tétele  

- Miniprojektek készítése  

- Módszertani tapasztalatok átadása egymásnak tagozati vagy nevelőtestületi 

értekezleteken, továbbképzésen 

- A kommunikációs, gondolkodási, problémamegoldó képességek 

fejlesztésének egységként, folyamatként való kezelése – tantárgy-, osztály-, 

tagozat- és iskolaszinten. 

- A képességfejlesztéshez szükséges részképességek tudatos tervezése a 

tantárgyi-, fejlesztő- és napközis foglalkozásokon. 

- Nagyobb hangsúly fektetése a mérési egységek tervezésére, az egyes 

tanulók és az osztály teljesítményváltozásainak összehasonlítására, értékelésére. 

- Év végi OKÉV mérés – valószínűleg digitálisan történik – természettudomány, 

szövegértés, matematika – tudatosságra való nevelés, felkészítés - felületesség 

jellemzi a tanulókat 

- a tantermi oktatásba is beemelni az online számonkérést – gyakrabban 

alkalmazni – szintek meghatározása – feladatlapok készítése 
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Kapcsolattartási feladatok 

- A partnerekkel (szülői szervezet, diákönkormányzat, fenntartó, települési 

önkormányzat, civil szervezetek, egyház) való kapcsolattartás hatékonyságának 

elősegítése: 

o A tanév rendjének havi bontásban való megjelentetésével és közzétételével 

o Az egyes rendezvényekről történő aktuális információadás (felhívás, 

program, fénykép és/vagy videofilm az eseményről, az eredményekről) az 

intézmény honlapján és a Zalabér Dök facebook oldalon – tankerület, adatvédelmi 

törvény 

o A különböző szervezetek fórumain való részvétellel, az egymással szembeni 

elvárások egyértelmű megfogalmazásával, és a megvalósítandó célok aktív 

támogatásával. 

o Szülői levelezőlista létrehozásával az információáramoltatás megkönnyítése 

céljából (pedagógusok, iskolatitkár). 

- A Szülői Munkaközösség működtetése – munkaterv készítése összhangban 

az intézményi munkaterv koncepciójával, a szülők tényleges képviseletének 

erősítése, pedagógusok részvétele az SZM ülésein, a szülői értekezletek és az SZM 

ülések összekapcsolása 

- Szülők hatékonyabb bevonása a rendezvényekbe 

- A szülő, osztályfőnök, szaktanár közötti együttműködés fejlesztése, 

erősítése. 

- Az intézményi eredmények hatékonyabb kommunikálása az eddigieken kívül 

a ZalabÉrték Körkép, a Szentgrót és Vidéke, a Zalai Hírlap lehetőségeit is 

kihasználva. 

- A Kréta rendszerben való kapcsolattartási lehetőségek hatékonyabb 

igénybevétele, a szülőkkel való megismertetése. 

- Az Anti-Drill Alapítvány megújítása 

Szülők – havonkénti visszajelzések kérése – akik nem használják a Krétát, azoknak 

levélben jelzés 

Portfólió készítése 

- Segítségnyújtás a portfólióírásra, minősítésre készülő pedagógusok számára 

a tapasztalatok átadásával. 



 

56 

 

- A tanévben minősítésre jelentkezett kollégák számára a minősítés tartalmi 

értelmezésének, az anyaggyűjtésnek, válogatásnak, a minősítési felületen való 

tájékozódásnak, adatfeltöltésnek a segítése.  

- Közvetlen segítségnyújtás a minősítésben résztvevőknek a tanítási óra 

tervezésében, előkészítésében. 

Pedagógiai szakmai ellenőrzés (PSZE) 

- Aktív közreműködés a pedagógiai szakmai ellenőrzésre való felkészülésben – 

egyén, munkacsoport és intézményi szinten.- Folyamatos kommunikáció és szak-

mai együttműködés – szükség esetén problémamegoldó beavatkozás – a pedagó-

giai szakmai ellenőrzés előkészítésében 

Pedagógus értékelése, minősítése (PÉM) 

- Az intézményi hagyományokon alapuló belső szakmai továbbképzés 

színvonalának megtartása, a pedagógusértékelés, minősítés rendjének megfelelő 

elemek erősítése.  

