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I. A TERVEZÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről20/2021. 

(VI.8.) EMMI rendelet a 2012/2022. tanév rendjéről 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2021.01.01 - 2023.08.31 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

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

végrehajtásáról 

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

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő 

módosításáról.

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a 

nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül 

helyezéséről  

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  

Váci tankerületi központ: 

- Alapító dokumentum

- SZMSZ

Teljes EGYMI SZMSZ és Pedagógiai program 

Pivár Ignác Tagintézmény házirend 
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II. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 
 
 

A költségvetési szerv megnevezése: Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Fejlesztő 

Nevelést – Oktatást Végző Iskola Pivár Ignác Tagintézménye 

 Feladatellátási hely: 2600 Vác, Zichy Hippolyt utca 16-18. 

A költségvetési szerv OM azonosítója: 032652/003 

Szervezeti egység kódja: PB 3102 

Helyrajzi szám: 3233 

Tankerületi szerv: Váci Tankerületi Központ  2600 Vác, dr. Csányi László krt.45. 

Székhelyintézmény: Cházár András EGYMI  2600 Vác, Március 15. tér 6.  

A tagintézmény köznevelési és egyéb alapfeladata: Általános iskolai nevelés-oktatás alsó és 

felső tagozat, Sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása (értelmi 

fogyatékos, autizmus spektrumzavar). Készségfejlesztő speciális szakképzés  

Beiratkozott tanulói létszám:  122 fő 

Az iskolai osztályok száma: 16 

Az intézmény logója:  
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III. NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

2021/2022. TANÉV LEGFONTOSABB DÁTUMAI 

 Alakuló értekezlet: 2022. augusztus 22. (hétfő) 900 

 Tanévnyitó értekezlet: 2022. augusztus 31. (szerda) 900 

 Tanévnyitó ünnepély: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 800 

 Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 

 Utolsó tanítási nap: 2023. június 15. (csütörtök) 

 A tanítási napok száma: 183, azaz száznyolcvanhárom nap 

TANÉV RENDJE 

 I.félév:  2022. szeptember 1. (csütörtök) – 2023. január 20. (péntek)                                         

 II.félév:  2023. január 23. (hétfő) – 2023. június 15. (csütörtök) 

SZÜNETEK 

 Őszi szünet:  

- Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek) 

- Szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő) 

 Téli szünet:  

- Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

- Szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd) 

 Tavaszi szünet:  

- Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 5. (szerda) 

- Szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda) 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA 

A tanítási évben meghatározott pedagógiai célra általános iskolában 4, a készségfejlesztő 

iskolában 7 munkanapot, tanítás nélküli munkanapként használhatunk fel, amelyből 1 tanítás 

nélküli munkanap programjáról a DÖK dönt, 1 tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag 

pályaorientációs célra használható fel.  
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 1. nap: 2022. október Pályaorientációs nap 

 2. nap: 2022. október 7. Csapatépítő tréning Szentendre (készségfejlesztő) 

 3. nap: 2022. december 21. (szerda) Csapatépítő program  

 4. nap: 2023. február 28. Mesetusa (készségfejlesztő) 

 5. nap: 2023. április 21. Föld-napja 

 6. nap. 2023. május továbbképzés (készségfejlesztő) 

 7. nap. 2023. június 6. DÖK-nap 

 

ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, HAGYOMÁNYÁPOLÁS 

 Október 6.: Aradi vértanúk napja 

 Október 23.: az ,56-os forradalom és szabadságharc 

 Február 25.: Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

 Március 15.: az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója 

 Június 4.: Nemzeti Összetartozás Napja 

MUNKASZÜNETI NAPOK, ÁTHELYEZETT MUNKANAPOK 

 2022. október 15., szombat munkanap 

2022. október 31., hétfő pihenőnap 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK IDŐPONTJAI 

 2022. szeptember 1. (csütörtök) – szeptember 9. (péntek) 

 2022. február 06. (hétfő) – február 10. (péntek) 

FOGADÓ ÓRÁK IDŐPONTJAI 

 Tagintézmény-vezető: kedd: 1300 – 1500 

 Készségfejlesztő intézményegység-vezető: kedd 1300 - 1500 

 A fogadó órák rendje: Az intézmény működésének alapvető jellemzője, hogy a szülők 

akár napi rendszerességgel konzultálhatnak gyermekük egyéni fejlesztő 

gyógypedagógusával, tanítójával előre egyeztetett időpontban 
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FOGADÓÓRÁK:   
  

1-2. osztály: minden hónap utolsó hétfő 15-16-ig.  

3. osztály: minden.hónap utolsó hétfő 1230 -tól 1330 –ig.   

4.a osztály: minden.hónap utolsó péntek 1230 -tól 1330 -ig.   

4.b osztály: minden.hónap utolsó kedd 1230 -tól 1330- 

5.-6.-7.-8a.-8b. minden hónap első csütörtök 1310-1410-ig  

Készségfejlesztő tagozat osztályai: minden hónap első hétfő 1400-1500 

 

TÉMAHETEK ÉS TÉMANAPOK MEGSZERVEZÉSE 

 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között, 

 Digitális Témahét 2023. március 27–31. között, 

 Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között, 

 Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30 

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 

 2023. október. Felelős: Tajthy Szilvia tagintézmény-vezető 

ÁLTALÁNOS ISKOLA BEIRATKOZÁS 

 2022. október 31: Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók  

szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben  

a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással  

kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak  

eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi  

lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja. 

 2022. november 16: A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok  

számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét 

 2022. december 2: A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János  

Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban 

megjelölt – intézménybe 
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 2023. február 22: Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési 

lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

 2023. február 27.- március 14. A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás 

keretében. 

 2023. március 17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 

 2023. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában. 

 2023. március 23.Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 

korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot  

továbbítja a Hivatalnak. 

 2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak  

a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

 2023. április 3. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját. 

 Az  iskola első  évfolyamára a  tanköteles tanulókat 2023. április 20–21-én kell 

beíratni 

 2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a 

Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

 2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy  

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

 

NYÍLT NAPOK 

 Február hónap 

Felelős: Tajthy Szilvia tagintézmény-vezető 

OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET 

 I. félév: 2023. január 20. péntek 1400 
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 II. félév: 2023. június 15. szerda 1200 

 

I. FÉLÉV BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS 

 2023. január 23. (hétfő) – 2023. január 27. (péntek) 

I. FÉLÉVI TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET 

 2023. február 4. (péntek) 

ORSZÁGOS MÉRÉS 

 Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata felső tagozattól (NETFIT) 

(felső tagozat) 

(mérés 2023. január. – 2023. április. feltöltés 2023. május végéig) 

 DIFFER mérés: 1.osztályosok jelentés: 2022.november 05. 

SZAKMAI ELLENŐRZÉS 

 pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítése és dokumentálása 

 

BALLAGÁS 

 2023. június 16. (péntek) 

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY 

 2023. június 23. (péntek)  

TANÉVZÁRÓ TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET 

 2023. június 28. szerda 830 
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IV. HELYZETELEMZÉS 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK – INTÉZMÉNYI ALKALMAZOTTAK 

A 2022/2023-es tanévet 41 engedélyezett pedagógus státusszal, 20.5 NOKS-os és 4 fő technikai 

munkatárs státusszal indítottuk.  

 Jelenlegi betöltött álláshelyeink száma: Az üres álláshelyek feladatait állandó helyettesítéssel 

és megbízási szerződéssel tervezzük megoldani.  

A nevelő oktató munkát ellátó pedagógusok létszáma összesen 

Ebből: 33 

 Egyetemi végzettségű: 7 fő 

 Gyógypedagógus /Pedagógus: 18 fő 

 Szociálpedagógus: 4 fő 

 Egyéb végzettségű: 1 fő 

 Gyakornok: 3 fő 

 Áttanító: 1 fő 

 Óraadó: 2 fő 

 Más intézménybe áttanít: 1 fő 

 Utazó gyógypedagógus: 1 fő 

 Tartósan távol lévő: 0 fő pedagógus, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens (GYES,GYED) 

Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők létszáma: 

Ebből:  

 Iskolatitkár: 1,5fő 

 Pedagógiai asszisztens: 19+1 fő GYED 

Műszaki alkalmazottak létszáma: 4 fő 

 

Megbízatások: 

 tankönyvfelelős – Kriván Miklósné 

 munkavédelmi képviselő – Mesterné Kóra Réka 

 továbbtanulásért felelős – Bezeczky Eszter 
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 mentor tevékenységet végez – Kriván Miklósné, Hollósi Márta, Borbás Bettina és 

Botos-Kubanek Kriszta 

 DÖK segítő munkatárs – Szabó Krisztina 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős – megbízási szerződéssel dr. Sillingné Kósa Erika 

 önértékelést irányító csoport tagjai – Magri-Kosztka Szilvia, Munkaközösség-vezetők 

 innovációs csoport/pályázat figyelő-író csoport tagjai – Szabó Krisztina, Tövisné 

Ujvári Marianna, Magri-Kosztka Szilvia 

 iskolai faliújság „szerkesztője” –  Izsák Ildikó, Toldi Zita, Kantóné Durján Mónika, 

Simán Klaudia, Nagy Veronika, Szegedi Szilvia 

 „Öko csoport” – Borbás Bettina Ökocsoport-vezető, Öko-csoport tagjai 

Kollégáink közül Házy Tamás folytatja az önköltséges tanulást Eszterházy Károly Egyetem, 

gyógypedagógus szakon pszicho-pedagógia és inkluzív pedagógia szakirányon. Maglódi 

Milánné 3. féléves hallgatóként folytatja tanulmányait a Soproni Egyetem Benedek Elek 

Pedagógia kar Gyógypedagógia szakán.  Tajthy Szilvia, államilag finanszírozott formában 

gyógypedagógus képzésben 3.féléves hallgató a MATE, Kaposvári Gyógypedagógiai karon 

pszicho-pedagógiai - tanakos szakon.  