- A tantestületbe érkező új kollégák időben való beavatása a szakmai 

továbbképzés rendszerének, folyamatának elvárásaiba. 

- A belső szakmai továbbképzésen tartott bemutatóórák tapasztalatait 

figyelembe véve az első félév végén munkaközösség-vezetői értékelés készítése a 

megadott értékelési szempontok alapján. 

-  

Aktív társadalmi lét kibontakoztatása  

- A felsős osztályok aktívabb részvételének és az osztályszintű önálló szervezés 

képességének segítése a diák-önkormányzati programokon.  

- A felelősség, felelősségvállalás erősítése osztály és tagozatszinten a 

mindennapi iskolai életben az alapértékeink mentén. 

- Az akarat fejlesztése  - „az akarat mint célválasztó és célt realizáló képesség” 

valamint „a közjóért tevés” lehetőségei, különös tekintettel a ZaDÖK-ön belüli 

feladatvállalás tervezésére. 

- A jellem fejlesztése – „Értékes jellemű, pozitív viszonyulásokkal bíró 

gyermekké nevelés” – az etikai beszélgetés, eszményi példa a nembeliség mentén, 

nevelői példa az irányított pedagógiai folyamatokon keresztül módszerek elemeinek 

felhasználásával.  

- a virtuális létben – ismerjük meg az igényeiket, azt, hogy mivel foglalkoznak, 

mutassák meg – „hiteles ember” meghívása 

- e-sport 
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- Miért pont érték – viszonyulások – ezekhez tevékenységek párosítása a 

virtuális térben – abszolút/egyetemes értékek a fókuszban  

 

 

 

 

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája  

 

- A felső tagozaton tanítók közreműködése a KGYTK-ra való felkészítésben, a 

feladatok megosztása egymás között. 

- A KGYTK-ra való rendszeres felkészítés tervezése szeptembertől – lehetőség 

szerint órarendben rögzítve.  

- A verseny online formában való meghirdetése 

-  

Esély és ösztönzés komplex tehetségsegítő program (tantermi és online oktatás) 

- A tehetségsegítő program elemeinek értelmezése. 

- A tanulók és szülők beavatása a tanév elején osztály és tagozat szintjén. 

- Az egyéni és az osztályok közötti versengés megfelelő rangra emelése az 

értékközvetítés mint elsődleges cél figyelembevételével, ugyanakkor az éves 

értékeléshez forrás, támogatás megteremtésének tervezése. 

- A „Jót s jól” jutalmazási rendszer fejlesztése  

- A gyerekek beavatása a „Jót s jól” jutalmazási rendszerbe 

 

Pályázatkészítés és végrehajtás 

- Az aktuális pályázatok megírásában, lebonyolításában való önkéntes 

szerepvállalás, arányos munkamegosztás támogatása. 

- Lehetőség szerint nyári táborozást (is) megcélzó pályázat(ok) felkutatása és 

megvalósítása. 

 

Oktatás és nevelés szakmai munka  
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- A tanév rendjében elfogadott - a különböző képességterületek 

fejlesztettségét egyén, osztály, tagozat vagy intézmény szintjén reprezentáló - 

versenyek, programok, valamint az intézmény hagyományainak megfelelő mérés-

értékelés ütemtervben rögzített mérések tervezése, lebonyolítása és értékelése, 

illetve ennek segítése, valamint az eredmények, tapasztalatok megosztása a 

tagozati/intézményi értekezleteken.  

- A felső tagozatosok aktív részvételre ösztönzése az Esély és ösztönzés 

programban (Kreatív Műhely, Tudományos Diákköri Műhely, M(i)ért Pont Érték 

Műhely). 

- Folyamatos és időben történő visszajelzés a diákoknak és szülőknek az elért 

eredményekről. 