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK – TANULÓI ADATOK 

Beiratkozott tanulók összlétszáma: 122 fő 

Tényleges tanulói létszám: 120 fő 

Osztályok száma: 16 

Hátrányos helyzetű tanulói létszám előző év alapján: 12+1fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulói létszám előző év alapján: 7+3 fő 
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Előző évi besorolás alapján, mert a papírokat sokan nem adták le, folyamatban van a 

táblázat nem releváns 

 Általános iskola  

1.o. 0 0 

2.o. 2 0 

3.o. 2 0 

4.o. 1 0 

5.o. 1 1 

6.o. 0 1 

7.o. 3 1 

8.o. 4 2 

 13 fő 5 fő 

 Készségfejlesztő  

Kf 9/2. 0 0 

Kf 10.  0 

KF 10-11 1 1 

Kf 11 0 2 

Kf 12 0 0 

Kf 9/1 

Kf 12/1 

 0 

 1 fő 3 fő 

összesen: 14 fő 8 fő 

 

A 2022/2023 nevelési évet 6 új kollégával kezdtük. 2 fő napközis pedagógus, 3 fő 

gyógypedagógiai asszisztens és 1 fő félállású iskolatitkár. Gyógypedagógus, pedagógus hiány 

miatt 8 fő üres állással indítjuk az évet. Az órák az új rendeletnek köszönhetően a nyugdíjas 

kollégák és saját kollégáink részére kiosztásra kerültek.  
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MUNKAREND 

 Tagintézmény- vezető 

Teljes munkaidő: 40 óra / hét, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő heti 8 óra                                       

 Készségfejlesztő intézményegység-vezető: 

Teljes munkaidő: 40 óra / hét, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő heti 12 óra 

 Gyógypedagógus/pedagógus  

Teljes munkaidő: 40 óra / hét, a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje 

20 óra + 6 óra helyettesítés 

 Gyógypedagógiai asszisztens: Teljes munkaidő 40 óra / hét 

 Portás, Karbantartó: Teljes munkaidő 40 óra / hét  

 2 óra kedvezményre jogosultak az osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők 

 1 óra kedvezményre jogosult a DÖK segítő munkatársa 

 

Feladatok a személyi feltételek területén: 

 A 2022.szeptember 1-én felvett új kollégák mellé sikerül tapasztalt munkatársakat 

állítani, akik megismertetik őket iskolánk hagyományaival, szellemiségével, ezen kívül 

óralátogatásokat és megbeszéléseket szerveznek számukra, ellátják őket gyakorlati 

tanácsokkal. Cserébe innovativitást, elkötelezettséget várunk az új kollégáktól. 

Míg a 2015/2016-os tanévet 181 tanulóval, a 2016/2017-es tanévet már csak 153 tanulóval, a 

2017/2018-as tanévet is csak 150 fővel fejeztük be. A 2018/2019-es tanévet 137 tanulóval, a 

2019/2020-as tanévet 124 tanulóval zártuk és a 2020/2021 tanévet 120 fő tanulóval indítottuk. 

2021/2022.tanévet 115 tanulóval kezdtük meg, ekkor vettem át a tagintézmény vezetését.  

Évről évre csökkenő tendenciát mutat a tanulói létszámunk. Az előző évben, mikor átvettem az 

iskola vezetését nem tudtunk első osztályt indítani. Vezetőként elhatároztam a következő évre 

megpróbálok mindent megtenni, hogy hozzánk is legyenek irányítva gyerekek ne csak többségi 

intézménybe integrálják őket. Felkerestem a Pest megyei és Nógrád megyei körzetes óvodákat 

egy 6 oldalas bemutatkozó brossúrával és a vezetőknek és szülőknek szóló levéllel. Ettől a 

levéltől egy magasabb számú jelentkezési átlagot vártam. Sikerrel, mert jelenlegi első 
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osztályunk 7 fő létszámmal indult, de sajnos a 2. osztályosok alacsony létszáma miatt még 

ebben az évben is összevont osztályként indítjuk.  

Fő oka a létszámcsökkenésnek hogy a szakértői bizottságok a többségi iskolákba helyezik el, 

az eddig szegregált oktatás felé irányított tanulókat, integrált oktatást írnak elő számukra. Előző 

évben ezt írtam: „Sürgősen át kell gondolnunk a jövőnket! Nagy igény mutatkozik az autista 

gyermekek/fiatalok ellátására, amelyre sem személyi, sem tárgyi feltételeink jelenleg nem 

megfelelőek. Az integrációs törekvések miatt csökkenő létszámunk, valamint tanulóink SNI 

jellegének változása miatt utat próbálunk nyitni más ellátandó feladat felé.” 

A tankerület segítségével az EGYMI-ből 20 fő vehetett részt az  Autizmussal élő gyermekek 

célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai című akkreditált képzésben. Ez 

elősegítette a jövőre való felkészülésünket.  

 

Tárgyi feltételeink 

A „faház” állapota évről-évre romlik. 2-3 havonta hívjuk a rágcsálóírtókat, napsütésben nem 

lehet megmaradni a tantermekben a hőségtől. 2022. áprilisában a faház alatt észrevettünk egy 

tátongó gödröt. 1 700 000 Ft-ot írtak ki a betömésére , ami a mai napig nem oldódott meg. Ez 

az összeg már részben fedezett volna egy használt mobiltanterem átköltöztetését is. Megoldást 

várnánk a fenntartótól a lehetetlen állapotok megoldására. A középsúlyos tanulóknak 1,5 m2 

hely áll rendelkezésükre, melegük van, nincs térbeli terük, meleg van, nincs friss oxigén, hát 

majdnem természetes, hogy ilyen körülmények között bárki feszültté, idegessé válik.  

Évek óta gond volt a megfelelő játszótér létesítése. Több éves projekt keretében előző tanévben 

szülői támogatásokból felújítottuk a játszóterünket. A 2022/2023 tanévben a nagyoknak 

szeretnék kültéri edzőgépeket beszerezni.  

Ökoiskolai pályázat elnyerésének egyik feltétele: „Az intézmény rendelkezzen biztonságos 

kerékpártárolóval vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hellyel.” Elődeim folyamatosan 

jelezték a kerékpártároló hiányát. Azt gondolom a XXI. század fenntarthatóságra nevelés 

érdekében nagyon szükségessé vált a tároló kialakítása. Egy vidéki iskolában ez természetes 

dolog, de egy városiban nem? Szeged nagyobb város Vácnál és a lakosság 1/3-a biciklivel jár 

a munkahelyére.  
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Megvalósult az elavult, szemre káros számítógép monitorok cseréje. Nagy szükség lenne az 

osztálytermek számítógéppark cseréjére, bővítésére.   
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V. A TANÉV FŐBB CÉLKITŰZÉSEI 

Fő célunk:  

1. Iskolánk 1948.szeptember elsején nyitotta meg kapuit. Így 2023.szeptemberben ünnepli 

75. évfordulóját. Ennek az ünnepi évnek az előkészítése az egyik legfontosabb feladat, 

cél a 2022/2023. tanévben. 

2. Az előző évben kialakított gyógyszerelési eljárásrend aktualizálása 

3. Törvényi előírásoknak megfelelő jogszerű működés biztosítása és a törvényi 

változások naprakész ismerete, használata 

4. Fenntartói elvárásnak megfelelő működés biztosítása 

5. Együttműködést segítő partnerek bevonása, pályázatok folyamatos figyelése és 

pályázása 

6. Új célok kitűzése (lásd. részletesen a hosszú távú céloknál), a megfelelő program 

kidolgozása, ütemtervben rögzítése, költségvetés készítése, intézményi filozófia 

kialakítása, szervezés – megvalósítás 

Nevelés területén 

 Tanulóink nyugodt, kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének biztosítása. 

 Egészséges életmódra nevelés, prevenciós tevékenység a káros szenvedélyek (alkohol, 

dohányzás, drogok, internetfüggőség) kialakulásának megelőzésére. 

 Környezetkultúra javítása. Tanulóink környezettudatos magatartásának kialakítása, 

erősítése. Aktív környezetvédelem – iskolánk „zöldebbé varázslása” 

 Tanulói viselkedéskultúra fejlesztése.  

 Felelősségteljes magatartás kialakítása a higiéniás szabályok betartása érdekében. 

 Az emberi értékek tiszteletére nevelés. 

 Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt. 
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Hosszú távú célok:  

 Erőforrások Minisztériuma által kiírt Öko-iskolai cím elnyerése, környezettudatos 

szemlélet kialakítása az iskolában. A pedagógiai program és a helyi tanterv átalakítása  

a fenntarthatóság és a globális felelősségvállalás értékrendje szerint. Új Öko-

Munkaközösség alakulása. Egészségtudatosság alapelveket és az azokat célzó 

pedagógiai tevékenységeket megjeleníteni. Az intézmény munkatervében 

meghatározni a tanév ökoiskolai feladatait, kijelölni a felelős személyeket, 

megállapítani a határidőket.   

 Az intézmény céljainak megvalósításához befektetők, szponzorok keresése 

 A szülői közösség általi támogatások befogadása, folyamatos visszafordítása, 

fejlesztő,- gyógypedagógiai órákra, versenysportokra, hobbi sportra.  

 Az Intézmény honlapján naprakész információk aktualizálása 

 Magyar Vöröskereszt váci kirendeltségével kölcsönös kapcsolat kialakítása, 

együttműködés 

 Csapatépítés, közösségformálás minden eszközzel, energiával 

 Osztályok, csoportok fejlesztő eszközeinek, játékainak bővítése, korszerűsítése 

Középtávú célok: 

 Intézményi dokumentumok aktualizásása 

 Intézményi önértékelés, elemzése, kiértékelése 

 Humán erőforrás beiskoláztatása 

 Város kulturális életében való tevékeny részvétel, érzékenyítő nap 

Célunk egy együtt gondolkodó közösség kialakítása, akik vállvetve kitartanak és segítik 

egymást egy napról napra változó világban. A XXI. század igényeit kell kialakítunk a 

gyermekeink szebb, élhetőbb jövőjéért! 

Pedagógiai feladataink 

 Kulcskompetenciák megalapozása, egyéni képességek fejlesztése – csoportra formált 

tanmenet írása, csoportprofil, egyéni fejlesztési tervek írása minden pedagógus feladata – 

határidő október 15. illetve a tanulók jobb megismerése érdekében a munkaköri leírásban 

hospitálást írtunk elő minden pedagógus számára 
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 Differenciált bánásmód – segítségével részben enyhíteni tudjuk a családi eredetű 

szociális hátrányt, illetve a tehetségeket (sport és művészetek terén) fejleszteni tudjuk – 

egyéni fejlesztési terveket minden pedagógus készít a maga területén – határidő folyamatos, 

illetve október 15. 