A további tagozat szintű feladatokat lásd A tanév rendjében 

16.4. A Zalabéri Általános Iskola Diákönkormányzatának (ZaDÖK) 

munkaterve 4. sz. melléklet 

készítette: Pados Eszter diákönkormányzat patrónusa 

A  2021/22-es tanévre 

A diákönkormányzat működése és működtetése egy tudatos innovációs vállalás a tantestületben. 

Az intézmény tanulói összetételéből adódóan evidencia számunkra a szociális, érzelmi és intel-

lektuális hátrányok csökkentése. Elsősorban ezzel a kompenzáló szándékkal indítottuk a szabad-

idő sávban a diákönkormányzati tevékenységet, amelynek tervezésében az osztályfőnökökön kí-

vül egy patronáló pedagógus és a diákönkormányzat tagjai vesznek részt. A tervezés aktív sze-

replői a tanulók, kiváltképp egy általuk választott diákönkormányzati elnök, valamint az osztá-

lyok által kinevezett képviselők. A tervezés egész évre szól, tartalmazza az osztályok vállalásait, 

az önszerveződő csoportok és a DÖK-vezetőség vállalásait, a közjóért tett elismerések időpont-

jait. 

1. A ZaDök általános célja: 

1. az aktív társadalmi lét tanulása 
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2. a diákjogok védelme 

3. a diákok érdekeinek képviselete 

4. a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása 

5. a hagyományok őrzése és újak teremtése 

6. a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése 

7. a diákság kulturális programokon való részvételének támogatása, ezirányú kezdemé-

nyezéseik segítése 

8. az iskolán belüli jogérvényesítés illetve kötelességteljesítés megismertetése, gyako-

roltatása 

9. lehetőség felkínálása és biztosítása a közéleti tevékenység elsajátítására, gyakorlására 

 

2. A 2021/22-es tanév céljai: 

1. DÖK testületére vonatkozóan 

- A képviselők osztálykeretben történő, többségi szavazattal történő megszavazása után a 

DÖK felállítása, elnökválasztás, tisztségviselők megválasztása a szervezet alapelveinek 

képviseletéhez; 

- Időszakos értékelés a képviselők munkájáról; 

- Ülések rendszeres megtartása 

 

2. Információáramoltatás az intézményen belül 

- A kialakított és meghonosított kommunikációs csatornák megőrzése, tudatos és rende-

szeres használata; 

- A történések archiválása, az archiválás feltételeinek biztosítása, az archiválás színvona-

lának emelése; 

- Az archiválás folyamán fókuszban kell lennie a személyiségi jogok védelmének; 

- Aktívabb kommunikáció a DÖK-pedagógusok-diákok között; 

 

3. Kommunikáció (média) 

- A diákújság új szerkesztőségének felállítása, legalább 2 szám megjelentetése a tanév 

során; 

- A pedagógusok –elsősorban a magyar nyelvet tanítók - bevonása a diákújság anyagai-

nak összeállításában –ajánlások írásos anyagokból, javaslatok az intézményt érintő té-

mákra, szereplők felkészítése 

- A történések rendszeres közzététele a felsősök –osztályok, pedagógusok közreműködé-

sével - 

o honlap 

o facebook 

o hirdetőtábla 
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o faliújság 

o iskolaújság 

o Sulitévé 

4. „Jót s jól” 

- A diákok pozitív viszonyulásainak segítése, nemes becsvágyuk erősítése, a jó cseleke-

deteik következetes elismerése a „Jót s jól” programon belül; 

- A feladatvállalások, rendezvénykínálatok fenntartása, a diákok ötletei alapján azok 

megújítása; 

- Tanulói részvételek számának megtartása, növelése; 

- A feladatvállalások során kialakult kölcsönös kapcsolatok mélyítése, új kapcsolatok lét-

rejöttének támogatása; 

- Ön- és társismeretük erősítése; 

- Kapcsolattartás külső szakemberekkel – Gyermekjóléti Szolgálat bevonása a DÖK 

programok szervezésébe; 

- A diákönkormányzat hatásvizsgálatáról készített KGYTK-s dolgozatok folytatásának 

ösztönzése. 

A tanév rendjében vállalt feladatok megvalósítása a járványhelyzetre vonatkozó szabályozá-

soknak megfelelően történik. Amennyiben lehetséges, megszervezzük a programokat, de indo-

kolt esetben a rendezvények időpontja módosulhat, esetleg elmaradhatnak azok. 

Veszélyhelyzet vagy intézményi korlátozások esetén osztály-, illetve egyéni szintű feladatvál-

lalásokat ajánl fel a DÖK a közösségi rendezvények helyett a tanulóknak. 

 

A tervezett DÖK programok a Tanév rendjében szerepelnek. 

16.5. tömegsport foglalkozások munketerve 5. sz. melléklet 

 

készítették: Beledi Lívia és Vittmann Ádám testnevelő 

A szakmai programot a COVID 19 vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően 

valósítja meg a tantestület. 

Inétményi kis tanulói létszáma miatt tömegsport rendezvényeket tartunk. Mivel a testneve-

lőnk gyakornok, így nem lehet több órája a heti 20 órájánál. Emiatt csak tanórákat tud 

tartani. 

Tömegsportrendezvényeink, ahol a tanulók megismerkednek a különböző sportágakkal: 

⮚ kispályás futball 

⮚ kosárlabda 

⮚ teremfoci 

⮚ szertorna és talajtorna 
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⮚ floorball 

⮚ kosárlabda 

⮚ röplabda 

⮚ atlétika 

  

lásd tanév rendje 
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16.6.  Intézményfejlesztési és intézkedési terv 6.sz. melléklet 

1. Alapadatok 

OM azonosító  037614 

Feladatellátási hely neve  Zalabéri Általános Iskola 

Feladatellátási hely címe 8798 Zalabér Hunyadi utca 2 

FEH azonosító 037614001 

 

2. Intézményfejlesztés irányultsága 

Feladatellátási helyünk számára a jogszabályi 

megfelelőség és a méltányos oktatásszerve-

zés, korai iskolaelhagyás területeit érintő legna-

gyobb kihívás   

1. Gimnáziumi továbbtanulók aránya 19%  

2. Lemorzsolódási mutatók: évismétlők aránya 3,8%; lemorzsolódással veszélyeztetettek aránya 

17,1% 

3. Kedvezőtlen intézményi hiányzási mutatók: 10-29 órát igazolatlanul hiányzók 7,7%; 50+ órát 

igazolatlanul hiányzók 2,6%; 250 órát hiányzók 5,1% 

Feladatellátási helyünk által kitűzött, a legna-

gyobb kihívásra fókuszáló fő intézményfejlesz-

tési tevékenységek megnevezése 

1. – 

2. Lemorzsolódási mutatók 

3. Kedvezőtlen intézményi hiányzási mutatók 

Feladatellátási helyünk jövőképe, melyet a fő 

intézményfejlesztési tevékenységek megvaló-

sításával kívánunk elérni. 

1. – 

2. Az intézmény lemorzsolódási mutatói csökkennek: évismétlők aránya 2%-ra (legfeljebb 1-1 fő az 

alsó és a felső tagozatban; a lemorzsolódással veszélyeztetettek aránya csökken 50%-kal 

3. Az intézmény hiányzási mutatói csökkennek 
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Intézkedési 1Terv-
ben rögzített fej-
lesztési terület 
megnevezése 

A FEH célkitűzése Intézményfejlesztési tevé-
kenység meghatározása 

A tevékenység meg-
valósításában részt-
vevők  

A tevékenységet 
alátámasztó pro-
duktumok meg-
nevezése 

A tevékenység-
től elvárt ered-
mények, mutatók 

Határidő-
ütemezés 

1. A tanulói lemor-
zsolódás megelő-
zését szolgáló in-
tézményi jelzőrend-
szer működésének 
fejlesztése 

 

1. Az évismétlők 
aránya csökken 

2. A lemorzsolódás-
sal veszélyeztetet-
tek aránya csökken 

Tájékozódás a törvényi válto-
zásokról; Az intézményi doku-
mentumok áttekintése, esetle-
ges korrekciója;  
 

A tanév elején a lemorzsoló-
dással veszélyeztetettek felmé-
rése;  
 