 A tanulás hatékonyságának emelése, a tanulási motiváció megteremtése érdekében 

módszertani megújulás – a hagyományos tanulásszervezési módszer, a frontális oktatás 

felváltása konstruktív módokkal (együttműködés, tapasztalat, életszerű helyzetek, komplex 

tanulási környezet megteremtése, kooperatív munkaformák megteremtése) 

A tanári szerep – tanulók személyiségfejlődésének biztosítása érdekében következetességgel, 

szabályok világossá tételével, a viselkedési problémák azonnali kezelésével, valamint 

konfliktuskezelésnél a resztoratív (helyreállító, jóvátételi szemlélet) technikák alkalmazásával 

nyugodt légkört igyekszünk teremteni–, mely minden dolgozóink folyamatos feladata 

 Részt veszünk a „Gyöngyhalász” tehetségkutató levelezős versenyen, melyen előző 

évben helyezéseket értünk el.  

 A 2018/2019-es tanévtől bevezetésre került a mindenkori hetedikesek számára az erdei 

iskola – sajnos ez az elmúlt 2 tanévben nem tudott megvalósulni a járványügyi helyzet miatt. 

De remek lehetőséget biztosít részünkre az Erzsébet-tábor Zánkán. Rengeteg 

programlehetőséggel és jóval kedvezőbb áron tudjuk kihasználni ezt a lehetőséget.  

 Feladatunk az egészséges életmódra nevelés. Biztosítjuk a mindennapos testmozgást, 

egészségnapot, illetve sportnapokat szervezünk (DÖK nap). Iskolánkban elindult 

mozgásvizsgálat egy számítógépes mozgásvizsgáló szoftver segítéségével, melyben 

szakemberek segítségével kiértékelik a kapott eredményeket és célzottan rehabilitációs  

program keretében testnevelési órákon megpróbálják javítani az adott problémát.   

Pályaorientációs tevékenységünk erősítéseként részt veszünk pályaválasztási kiállításon, ezen 

kívül üzemlátogatásokat, előadásokat szervezünk. 

Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások 

szervezésével. (Részletes felsorolás a munkaközösségi munkatervi feladatok havi 

részletezésénél.) 
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Tanügyigazgatási feladatok 

 KIR és KRÉTA rendszer karbantartása, adatszolgáltatás, valamint az e-napló 

működtetése (iskolatitkárok, rendszergazda, tagintézmény-vezető, pedagógusok) 

 Iskolai tanuló nyilvántartás naprakész vezetése (iskolatitkár) 

 Pályaválasztás előkészítése, beiskolázás (8. osztályok osztályfőnökei) 

 Kontroll vizsgálatok időpontjainak figyelemmel kísérése, vizsgálatkérő lapok és 

pedagógiai vélemények kitöltése (osztályfőnökök, iskolatitkár, tagintézmény-vezető) 

 Tankönyvrendelés, tartós tankönyvek dokumentációja (tankönyvfelelős) 

 Gyermekvédelmi feladatok, veszélyeztetett, HH, HHH tanulók nyilvántartása 

(osztályfőnökök, megbízott gyermekvédelmi felelős, tagintézmény-vezető) 

 

Gazdálkodási feladatok 

 Tankerület által megszabott keretösszeggel való gazdálkodás 

 Fejújítási és karbantartási munkák szükségességének számbavétele 

 Iskolai létesítmények bérbeadása 

 Pályázatok figyelemmel kísérése 

 Lehetőségeinkhez képest a tanításhoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása 

 Munkaügyi és személyügyi feladatok 

 Munkaköri leírások folyamatos gondozása 

 Pedagógus továbbképzés szervezése 

 Alapítványi bevételek átgondolt, tervezett felhasználása 
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Ellenőrzési terv 

ellenőrzés területei IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

szabályozó dokumentumok x x x x       

dekoráció (tanterem, folyosó) x   x   x  x  

tanmenetek, foglalkozási tervek x x   x      

egyéni fejlesztési terv  x    x     

E-napló x x x x x x x x x x 

anyakönyvek, bizonyítványok x         x 

osztályozó vizsga jegyzőkönyvei x    x     x 

statisztikai adatszolgáltatás x x x x x x x x x x 

füzetek vezetése, javítása   x x x x   x x 

óralátogatások 

- elsős 

- végzős 

- önértékelés 

- minősítés 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

könyvtár – nyilvántartás     x      

szülői értekezlet, szülői tájékoztatás x     x   x  

magántanulói kérelmek x x x x x x x x x x 

asszisztensi munka  x  x   x   x 

DÖK munka x  x      x  

NETFIT mérés     x x x x   

olvasás és szövegértés mérés x    x     x 

munkaidő pontos betartása x x x x x x x x x x 

jelenléti ívek naprakész állapota x x x x x x x x x x 

ügyeleti rend  x x x x x x x x x x 

technikai dolgozók munkavégzése x  x   x  x  x 
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2022/2023. Éves munkaterv  

Időpont: Program: Felelős: 
Aug.22. Alakuló ülés, Munkaközösség -vezető 

megválasztása és egyéb kérdések 

megbeszélése 

Tajthy Szilvia 

Szeptember 9. 

        

Munkaterv elfogadása Tajthy Szilvia 

Augusztustól 

folyamatos 

Pályázat írása, pályázat figyelése a 

tanév során folyamatosan 

Magri-Kosztka Szilvia 

Szabó Krisztina 

Tövisné Újvári Marianna 

Szeptember 1.  Tanévnyitó ünnepség Molnárné Nyegrán Ildikó 

Szeptember közepe Ökoiskolai-csoport megalakulása, éves 

program megbeszélése 

Ökocsoport tagjai 

Szeptember Képzőművészeti rajzverseny a 

fenntarthatóság, a szelektív 

hulladékgyűjtés, a föld védelme 

nevében 

Ökocsoport tagjai 

Szeptember Logopédiai szűrések M. Nyegrán Ildikó 

Szeptember 22.  Autómentes nap városi programok 

megtekintése (Felső - 

Készségfejlesztő) 

10 000 Ft  

 

Izsák Ildikó, Bezeczky Eszter, 

Nyikos József 

Folyamatos Hospitálás, óralátogatás M.Nyegrán Ildikó, tanárok 

Szept. 1. 

 

 

 

Szeptember 5-9. 

 

Tanévnyitó, munkavédelmi előadások 

 

 

 

szülői értekezlet 

Osztályfőnökök, Lovasné B. 

Emese, M. Nyegrán Ildikó, 

 

osztályfőnökök 

Szept. 9. Liget takarítása  Iskolai szintű Mesterné Kóra Réka 

Szept. 12. „Egysoros” tanmenet leadása Minden pedagógus 

Szept. 12. Állatkert alsó tagozat 

               5. évfolyam 

Molnárné Nyegrán Ildikó 

Osztályfőnökök  

Szept. 4. hete Projekt nap: Szüreti mulatság,   

táncház 

14 000 Ft 

Táncház: Szegedi  Szilvia, régi 

kolléganő felkérése táncház 

megtartására 

M. Nyegrán Ildikó 

Kriván Miklósné 

Asszisztensek 

Szeptember Egészségvédelmi, egészségnevelési 

témanapok 

 

   

felső MK szinten 

Szept. 20-24. Gödöllő Jung Rita, osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai asszisztensek 

Szept. 4. hete 

 

 

Projekt nap: Benedek Elek mesemondó 

nap (alsós) 

 

Kókainé S. Henriett, Nagy 

Veronika 
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Szept. 28. 

 

A Magyar népmese napja 

Megemlékezés osztálykeretben 

(Készségfejlesztő) 

 

Pereházy Andrea, osztályfőnökök, 

pedagógiai asszisztensek 

Szeptember 30. Magyar Diáksport Napja 

alsó - készségfejlesztő 

Nyikos József 

Házy Tamás  

 

Szeptember 29.  Élelmiszerpazarlás elleni nap. Főzzünk 

maradékból- kukadiéta 

osztályfőnökök 

Szeptember 3-.4. 

hete 

Esti kirándulás: Szarvasbőgés (alsós) Izsák Ildikó szervezésében   

 

Szept. vége, 

október eleje 

Év eleji olv., felmérések elkészítése  M.Nyegrán I. 

Osztályfőnökök 

Szeptember  Tanítás nélküli munkanap:  

Pályaorientáció képzés 

osztályfőnökök  

Szeptember 30. Cházár-nap  

Szeptember-október  Őszi tanulmányi kirándulás 

Esztergomba 

Osztályfőnök, gyógypedagógiai 

asszisztens 

Október 1. 

 

Anyakönyvek megnyitása, 

adminisztráció elkészítése, 

 

Osztályfőnökök, szaktanárok 

Október 1. Idősek világnapja (osztályszinten) 

(felsősök) 

Osztályfőnökök 

Október 7.  Csapatépítő nap. Szentendre 

(készségfejlesztő) 

Magri-Kosztka Szilvia, 

osztályfőnökök, pedagógiai 

asszisztensek 

Október 4. 

 

Állatok világnapja (alsósok, felsősök) Osztályfőnökök, szaktanárok 

Október 14. 

 

Állatok világnapja (készségfejlesztő) 

20 000 Ft  

Mesterné Kóra Réka 

Október első hete  Zene világnapja 

 Zenés program a meghirdetett 

lehetőségek függvényében 

 

Iskolai szinten 

Lovasné Bodolai Emese 

 

Október Képzőművészeti rajzverseny eredmény 

hirdetése, kiállítás 

Ökocsoport tagjai 

Október Pályaválasztási nap 

Osztálykeretben (készségfejlesztő) 

Osztályfőnökök, Jung Rita, 

Mesterné Kóra Réka 

 

 

 

Október 6. 

 

Aradi vértanúkról megemlékezés 

(iskola szinten) 

Rózsakert 

 

 

Osztályfőnökök, asszisztensek, 

betanítók 

 

Október 7.  Teljes tanmenetek leadása Minden pedagógus 

Október második 

hete 

Szépíró verseny egy kicsit másként: 

tanulói és nevelői írásmunkák 

Molnár Tímea, Borbás Bettina  

osztályfőnökök 
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értékelése. Írás a másik szemével. 