Tájékoztatás a partnerek szá-
mára;  
 

Szükség esetén esetjelzés, 
esetkonferencián való részvé-
tel;  
 

BTMN-es tanulók kiscsoportos 
és/vagy egyéni fejlesztése 

szaktanárok, osztály-
főnökök, munkakö-
zösség-vezetők, 
igazgatóhelyettes, 
igazgató, tanulók, 
szülők, családgondo-
zók, 

BTMN-s fejlesztő pe-
dagógus 

 

munkaterv, HPP, 
Házirend, esetjel-
zések, esetkonfe-
renciák, BTMN-s 
napló és beszá-
moló a fejlesztés 
eredményéről 

évismétlők aránya 
legfeljebb 3,5% 

 

lemorzsolódással 
veszélyeztetettek 
aránya kevesebb 
10%-nál 

A munka-
tervben 
meghatáro-
zottak sze-
rint, illetve 
az adott 
helyzetnek 
megfele-
lően. 

                                           
1 A táblázat sorai tetszés szerint bővíthetők 
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2. A FEH jogszabá-
lyi megfelelőségé-
nek vizsgálata 
esélyegyenlőségi 
szempontból, külö-
nösen a FEH köz-
nevelési intéz-
ményrendszerben 
elfoglalt helyzeté-
ből fakadó fejlesz-
tési célok meghatá-
rozása szempont-
jából 

Jogszabályi megfe-
lelőség vizsgálata 
kiemelten a: lemor-
zsolódással veszé-
lyeztetett és a le-
morzsolódó tanulók 
méltányos oktatá-
sára vonatkozóan 

Tájékozódás a törvényi válto-

zásokról; Az intézményi doku-

mentumok áttekintése, esetle-

ges korrekciója; A tanév elején 

a lemorzsolódással veszélyez-

tetettek felmérése; 

A méltányos oktatás lehetősé-

geinek áttekintése az intézmé-

nyi munkatervek és a tanév 

rendje vonatkozásában; 

szaktanárok, osztály-

főnökök, munkakö-

zösség-vezetők, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató, tanulók, 

szülők,  

munkaterv (intéz-

ményi, DÖK és 

szülői munkakö-

zösség), tanév 

rendje, HPP, Há-

zirend,  

A lemorzsolódás-
sal veszélyezete-
tett és a lemorzso-
lódó tanulók mél-
tányos oktatása 
megfelel a jogsza-
bályoknak 

A munka-

tervekben 

meghatáro-

zottak sze-

rint. 

3. A FEH állapotá-
nak vizsgálata a 
méltányos oktatás-
szervezés szem-
pontjából 

 

Az „Esély és ösz-
tönzés – komplex 
tehetségsegítő 
programunk” elem-
zése, értékelése a 
méltányos oktatás-
szervezés szem-
pontjából. 

A program elemeinek összeve-
tése a méltányos oktatásszer-
vezés kritériumaival;  

A részprogramok megfelelte-
tése az elvárásoknak; 

szaktanárok, osztály-

főnökök, munkakö-

zösség-vezetők, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató,  

 „Esély és ösztön-

zés – komplex te-

hetségsegítő 

program” esetle-

ges korrekcióval; 

munkatervek (in-

tézményi, DÖK),  

Az „Esély és ösz-
tönzés” jó gyakor-
latunk biztosítja a 
méltányos okta-
tásszervezésta 
KGYTK; Művé-
szeti projekt; 
M(i)ért pont érték 
részprogramok-
kal, és csökkenti a 
lemorzsolódással 
veszélyeztetettek 
arányát 10%-ra 

A munka-

tervekben 

meghatáro-

zottak sze-

rint. 
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4. A helyi komplex 
intézményfejlesz-
tés közvetett céljai, 
várható eredmé-
nyei – tanulói ered-
ményesség  

és előrehaladás 
elősegítése 

 

Az „Esély és ösz-
tönzés (komplex te-
hetségsegítő prog-
ram) jó gyakorla-
tunk” összevetése 
az ILMT PR-rel és 
továbbfejlesztése 

A POK-kal történő kapcsolatfel-
vétel 

ILMT PR megismerése 

összehasonlító elemzés készí-
tése 

Szükség esetén az “Esély és 
ösztönzés” jó gyakorlat korrek-
ciója 

A tanulói eredményesség válto-
zásának elemzése az “Esély és 
ösztönzés” jó gyakorlat korrek-
ciójának hatására 

POK munkatársa; 

intézmény vezető-
sége; 

tantestület minden 
pedagógusa 

kapcsolatfelvevő 
dokumentum; 
összehasonlító 
elemzés; korrigált 
Esély és ösztön-
zés jó gyakorlat; 
értékelések; kimu-
tatások; elemzés;  

Az „Esély és ösz-
tönzés (komplex 
tehetségsegítő 
program) jó gya-
korlatunk” megfe-
lel az ILMT PR el-
várásainak. 

A munka-

tervben 

meghatáro-

zottak sze-

rint, illetve 

az adott 

helyzetnek 

megfele-

lően. 

5. A FEH partner-
kapcsolatainak bő-
vítése,  

az együttműködési 
formák erősítése 

 

1. iskola-tanuló-
szülő kapcsolat-
rendszer fejlesztése 

A hiányzások okainak feltárása 
kérdőíves módszerrel a peda-
gógusok, szülők, tanulók köré-
ben, valamint a Gyermekjóléti 
Szolgálattal 

Együttműködési megállapodá-
sok kötése Szülői Munkakö-
zösséggel, Diákönkormányzat-
tal, Intézményi Tanáccsal, Anti-
Drill Alapítvánnyal 

 

 

munkaközösségve-
zetők; osztályfőnö-
kök; diákönkormány-
zat; szülői munkakö-
zösség; Germerkjó-
léti Szolgálat munka-
társai; Anti-Drill Ala-
pítvány képviselői 

kérdőívek; együtt-
működési megál-
lapodások; emlé-
keztetők; kimuta-
tások; elemzések 

Az iskola-tanuló-
szülő kapcsolat-
rendszer fejlesz-
tése által javul a 
hiányzási mutatók 
értéke 50%-kal 
csökken 

A munka-

tervben 

meghatáro-

zottak sze-

rint, illetve 

az adott 

helyzetnek 

megfele-

lően. 
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6. Az intézményfej-
lesztés belső erő-
forrásrendszerének 
és szervezeti struk-
túrájának meghatá-
rozása, kialakítása 

 

Esély és ösztönzés 
(komplex tehetség-
segítő program) jó 
gyakorlatunk fej-
lesztése 

Belső tantestületi továbbképzé-
sek 

Munkaközösségi értekezletek, 
innovációk 

Az “Esély és ösztönzés” jó gya-
korlat elemeinek megjelente-
tése a tanév rendjében, vala-
mint a tantestület, a Szülői 
Munkaközösség, a Diákönkor-
mányzat munkatervében 

“Jót, s jól” jutalmazási rendszer 
fejlesztése 

intézmény vezető-
sége; munkaközös-
ségek; tantestület 
minden pedagógus; 
Szülői Munkaközös-
ség; Diákönkormány-
zat 

emlékeztetők (to-
vábbképzések, ér-
tekezletek); mun-
katervek; kimuta-
tások; elemzések 

Az „Esély és ösz-
tönzés” jó gyakor-
latunk részprog-
ramjai megvaló-
sulnak a tanév 
rendjében, a mun-
katervben és en-
nek hatására 
csökken a hiány-
zás és a lemor-
zsolódás aránya. 

A munka-

tervben 

meghatáro-

zottak sze-

rint, illetve 

az adott 

helyzetnek 

megfele-

lően. 