(felsős)  

10 000 Ft 

Október 4. Az állatok világnapja 

 Érzékenyítő nap-látogatás állatkert, 

egyéb helyszínek 

 

 osztályfőnökök, gyógypedagógiai 

asszisztensek 

Október 20.  Földünkért világnap, őszi tanulmányi 

kirándulások 

60 000 Ft 

Ökocsoport tagjai 

Október 21. 

 

 

Okt. 23-ra emlékezünk:  

Iskolai ünnepség  

5 000 Ft 

Bezeczky Eszter, Molnár Tímea 

Október 22.  Városi séta az ünnepi helyszínekre 

(készségfejlesztő) 

Osztályfőnökök, betanitók, 

pedagógiai asszisztensek 

Október 24-28.  Temetőgondozás, az 

apácák sírjainak rendbetétele 

(készségfejlesztő) 

Mesterné Kóra Réka, Fenyvesi 

Dóra 

Október Pályaorientációs program, őszi 

kirándulások Budapestre és 

Esztergomba (alsó, felsősök) 

Osztályfőnökök, asszisztensek, 

betanítók 

Október 10.  Komposztálás világnapja  osztályfőnökök 

Október 29. - 

november 6-ig 

ŐSZI SZÜNET  

November Madáretetők kihelyezése  

5 000 Ft 

Ökocsoport tagjai 

November Egészségnap (készségfejlesztő) 

20 000 Ft 

Tajthy Szilvia 

November második 

hete 
A fa érték-növénymeghatározás, 

fafajok megismerése, életkor 

meghatározás, a fa haszna, játékos 

feladatok 

felső tagozat 

November 14-18.  Szent Erzsébet szobor környékének 

rendbetétele (készségfejlesztő) 

Mesterné Kóra Réka, Fenyvesi 

Dóra, pedagógiai asszisztensek 

November 1. hét 

 

Fejlesztési tervek  

Egyéni fejlődési napló leadása (alsós) 

 

 

Osztályfőnökök, egyéni fejlesztést 

végző  

pedagógusok 

November első hete Halottak napi megemlékezés (felsős) Osztályfőnökök, asszisztensek, 

betanítók 

November 11. 

 

 

 

 

Projektnap: Márton napi lámpásos 

felvonulás az aulában, szabadban 

15 00 Ft 

M. Nyegrán Ildikó 

Nagy Veronika 

November 20. Romhányi József:  prózaolvasó 

verseny (készségfejlesztő) 

10 000 Ft 

Pereházy Andrea, osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai asszisztensek 

November 22-26. Testvérosztályos kapcsolatok kiépitése 

(készségfejlesztő) 

Magri-Kosztka Szilvia, Jung Rita, 

Petényiné Boskó Györgyi 
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20 000 Ft 

November második 

hete 

Takarékossági világnap 

Ökotisztítószerek 

10 000 Ft 

Izsák Ildikó 

Adventi időszakban Kedd reggelenként adventi 

ráhangolódás, gyertyagyújtás az 

aulában  

 

1.Advent: nov. 29.:               M. 

Nyegrán Ildikó 

2.Advent: dec.6.  

(Mikulás). Dudásné M. Erzsébet, 

Nagy Veronika 

3.Advent: dec.13. 

(Lucázás)  Hollósi Márta 

4.Advent: dec.20.: 

(Osztály karácsony)  Kókainé S. 

Heni 

December Téli madáretetés 

10 000 Ft 

Ökocsoport tagjai 

Adventi időszakban Hétfő reggelenként adventi 

ráhangolódás, gyertyagyújtás az 

aulában  

 

1.Advent: nov. 28.Botos-Kubanek 

K 

2.Advent: dec.5.  

Borbás Bettina 

3.Advent: dec.1. 

Izsák Ildikó 

4.Advent: dec.16.: 

(8a-8b) 

Adventi időszakban Kedd reggelenként adventi 

ráhangolódás, gyertyagyújtás az 

aulában (készségfejlesztő) 

15 000 Ft 

1.Advent: nov. 28.:               

osztályfőnök 

2.Advent: dec.5.  

3.Advent: dec.12. 

4.Advent: dec.19. 

December Újrahasznosítható anyagokból 

kézműves foglalkozás 

Ökocsoport tagjai 

December 6.  Mikulás (iskolaszinten) 

123 fő x 1000 = 123 000 Ft 

 

December második 

hete 

Tovább tanulóknak összevont szülői 

értekezlet (felsős) 

Tajthy Szilvia 

December harmadik 

hete 

Iskolai karácsony, osztálykarácsonyok  

Karácsonyi csomagok osztályoknak 

128 00 Ft 

 

December utolsó 

tanítási napjai 

Betlehemezés 

 

 

Kókainé Heni, Nagy Veronika,  

 

 

December 22- 

január 2-ig 

TÉLI SZÜNET  

2022. év  II. félév  

Január Energiatakarékossági módszerek Ökocsoport tagjai 

Január 11. Munkaközösségi megbeszélés- 

Félévzárással kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok, szalagavató 

megbeszélése, bukásra álló tanulók 

szüleinek értesítése (készségfejlesztő) 

Magri-Kosztka Szilvia, 

osztályfőnökök, betanitók, 

pedagógiai asszisztensek 
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Január (időjáráshoz 

alkalmazkodva) 

Hóemberépítő verseny a Duna-parton 

(alsós) 

Kriván Miklósné 

Január 21. 

alsó 

Magyar kultúra napja-Himnusz közös 

elmondása az aulában/udvaron (alsós) 

 

Osztályfőnökök,  

M. Nyegrán Ildikó – Hollósi Márta 

Január 22.  Magyar kultúra napja – Prózaolvasó 

verseny témája: Fekete István 

20 000 Ft  

Botos-Kubanek K., Molnár Tímea, 

Izsák I. 

Január 20. 

 

Magyar Kultúra Napja 

(készségfejlesztő) 

Pereházy Andrea, betanitók, 

pedagógiai asszisztensek 

Január 22. Magyar kultúra napja Csukás 

István,Sajdik gyűjtemény (felsős) 

Izsák Ildikó, Molnár Tímea 

Január 3. hét Félévi értesítők elkészítése (iskola 

szintű) 

Osztályfőnökök 

Január. 4. hete 

 

 

Szülői értekezlet megtartása (iskola 

szintű) 

 

 

Osztályfőnökök 

 

  

Január Bűnmegelőzési előadás szakember 

bevonásával (felsős) 

Borbás Bettina, rendőrségi 

szakember 

Január Tanulók felmérése 

Üvegházban  föld előkészítése, 

magvetés (készségfejlesztő)  

20 000 Ft – központi keretből 

 

 

Fenyvesi Dóra, pedagógiai 

asszisztensek 

 

Február Veszélyes hulladékok Ökocsoport tagjai 

Február 1. hete Farsangi előkészületek,  maszkok, 

jelmezek, dekoráció készítése 

 

Álarcokból kiállítás rendezése 

10 000 Ft  

Rajzot, technikát tanító tanárok, 

osztályfőnökök,  

asszisztensek 

 

Február 11.  Szalagavató (készségfejlesztő) Filiczki Anita, Petényiné Boskó 

Györgyi, pedagógiai asszisztensek 

Február 17. 

 

Farsang: felnőtt előadással-busótánc 

táncházzal, fánkevés 

20 000 Ft 

Molnárné Nyegrán Ildikó, Kókainé 

S.Henriett, Kiss Edit, Szegedi 

Szilvi 

Február 13-17. . 

 

Farsangi mulatság készségfejlesztő  

20 000 Ft 

Pereházy Andrea, Szabó Krisztina, 

Jung Rita, betanitók, pedagógiai 

asszisztensek 

Február Továbbtanulók jelentkezési lapjának 

leadása (felsős) 

8. osztályfőnökök 

Február Farsang osztály szinten (felsős) Osztályfőnökök 

Február-március Versmondó versenyre való folyamatos 

felkészülés (felsős) 

Osztályfőnökök, asszisztensek, 

Toldi Zita, Molnár Tímea 

Február 28.  

 

Mesetusa EGYMI szinten 

35 000 Ft 

 

Pereházy Ada 

Március 8.  

Március 6-8. 

Pénzhét alsó  

Pénzhét felső 

osztályszinten  

Borbás B. , Bezeczky E. Sándor M. 
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Március 6-10.   Pénzhét.  

Pénz múzeum gazdálkodj okos  

20 000 Ft 

Petényiné Boskó Györgyi 

Március  Palántázás felső- készségfejlesztő 

10 000 Ft 

Ökocsoport tagjai 

Február- április  Nett fittmérés Házy Tamás, Juhász Sándor, 

Nyikos József 

Március 8.  Nemzetközi Nőnap (készségfejlesztő) Házy Tamás 

Március 14. Az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc ünnepe-iskolai műsor 

(iskolai szintű) 

Izsák Ildikó 

Március 22. Projektnap: Víz világnapja 

A víz szerepe: 

- a fentarthatóságban 

- az egészségmegőrzésben 

- digitális kompetenciák fejlesztése 

néhány feladat által (alsós)  

(felső): Látogatás a Váci Vízműbe, 

állomásos rendszerű vetélkedő 

Kriván Miklósné 

 

Bezeczky –Izsák-Borbás 

Március 27.  Digitális témanap Az Internet veszélyei Molnár László (felső) 

Március 28.  Digitális témanap Szabadi József (alsó) 

Március 27.-31. Digitális témahét Házy Tamás, Szmeskó-Kollár 

Kata, osztályfőnökök, betanitók, 

gyógypedagógiai asszisztensek 

Március vége Ligettakarítás (felsős) Osztályfőnökök, szaktanárok, 

asszisztensek 

Március vége Gyömrő-Regionális szavalóverseny 

(felsős) 

Molnár Tímea, Toldi Zita 

Április A föld napja: a víz szerepe az 

életünkben. 10 napos projekt  

Ökocsoport tagjai 

Április Látogatás a Petőfi Irodalmi múzeumba 

 

Borbás Bettina 

Április 11. 