       

       

 

- 
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3. Az egyes intézményfejlesztési tevékenységek időbeni ütemezése 

Ssz. Intézményfejlesztési tevékenység megnevezése2 
2021 

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 

1. Tájékozódás a törvényi változásokról        X     

2. Az intézményi dokumentumok áttekintése, esetleges korrek-
ciója 

       X     

3. 
A lemorzsolódással veszélyeztetettek felmérése, tájékoztatás 

a partnerek számára 

        X    

4. A méltányos oktatás lehetőségeinek áttekintése az intézmé-
nyi munkatervek és a tanév rendje vonatkozásában 

       X X    

5. 
Az “Esély és ösztönzés” program elemeinek összevetése a 
méltányos oktatásszervezés kritériumaival, a részprogramok 
megfeleltetése az elvárásoknak 

       X X X   

6. 
A POK-kal történő kapcsolatfelvétel 

ILMT PR megismerése 

       X X    

7. 
ILMT PR és az “Esély és ösztönzés” program 

összehasonlító elemzésének elkészítése 

        X X   

8. Szükség esetén az “Esély és ösztönzés” jó gyakorlat korrek-
ciója 

         X X  

9. A hiányzások okainak feltárása kérdőíves módszerrel         X    

10. Együttműködési megállapodások kötése          X   

                                           
2A táblázat sorai tetszés szerint bővíthetők 
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11. Belső tantestületi továbbképzések, munkaközösségi értekez-
letek, innovációk 

       X   X  

12. 
Az “Esély és ösztönzés” jó gyakorlat elemeinek megjelente-
tése a tanév rendjében, valamint a tantestület, a Szülői Mun-
kaközösség, a Diákönkormányzat munkatervében 

       X X    

 

 

Ssz. Intézményfejlesztési tevékenység megnevezése3 
2022 

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 

1. Tájékozódás a törvényi változásokról        X     

2. Az intézményi dokumentumok áttekintése, esetleges korrek-
ciója 

       X     

3. 
A lemorzsolódással veszélyeztetettek felmérése, tájékoztatás 

a partnerek számára 

        X    

4. A méltányos oktatás lehetőségeinek áttekintése az intézmé-
nyi munkatervek és a tanév rendje vonatkozásában 

       X X    

5. A tanulói eredményesség változásának elemzése az “Esély 
és ösztönzés” jó gyakorlat korrekciójának hatására 

 X    X       

6. A hiányzások okainak feltárása kérdőíves módszerrel         X    

7. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata          X   

8. Belső tantestületi továbbképzések, munkaközösségi értekez-
letek, innovációk 

 X   X   X     

                                           
3A táblázat sorai tetszés szerint bővíthetők 
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9. 
Az “Esély és ösztönzés” jó gyakorlat elemeinek megjelente-
tése a tanév rendjében, valamint a tantestület, a Szülői Mun-
kaközösség, a Diákönkormányzat munkatervében 

       X X    

10. “Jót, s jól” jutalmazási rendszer fejlesztése      X       

 

 

Ssz. Intézményfejlesztési tevékenység megnevezése4 
2023 

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 

1. Tájékozódás a törvényi változásokról        X     

2. Az intézményi dokumentumok áttekintése, esetleges korrek-
ciója 

       X     

3. 
A lemorzsolódással veszélyeztetettek felmérése, tájékoztatás 

a partnerek számára 

        X    

4. A méltányos oktatás lehetőségeinek áttekintése az intézmé-
nyi munkatervek és a tanév rendje vonatkozásában 

       X X    

5. A tanulói eredményesség változásának elemzése az “Esély 
és ösztönzés” jó gyakorlat korrekciójának hatására 

 X    X       

6. A hiányzások okainak feltárása kérdőíves módszerrel         X    

7. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata          X   

8. Belső tantestületi továbbképzések, munkaközösségi értekez-
letek, innovációk 

 X   X   X     

                                           
4A táblázat sorai tetszés szerint bővíthetők 
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9. 
Az “Esély és ösztönzés” jó gyakorlat elemeinek megjelente-
tése a tanév rendjében, valamint a tantestület, a Szülői Mun-
kaközösség, a Diákönkormányzat munkatervében 

       X X    

10. “Jót, s jól” jutalmazási rendszer fejlesztése      X       
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FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

● A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

● A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

● Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

● A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

● A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

● A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

● A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

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

rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

● A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

● A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 

● A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) 

EMMI rendelet 

● A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

● A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) 

EMMI rendelet 

● A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 

● A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM 

rendelet 
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