 

 

 

 

Magyar költészet napja: 

Iskolai szavalóverseny 

Felfénylő szavak szavalóversenyen 

részvétel (kiíráshoz igazodva) 

M. Nyegrán Ildikó 

Osztályfőnökök 

 

Április 17. 

 

Magyar költészet napja- 

szavalóverseny 

Pereházy Andrea, osztályfőnökök, 

betanítók, pedagógiai asszisztensek 

Április 05.  Projektnap: „Tojáskaland” 

Tojásfa állítása 

Kiszézés 

25 000 Ft 

Kókainé S. Heni 

Nagy Vera 

Április 24-26..  Fenntarthatósági témanap: Egészség-

betegség, testmozgás, egészséges 

táplálkozás, szelektív hulladékgyűjtés, 

környezetvédelem, Föld napi városi 

verseny (alsós)  

Testmozgás egészséges táplálkozás. 

Beporzók napja. (felső) 

Osztályfőnökök 

 

 

 

Bezeczky E. Izsák I. Sándor M.  
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10 000 Ft 

Április  Húsvéti előkészületek (felsős) Osztályfőnökök, szaktanárok, 

asszisztensek 

Április Költészet napja- iskolai szavalóverseny 

(felsős)  

10 000 Ft 

Molnár Tímea, Toldi Zita, Borbás 

Bettina, osztályfőnökök 

Április 06-11. 

 

TAVASZI SZÜNET  

Április 3. hét 

 

Készülés Anyák napjára (alsós) Osztályfőnökök, asszisztensek 

Április 22. Föld napja -osztály szintű program 

(Dottózás- munkaközösség szinten) 

(alsós) 

Osztályfőnökök 

Április 21. Föld napi rendezvény 

EGYMI szinten  

200 000 Ft 

 

Tajthy Szilvia 

Április Konyhakert művelése, komposzt 

működtetése (max. 2 osztály) 

5 000 Ft – központi keretből 

Ökocsoport tagjai 

   

Május  

 

 

Május 1. hét 

 

Év végi olvasás felmérések kezdete 

 

„Játszunk most együtt” nap-Anyák 

napja-Nyílt nap 

Koordinátor: 

M.Nyegrán Ildikó, 

 

osztályfőnökök 

Május 1. hét Anyák napi ajándékkészítés (felsős) Osztályfőnökök, szaktanárok, 

asszisztensek 

Május 6.  Anyák napja- osztályszintű 

megemlékezés, nyílt nap 

(készségfejlesztő) 

Osztályfőnökök, betanitók, 

pedagógiai asszisztensek 

Május 10.  Madarak és fák napja, 

osztálykirándulások (felsősök) 

Osztályfőnökök, szaktanárok, 

asszisztensek 

Május 17.  Munkaközösségi megbeszélés- 

előkészületek a ballagásra, aktualitások 

(készségfejlesztő) 

Magri-Kosztka Szilvia 

Május 2.-3. hét 

 

 

 

Projektnap: Madarak, fák napja 

kirándulás a Gyadai rétre 

40 000 Ft 

Molnárné Nyegrán Ildikó 

Május Nyílt nap tartása (felsős)  

Május vége Osztálykirándulások (iskolai szinten) 

Év végi felmérések 

Osztályfőnökök 

 

Június Víz szerepe az életünkben 10 napos 

projekt 

70 000 Ft 

Intézményi szinten 

Június 2.  Nemzeti Összetartozás napja  

20 000 Ft 

Iskola szinten – készségfejlesztő 

Pereházy Ada 
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Június 16.  Ballagás 9. évfolyam Izsák Ildikó 

Június 6.  Gyereknap – DÖK –nap 

145 000 Ft 

DÖK és Szabó Krisztina 

Június 15. Tanévzáró értekezlet  

Június 23.  Tanévzáró ünnepély  

Június 3. hete Tanév értékelése, tapasztalatok 

megbeszélése 

Munkaközösség tagjai 
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Munkaterv  

  

Cházár András EGYMI  

Pivár Ignác Tagintézménye  

alsó tagozat  

  

2022/2023  

  

  

  

  

                          Készítette: Molnárné Nyegrán Ildikó  

munkaközösség-vezető  
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 I. Bevezetés  

  

Munkaközösségünk alapelve a színvonalas nevelés, oktatás megvalósítása, az ismeretek 

közvetítése a személyiség fejlesztésével. Speciális helyzetünkből is adódik az az elv, hogy 

ahhoz, hogy egyenlő tanulási lehetőséget biztosítsunk tanulóinknak különböző módon kell őket 

tanítanunk. Diákjaink közül egyre többnél diagnosztizálnak autizmus spektrumzavart. Annak 

érdekében, hogy a velük való nevelő-oktató munka sikeresebb legyen, az alsós 

munkaközösségünk pedagógusai és asszisztensei  autizmus alapozó tanfolyamon vettek rész és 

sikeres vizsgát tettek.  

  

A kognitív képességek fejlődése tanítványaink esetében akadályozott, mert a sérülés 

következtében a tanulás folyamata más utat jár be, mint egészséges gyermek esetében. A 

kognitív képességek tanulás útján való fejlesztése tehát alapvető feladatunk, mert e 

fejlesztőmunka hatásai jótékony és hasznos következményekkel járhatnak a tanuló minden 

személyiségkomponensét illetően. Kiemelt területként kezelve ezért minden tanóra és 

foglalkozás részévé szeretnénk tenni a kognitív képességekre való koncentrálást.  

Erre jó lehetőséget adnak a kompetencia alapú oktatás részeként nálunk is bevezetett 

projektnapok, ami lehetőséget ad gyermekeink ismereteit tapasztalati úton, játékosan, 

korosztályuknak és sérülésüknek megfelelően bővíteni.  

  

Minden gyermeket el kell fogadnunk olyannak amilyen, azzá kell nevelnünk, amivé válni 

képes, annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek.  

Mindezek eléréséhez támaszt kell nyújtanunk tanulóink számára mentálisan, pszichésen és 

szociálisan. Tehát a mentális, kognitív képességek fejlesztése mellett legalább olyan fontosnak 

tartjuk a lelki biztonság megteremtését, pszichés fejlődésük támogatását.  

  

  

Minden gyermek számít. Célunk, hogy jól érezzék magukat és e mellett magukhoz mérten 

teljesítsenek, fejlődjenek.  
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Ezen kívül fontos, hogy a kollégák is jól érezzék magukat, a rájuk háruló terheket, problémákat, 

örömöket a munkaközösségen belül meg tudják osztani másokkal, szükség esetén tanáccsal, 

ötlettel segítsék egymást. E célból munkaközösségi megbeszéléseket tartunk.  

  

Iskolai programjainkat a megadott, illetve az általunk fontosnak tartott „jeles napok” köré 

szerveztük, hogy ezáltal sok új ismerettel gazdagítsuk tanulóinkat játékos formában. A 

feladatok egy részét úgy tervezzük, hogy a digitális kompetenciák is fejlődjenek a 

pedagógusoknál és a diákoknál. Figyelembe vesszük eltérő képességeiket, szociális 

helyzetüket.  

A munkatervünkben megjelent programjainkkal célunk, hogy a kiemelt feladatainkat az 

alapelveinknek megfelelő szemlélettel megvalósítsuk.  

  

  

Ha a helyzet indokolttá teszi, és kormányszinten elrendelik, ismét digitális oktatásra térünk át.  

 II. Helyzetelemzés  

 

Munkaközösségünk tagjai: Kókainé Somogyi Henriett, Nagy Veronika, Dudásné Molnár 

Erzsébet, Kriván Miklósné, Hollósi Márta, Nyikos József, Kiss Edit, Szegedi Szilvia, Molnárné 

Nyegrán Ildikó   

1-2. osztály összevontan működik: osztályfőnöke. Kókainé Somogyi Henriett 

Megfelelő létszám esetén osztálybontásra kerül sor. 

1. osztály osztályfőnöke: Kókainé Somogyi Henriett 

2.osztály osztályfőnöke: Nagy Veronika  

3.osztály osztályfőnöke: Dudásné Molnár Erzsébet   

4.a osztály osztályfőnöke: Kriván Miklósné 

4.b osztály osztályfőnöke: Hollósi Márta   

 

Betanító tanáraink: 

 

Logopédus: Molnárné Nyegrán Ildikó  

Ének: Molnárné Nyegrán Ildikó,   
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Testnevelés: Nyikos József, Juhász Sándor, Lieszkovszki Anikó 

Rajz: Szegedi Szilvia  

Informatika: Szabadi József  

Etika: Kantóné Durján Mónika,   

Hittan: Kulcsár Mónika, Vásárhelyi Mónika 

3. osztály tanulásban akadályozott tanulók.: Kiss Edit  

Napközis tanárok: Lieszkovszki Anikó, Simán Klaudia, Fenyvesi Dóra, Sándor Mónika, Szabó 

Krisztina, Jankovics Anna 

 Munkánkat segítő gyógypedagógiai asszisztensek: Marányi Nikoletta, Balázsné Bartók Tímea, 

Urbánné Nagy Mónika, Zomborka Katalin, Détári Enikő, Meggyesi Melinda 

 A Cházáros kollégista gyerekek délutáni foglalkoztatása a Cházár András Többcélú 

Közoktatási Intézmény kollégiumában történik.  

 Iskolánk Pedagógiai Programja, az SZMSZ a Házirend, pedagógusaink, asszisztenseink  

elhivatottsága biztosítja a folyamatos oktató – nevelő munka magas színvonalú működését.  

  

III. A tanév kiemelt feladatai  

Járványügyi helyzet, a háborús vészhelyzet figyelemmel kisérése, ahhoz való alkalmazkodás, 

intézkedések az egészség fokozottabb védelmére.  

Iskolánk ÖKO programjához alkalmazkodva idén is nagy hangsúlyt fordítunk a 

környezettudatos nevelésre.  Ennek érdekében rendszeresen szemétgyűjtést szervezünk osztály 

szinten a kisebbekkel az iskola udvarán, környékén, Postaparkban, nagyobbakkal a Ligetben és 

a Duna-parton. Ezt azonban csak akkor tudjuk megvalósítani, ha megfelelő mennyiségű 

védőfelszerelés (eldobható gumikesztyű, és szemeteszsák) áll rendelkezésünkre. Ehhez kérjük 

a Tankerület segítségét.   

Továbbra is nagy gondot fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre illetve az energiatakarékos 

víz-villany fogyasztásra. 

Másik kiemelt feladatunk a mentálhigiéné fejlesztése. Ennek érdekében a relaxációs óráinkat, 

foglalkozásainkat is próbáljuk feleleveníteni és tanulóinkhoz, osztályszinthez alakítani.   
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Évek óta oktató-nevelő munkánk fő feladata az élményszerű oktatás, 

ismeretátadás.                       

Ehhez a tanításon kívül a munkatervben leírt projektnapjaink is rendkívül jó lehetőséget 

adnak.                                                    

A fentieken kívül továbbra is fontos feladatunk:  

-  iskolánk tárgyi eszközeinek megóvása  

-  olvasás, szövegértés fejlesztése  

-  felzárkóztatás  

-  matematikai alapműveletek készség szintjére való fejlesztése  

-  kulcskompetenciák fejlesztésével az ismeretek bővítése,   

-  kompetencia alapú oktatási módszerek alkalmazása 

- digitális kompetenciák fejlesztése  

-  mulasztások csökkentése / felszólítás, feljelentés /  

-  hospitálások alsó és felső pedagógiai szakaszban  

-  egészséges életmódra nevelés, a mindennapos testmozgás biztosítása   

-  szülőkkel való partnerkapcsolat mélyítése, minőségi együttműködés  

-  lelki, pszichés fejlődéshez a biztonságot adó légkör megteremtése.  

  

  

Szakköreink:   

  

Meseszakkör  

Sportszakkör 
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Munkaközösségi munkaterv  

Alsó tagozat  

2022/2023  

  

Munkaközösség-vezető: Molnárné Nyegrán Ildikó  

  

Időpont:  Program:  Felelős:  

Aug.22.  Alakuló ülés, Munkaközösség -vezető 

megválasztása Munkaterv és egyéb 

kérdések megbeszélése  

M.Nyegrán Ildikó  

Aug.26.  

         

Munkaterv elfogadása  M.Nyegrán Ildikó  

Szeptember  Logopédiai szűrések  M.Nyegrán Ildikó  

Folyamatos  Hospitálás, óralátogatás  

 

Szelektív hulladékgyűjtés  

M.Nyegrán Ildikó, tanárok 

 

Mindenki  

Szept. 1.  

  

Tanévnyitó,   

  

  

  

Osztályfőnökök, Lovasné B. 

Emese, M.Nyegrán Ildikó,  

  

  

 Szülői értekezlet  osztályfőnökök 

Szept. 2 hete  Liget takarítása   

Iskola udvarán szemétszedés  

 

 

3.4.osztály  

1.-2. oszt.  

Osztályfőnökök   

 

Szept. 12.  „Egysoros” tanmenet leadása  Minden pedagógus  

Szept. 12.  Állatkert  Molnárné Nyegrán Ildikó  

Osztályfőnökök   

Szept. 4. hete  Projekt nap: Szüreti mulatság, 

népmese,  táncház,  14000Ft  

 

Táncház: Szegedi  Szilvia, táncház 

megtartása,  

M. Nyegrán Ildikó  
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/Projekt nap: Benedek Elek 

mesemondó nap / 

 

Kriván Miklósné  

Kókainé S. Henriett, Nagy 

Veronika -mese 

 

Szept. 30.  Magyar Diáksport Napja 

    

Nyikos József 

Szeptember 3.4. 

hete  

Esti kirándulás: Szarvasbőgés  Izsák Ildikó szervezésében    

  

Szept. vége, október 

eleje  

Év eleji olv., felmérések elkészítése   M.Nyegrán I.  

Osztályfőnökök  

Okt. 1.  

  

Anyakönyvek megnyitása, 

adminisztráció elkészítése,  

  

Osztályfőnökök, szaktanárok,  

Okt. 1. hét  

  

  

  

 

Részt veszünk a zene világnapi 

rendezvényen  

(Zeneiskolai koncert)  

  

 

Dudásné M. Erzsébet  

  

  

  

  

 

Október .?  Tanítás nélküli munkanap: 

Projektnap: Pályaválasztási program-

Mesterségek ünnepe  

Osztályszíntű programok:  

-múzeumpedagógiai program  

-mesterségek megtekintése   

Osztályfőnökök  

  

  

  

Okt. 4.  

  

  

  

Állatok világnapja- Állatos mesék, 

versek előadása az aulában  

  

 

Osztályfőnökök-asszisztensek  

Hollósi Márti 
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Okt. 6.  Aradi vértanúkról megemlékezés 

osztály szinten-Rózsakert, közös séta   

Osztályfőnökök 

Okt. 7.   Teljes tanmenetek leadása  Minden pedagógus  

Okt. 21.  

  

  

Okt. 23-ra emlékezünk:   

Iskolai ünnepség  

8. osztály  

  

Okt. 29-nov. 6-ig  ŐSZI SZÜNET    

Nov.1.hét  

  

Fejlesztési tervek   

Egyéni fejlődési napló leadása  

  

  

Osztályfőnökök, egyéni fejlesztést 

végző   

pedagógusok  

Nov. 11.  

  

  

  

  

Projektnap: Márton napi lámpásos 

felvonulás az aulában, szabadban 

(drót, mécses, tök, libazsír, hagyma, 

liszt, cukor, vaj-15000 Ft)  

M. Nyegrán Ildikó  

Nagy Veronika, Dudásné M. 

Erzsébet 

  

  

Adventi időszakban  Kedd reggelenként adventi 

ráhangolódás, gyertyagyújtás az 

aulában   

(Mikulás, csomagok- 31×kb.500Ft)  

  

1.Advent: nov. 29.:          

 M. Nyegrán Ildikó  

2.Advent: dec.6.   

(Mikulás). Dudásné M. Erzsébet, 

Nagy Veronika  

3.Advent: dec.13.  

(Lucázás) Hollósi Márta  

4.Advent: dec.20.:  

(Osztály karácsony)  Kókainé S. 

Heni  

Dec. utolsó tanítási 

napjai  

Betlehemezés  

  

Kókainé Heni, Nagy Veronika  
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Karácsony –osztály, iskola szinten  

 

Osztályfőnökök, asszisztensek  

Dec. 22- jan.2-ig  TÉLI SZÜNET    

2023. év   II. félév    

Január (időjáráshoz 

alkalmazkodva)  

Hóemberépítő verseny a Duna-parton  Kriván Miklósné  

Január 20.(21.) 

  

(első félév vége)  

Magyar kultúra napja-Himnusz közös 

elmondása az aulában/udvaron  

Osztályfőnökök,   

M. Nyegrán Ildikó, Hollósi Márta  

Január 3. hét  Félévi értesítők elkészítése  Osztályfőnökök  

Január. 4. hete  

  

  

Szülői értekezlet megtartása  

  

  

Osztályfőnökök,  

  

   

Febr. 1. hete  Farsangi előkészületek, maszkok, 

jelmezek, dekoráció készítése  

  

(Busó álarcok alapanyaga-10000 Ft)  

Álarcokból kiállítás rendezése   

Rajzot, technikát tanító tanárok, 

osztályfőnökök,   

asszisztensek  

  

  

  

  

Febr. 17.  

  

Farsang: felnőtt előadással- 

táncházzal, fánkevés (szörp, csoki, 

fánk - 20000Ft)  

Molnárné Nyegrán Ildikó,   

Kókainé S.Henriett, Kiss Edit, 

Szegedi Szilvi 

Márc.  

  

Felkészítés a szavalóversenyre  

  

Osztályfőnökök, szaktanárok, 

asszisztensek  

Márc.8. „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói 

témanap  

Osztály szinten 
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Márc. 14.  

  

Nemzeti ünnep  Iskolai szinten-felső tagozat 

szervezésében  

Márc. 22.  Projektnap: Víz világnapja  

A víz szerepe:  

- a fentarthatóságban  

- az egészségmegőrzésben  

- digitális kompetenciák fejlesztése 

néhány feladat által   

  

Kriván Miklósné  

Hollósi Márta 

 

Március 28. Digitális Témanap  Szabadi József 

Ápr. 11.  

  

  

  

  

Magyar költészet napja:  

Iskolai szavalóverseny  

Felfénylő szavak szavalóversenyen 

részvétel (kiíráshoz igazodva)  

M. Nyegrán Ildikó,  

Osztályfőnökök  

  

Ápr.  5.  Projektnap: „Tojáskaland”  

Tojásfa állítása  

Kiszézés(csokitojás keresés, tojás, 

tojásfesték -25.000Ft)  

Kókainé S. Heni  

Nagy Vera  

Ápr.6-11 

  

TAVASZI SZÜNET    

Ápr.3. hét  

  

Készülés Anyák napjára  Osztályfőnökök, asszisztensek  

Ápr. 22.  Föld napja -osztály szintű program  

(Dottózás?- munkaközösség szinten)  

Osztályfőnökök  

Ápr. 25.?  Tanítás nélküli munkanap: Pedagógiai 

nap ? 

 

Tankerület szervezésében  

Ápr. 26. Fenntarthatósági Témanap  Osztályszinten 

Május   Év végi olvasás felmérések kezdete  Koordinátor:  
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Máj. 1.hét  

  

  

„Játszunk most együtt” nap-Anyák 

napja-Nyílt nap,  

M.Nyegrán Ildikó,  

  

osztályfőnökök  

Máj. 2.-3.hét  

  

  

  

Projektnap: Madarak, fák napja  

kirándulás a Diósjenőre, 

(Királyrétre vagy Gyadai rétre) 

(Tárlatvezetés- belépő 40.000Ft+ 

útiköltség)  

Molnárné Nyegrán Ildikó  

  

   

  

Május vége  Osztálykirándulások  

Év végi felmérések  

Osztályfőnökök  

  

Júni. 1. hét   Tanítás nélküli munkanap: DÖK-

gyereknap  

Szabó Krisztina  

Júni 4. Összetartozás napja Készségfejlesztő tagozat 

Jún.   Tanévzáró    

Jún. 3. hete  Tanév értékelése, tapasztalatok 

megbeszélése  

Munkaközösség tagjai  

  

Fogadóórák:   

1. osztály: Minden 2. hónap utolsó hétfője 15-16-ig. 

2. osztály: Minden 2. hónap utolsó hétfője 15-16-ig. 

3. oszt.: Minden 2.hónap utolsó hétfője 1230 -tól 1330 –ig.  

4.a oszt.: Minden 2.hónap utolsó pénteke 1230 -tól 1330 -ig.  

4.b oszt.: Minden 2.hónap utolsó keddje 1230 -tól 1330- 

 

 

Munkaközösségi megbeszélések:  

Hónap első csütörtökén a 6.órában  

Online -esetenként 

Szerdánként a 20 perces szünetben.  
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Az év folyamán a programok megvalósítása alkalmazkodni fog a járványügyi és háborús 

vészhelyzetügyi előírásokhoz (ha lesz ilyen). Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, 

és megjelennek a programok, több alkalommal színházlátogatásra kerül sor osztály szinten.   

  

  

Vác, 2022. augusztus 26.                              
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Munkaterv 

2022-2023-as tanév 

 

 

Cházár András EGYMI Pivár Ignác 

Tagintézménye  

felső tagozatos munkaközösség 
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I. Bevezetés 

 Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az életben való 

boldoguláshoz nélkülözhetetlenek, így pl. a kommunikációs, szociális és együttműködési 

képességeknek is. 

Célunk, olyan gyermekeket nevelni, akiknek céljaik vannak, és képesek azok megvalósítására. 

Képesek a problémák megoldására, különböző eszközök, ismerethordozók használatára. 

Iskolai programjainkat úgy próbáltuk összeállítani, hogy sok új ismerettel gazdagítsuk 

tanulóinkat játékos feladatok kapcsán. Figyelembe vettük eltérő képességeiket, sajátos nevelési 

igényüket, szociális helyzetüket. 
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II. Helyzetelemzés 

 

Személyi feltételek 

 

 osztályfőnök asszisztens 

5.  Botos-Kubanek Kriszta Péntekné Benyó Zsuzsanna 

6. Borbás Bettina Gyurgyik-Harsányi Szabina 

7. Izsák Ildikó Törökné Wolff Mónika 

8.a Bezeczky Eszter Toldi Zita 

8. b Molnár Tímea Üvegesné Sztrehárszki 

Mária 

DÖK vezető Szabó Krisztina  

informatika Molnár László  

rajz, ének-zene, életvitel és 

gyakorlati ismeretek 

magántanuló fejlesztése  

technika és tervezés, 

testnevelés 

Molnár Tímea 

Szegedi Szilvia 

Kiss Edit 

Simán Klaudia 

Izsák Ildikó 

Kocsis Mária 

Lieszkovszki Anikó 

Nyikos József 

Juhász Sándor 

 

erkölcstan Molnár Tímea 

Kantóné Durján Mónika 

 

napközi Sándor Mónika  

(5-6.osztály) 

 

 

 

Tanórán kívüli tevékenységek: 

Sport: Nyikos József szerda 8. óra 
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Túraszakkör: Bezeczky Eszter, Izsák Ildikó havi 1, max.2 alkalom kerékpártúra vagy gyalogtúra 

formájában valósul meg 

Relaxáció: osztályfőnökök által szabadon, választott időben  

A munkaközösség ebben a tanévben is az intézményi pedagógiai program és a házirend 

figyelembevételével határozta meg a tanév fő céljait, feladatait. A tanmenetek elkészítésénél 

figyelembe vesszük a kerettantervben meghatározott követelményrendszert, valamint a helyi 

tantervet is. 

 

- Az osztályfőnökök, szaktanárok a tanulók alapos megismerésére, képességeiket, szociális, 

mentális lehetőségeiket figyelembe véve egyénre szabott sokoldalú fejlesztésre törekszenek.  

- A tanítási órákon differenciált feladatokkal, különböző munkaformákkal, valamint a gyermekek 

képességeiknek megfelelő foglalkozások szervezésével segítjük a tanulók egyéni fejlődését.  

- Törekszünk az egységes követelményszint kialakítására, közvetítésére. 

- Csapatként, közösségként szeretnénk fellépni a tanulók, a kollégák, és a vezetőség felé: 

- Folyamatos megbeszélésekkel, ötletekkel segítjük a munkaközösség pedagógusainak munkáját. 

- Témahetet, témanapot illesztünk be, hogy tanulóink változatos, élménygazdag – tanórán kívüli és 

iskolán kívüli programok segítségével több ismeretre tehessenek szert. Fejlődjön mozgásuk, 

élményekkel gazdagodjanak! 

- A 7. és 8. évfolyamosok pályaválasztási eseményen vesznek részt a székhelyintézményben. Az 5. 

6. évfolyamon az osztályfőnökök szervezésében valósul meg a pályaorientációs program.  

- A felső tagozaton tanítók fontosnak tartják az olvasóvá nevelést, ezért éves munkatervünket 

prózaolvasó versennyel is gazdagítottuk. 

- A munkaközösségi foglalkozások heti rendszerességgel zajlanak. Időpontjuk alkalmazkodik a 

délutáni elfoglaltságokhoz, valamit az aktuális járványhelyzethez arra törekedve, hogy lehetőség 

szerint azon minden érintett részt tudjon venni. Témájuk a munkatervben meghatározott 

programok előkészítése, szervezése, értékelése.  

- Különös figyelmet fordítunk a környezettudatos szemlélet formálására. 

Feladataink közé tartozik: 

- Ügyeleti rend megbeszélése. 

- Lehetőség szerint sport programokon való részvétel  
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- Ünnepekre való ráhangolódás, hagyományok megismertetése. Az ünnepi megemlékezés 

kiszélesítése élménydús tevékenységgel, mozgással. 

- Önértékelés, dokumentumelemzés, óralátogatások. 

- Osztálykirándulások szervezése, lebonyolítása 

- Egészséges életmód kialakítása, prevenció, előadás tartása a témakörben. 

- Továbbtanulásra való felkészítés 

- Könyvtárak látogatása 

- Környékbeli zenei programokon való részvétel 

- Kulturális programokon való részvétel 

- Erzsébet-tábor – a helyzetre való tekintettel 

- Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 

III. A tanév kiemelt feladatai 

1. A házirend ismertetése, a benne foglaltak egységes betartatása. 

2. Az ügyeleti rend megszervezése az egységesség és következetesség szem előtt 

tartásával. 

3. A tanulók magatartását, viselkedési kultúráját állandóan fejleszteni kell osztályszinten, 

közösségi szinten és iskolai szinten is. 

4. Egységes elfogadott viselkedési norma megkövetelése köszönésben, megszólításban, 

kérésben. 

5. Fontos feladatunk iskolánk tárgyi eszközeinek megóvása. 

6. Olvasás, szövegértés fejlesztése. 

7. Kulcskompetenciák fejlesztése. 

8. Mulasztások csökkentése / felszólítás, feljelentés / 

9. Hagyományok ápolása. 

10. Továbbtanulás segítése. 

11. Bemutató órák rendszeres tartása. 

12. Hospitálások alsó és felső pedagógiai szakaszban. 

13. Szülőkkel való partnerkapcsolat mélyítése, minőségi együttműködés. 

14. Élménypedagógia alkalmazása. 

15. Érzékenyítés kialakítása az emberekkel, a növény és állatvilággal. 
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16. Takarékosságra nevelés: energiafelhasználásban, tudatos vásárlás terén, 

élelmiszerpazarlás megszüntetése. 

17. Kiemelt feladat: a járványhelyzet veszélyeinek tudatosítása, egészség megőrzése és 

ezzel kapcsolatos teendők a hétköznapi életben.  
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IV. Feladataink havi lebontásban 

 

Programok, feladatok Határidő Felelősök 

Alakuló ülés, a munkaközösség- 

vezető megválasztása 

Augusztus 23. 

 

Munkaközösség, 

munkaközösség-vezető 

 

Éves munkaterv összeállítása, a 

tanév kiemelt feladatainak 

megbeszélése 

Augusztus 23-24. 

 

Munkaközösség, 

munkaközösség-vezető 

 

Tanévnyitó Szeptember 1. Osztályfőnökök 

Ligettakarítás- takarítási világnap Szeptember eleje Osztályfőnökök, 

asszisztensek, betanítók 

Egészségvédelmi, egészségnevelési 

témanapok 

Szeptember  Munkaközösség szintű 

rendezvény, 

osztályfőnökök 

Állatkerti látogatás Szeptember 12. 5.osztály 

Botos-Kubanek Kriszta 

Péntekné Benyó Zsuzsanna 

Autómentes világnap – Bringázz, 

rollerezz az iskolába! Hajts, hogy 

lássa a főnök! Bringás reggeli, 

kerékpáros ügyességi verseny 

Szeptember 22. Izsák Ildikó 

Bezeczky Eszter 

Nyikos József 

Szörp, szendvics: 10000 Ft 

Élelmiszerpazarlás elleni nap – 

főzzünk maradékból, kukadiéta 

Szeptember 29.  osztályfőnökök 

Magyar Diáksport Napja Szeptember 30. Testnevelők 

Olvasás - és szövegértés felmérés Szeptember 

folyamán 

Osztályfőnökök 

Pályaorientációs program Október Osztályfőnökök 

Őszi tanulmányi kirándulások  

Budapestre, Esztergomba 

Szeptember -október Osztályfőnökök, 

asszisztensek, betanítók 
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Tanmenetek, egyéni fejlesztési 

tervek, napközis foglalkozási tervek, 

szakköri naplók leadása 

Október 7.  Pedagógusok 

Anyakönyvek megnyitása Október 1. Osztályfőnökök 

Idősek világnapja Október 1.  Osztályszinten 

Osztályfőnökök 

Zenei világnap Október (korlátozás 

esetén osztályszintű 

megemlékezés) 

Iskolai szintű rendezvény 

Állatok világnapja 

Érzékenyítő nap, látogatás 

Állatkert, egyéb helyszínek 

Október 4. Osztályszintű rendezvény, 

osztályfőnökök, asszisztensek, 

betanítók 

Megemlékezés az aradi vértanúkról  Október 6. Osztályfőnökök, 

asszisztensek, betanítók 

 

   Komposztálás világnapja  Október 10. osztályfőnökök, asszisztensek 

Szépíró verseny  

Tanulói írásmunkák értékelése.  

Október 2. hete iskolai szintű rendezvény 

Koordinátor: Molnár Tímea, 

Borbás Bettina, 

osztályfőnökök 

(10.000 Ft - díjazásra)                       

   A 1956. évi forradalom és 

szabadságharc kezdetének, valamint 

a Magyar Köztársaság 1989. évi 

kikiáltásának napja. (iskolai szintű 

megemlékezés) 

Október 22. 8. a és 8.b osztályok 

Molnár Tímea, Toldi Zita, 

Üvegesné Sztrehárszki Mária, 

Bezeczky Eszter 

(5.000 Ft - gyertya, koszorú) 

 

Halottak napi megemlékezés November első hete Osztályszinten 

Osztályfőnökök, betanítók 
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A fa érték- növénymeghatározás, 

fafajok megismerése, életkor 

meghatározás, a fa haszna, játékos 

feladatok 

November második 

hete 

osztályszinten,  

osztályfőnökök 

Takarékossági világnap – 

ökotisztítószerek készítése 

November második 

hete 

Felső tagozat 

Izsák Ildikó 

10.000 ft anyagigény 

Adventi gyertyagyújtás 1. 

(hétfőnként) 

November 28. 5.osztály 

Botos-Kubanek Kriszta 

Péntekné Benyó Zsuzsanna 

 

Adventi gyertyagyújtás 2. December 5.  6.osztály 

Borbás Bettina 

Gyurgyik-Harsányi Szabina 

Mikulás  December 6. Iskolai szinten 

Adventi gyertyagyújtás 3. December 12. 7.osztály 

Izsák Ildikó 

Törökné Wolff Mónika 

Adventi gyertyagyújtás 4. December 16. 8.a és 8.b osztályok 

Molnár Tímea, Üvegesné 

Sztrehárszki Mária, Toldi Zita, 

Bezeczky Eszter 

   Továbbtanulóknak összevont szülői 

értekezlet 

December 2. hete Tajthy Szilvia, Molnár Tímea, 

Bezeczky Eszter 

Iskolai karácsony,  

osztálykarácsony 

December 3. hete Iskolai szintű, osztályfőnökök, 

asszisztensek 

Bűnmegelőzési előadás szakember 

bevonásával 

Január  rendőrség szakembere 

Felelős: Borbás Bettina 

   Félévzárás, félévi értesítők, szülői 

értekezletek 

Január vége  Osztályfőnökök 
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Magyar Kultúra Napja 

Prózaolvasó verseny 

Témája: Fekete István 

Január 22. Botos-Kubanek Kriszta 

Molnár Tímea 

Izsák Ildikó 

10.000 Ft 

Továbbtanulók jelentkezési lapjának 

leadása 

Február  8.-os osztályfőnökök 

Farsang Február  osztályszinten 

Osztályfőnökök 

Versmondó versenyre (Gyömrő) 

való folyamatos felkészülés 

Február - március Osztályfőnökök, asszisztensek 

Molnár Tímea 

Toldi Zita 

Pénzhét 

-Tudatos vásárlás 

-Pénzmúzeum - Budapest 

-Piac/üzletek látogatása 

március 6-8. Borbás Bettina 

Bezeczky Eszter 

Sándor Mónika 

Az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharcra emlékezünk 

Március 14. 7. osztály       

Izsák Ildikó 

Törökné Wolff Mónika               

A víz világnapja: Látogatás a váci 

Vízműbe, állomásos rendszerű 

„vetélkedő” 

Március 22. Bezeczky Eszter 

Izsák Ildikó 

Borbás Bettina 

Digitális témanap: az internet 

veszélyei, kisfilmek vetítése 

Március 27. Molnár László, Szabadi József 

Gyömrő - Regionális szavalóverseny Március vége Iskolai szintű program, 

kapcsolattartó: Molnár Tímea, 

Toldi Zita 

Ligettakarítás – kapcsolódás a 

városi, szervezett eseményhez 

Március vége, április 

eleje 

Osztályfőnökök, 

asszisztensek, betanítók 

Húsvéti előkészületek Április Osztályszinten 
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Osztályfőnökök, 

asszisztensek, betanítók 

Sándor Mónika 

Költészet napja – iskolai 

szavalóverseny 

Április  osztályfőnökök 

(10000 Ft ajándék a 

díjazottaknak)  

Molnár Tímea 

Toldi Zita 

Borbás Bettina                            

Látogatás a Petőfi Irodalmi 

Múzeumba 

Április Borbás Bettina 

Fenntarthatósági témahét 

 Testmozgás, egészséges 

táplálkozás 

 Föld napja 

 Beporzók napja 

Április 24-26. Osztályfőnökök, 

asszisztensek, betanítók 

 

Bezeczky Eszter 

Izsák Ildikó 

Sándor Mónika 

(10.000 forint) 

      Anyák napi ajándékkészítés Május 1. hete Osztályfőnökök, 

asszisztensek, betanítók 

Nyílt nap tartása - opcionálisan Május  

Madarak és fák napja, osztályszintű 

kirándulások 

Május 10. Osztályfőnökök, asszisztensek 

      Osztálykirándulások Május, június  Osztályfőnökök, asszisztensek 

Olvasás - és szövegértés felmérés Május-június 

folyamán 

Osztályfőnökök 

DÖK Sportnap, gyereknap Június  Szabó Krisztina, 

osztályfőnökök, asszisztensek, 

betanítók 

Ballagás Június  Iskolai szinten 
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7.osztály 

Izsák Ildikó 

Törökné Wolff Mónika 

Molnár Tímea, Üvegesné 

Sztrehárszki Mária, Toldi Zita, 

Bezeczky Eszter, Petényiné 

Boskó Györgyi 

10000 Ft 

Tanévzáró ünnepély Június  

Tanév értékelése, tapasztalatai 

Tanévzáró értekezlet  

Június utolsó hete 

Június  

Munkaközösség, 

munkaközösség – vezetők, 

osztályfőnökök, asszisztensek, 

betanítók 

 

Vác, 2022. 08. 23. 

 

                                                                                          Bezeczky Eszter 

                                                                                   munkaközösség – vezető 
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Cházár András EGYMI 

 

Pivár Ignác Tagintézmény 

 

készségfejlesztő intézményegység 

 

 munkaterve 

 

 

 

Készítette: Magri-Kosztka Szilvia  
 

 

 

 

 

2022 / 2023. tanév 
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Bevezetés 

 

A készségfejlesztő iskola 9-10. közismereti évfolyamai az általános iskolai nevelés-oktatás 

koncepcionális folytatása. A nevelés-oktatás célja az általános iskolában elsajátított 

életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült 

funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti 

motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, 

magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása. A tanuló megismeri 

a gyakorlati évfolyamok munkatevékenységeit, felkészül a gyakorlati ismeretek és 

tevékenységek elsajátításának megkezdésére. A képzés során a tanuló megismeri, fokozatosan 

magáévá teszi és elfogadja a reális, képességeit, érdeklődését, lehetőségeit figyelembe vevő, 

számára elérhető életperspektívát, kialakítja életcéljait. Megismeri és alkalmazza a 

segítségkérés és elfogadás aktuális helyzethez szükséges formáit, társas kapcsolataiban és 

kommunikációjában kialakul a megfelelő önbizalomra épülő bátorság, a helyes önértékelésen 

alapuló közösségi magatartás. Az eltérő tanulási képességek miatt szükséges az egyéni 

megsegítés és bánásmód alkalmazása, folyamatosan szem előtt tartva a gyakorlati felkészítés 

eredményességének megalapozását. Különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a gyakorlati 

tevékenységekkel és a munkavállalással kapcsolatosan a kommunikáció fejlesztésére a beszéd 

értése és a beszédprodukció, illetve alternatív kommunikációs eszközök területén egyaránt. A 

tevékenységek elsajátításának érdekében fontos a nagymozgásos fejlesztés a megfelelő 

állóképesség kialakulásához, a finommotoros koordináció fejlesztése a sikeres munka- és 

feladatvégzéshez. A készségfejlesztő iskola olyan nyitott szellemiségű, befogadó intézmény, 

amelyben minden tanuló számára lehetővé válik a képességeinek megfelelő ismeretek 

elsajátítása, a munkatevékenységekben rejlő sikerélmény biztosítása, az eltérő adottságok 

elfogadása és a tanulói közösség ösztönző erejének, lendületének kiaknázása. 

A készségfejlesztő iskola 11.-12. osztályos tanulói számára készült  kerettanterv célja az egyéni 

sajátosságokhoz igazodóan a képességeknek és érdeklődésnek megfelelő gyakorlati 

tevékenységek kiválasztása, a minél teljesebb körű felkészítés az iskola utáni gyakorlati 

feladatok ellátására. Az évfolyamok közismereti tantárgyai a 9-10. évfolyamokon elért tudásra 

építenek, azt megerősítik a gyakorlati képzés céljainak és feladatainak függvényében. A képzés 

célja, hogy kialakítsa a tanulóban az igényt a felnőtt életben szükséges tevékenységek 
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elsajátítása, ellátása és minél önállóbb gyakorlása iránt, támogassa a gyakorlati műhelyekben 

elengedhetetlen praktikus készségek, figyelem, fegyelem, motiváció, pontosság, türelem 

kialakulását. A képzés feladata a munkafolyamat ellátásának, a munkatevékenységeket 

támogató készségeknek tudatos, célorientált fejlesztése, a kitartás megalapozása. A képzés 

során törekedni kell az egyéni képességstruktúra feltérképezésére és minél teljesebb körű 

fejlesztésére az eltérő szükségletek alapján. A gyakorlati oktatás során szem előtt kell tartani a 

hétköznapi életben előforduló felhasználások bemutatását, a gyakorlatias elsajátítást, a 

tevékenységek szükségességének példáit a felnőtt életben előforduló helyzetekben. A képzés 

alatt minél több lehetőséget kell adni a szituációs helyzetekben történő megértésre, gyakorlásra. 

A készségfejlesztő iskola 11-12. évfolyamain a gyakorlati tevékenységek elméleti ismereteit, 

alapjait is a gyakorlatban, folyamatos bemutatás, ismétlés, gyakorlás keretében célszerű 

elsajátíttatni. Törekedni kell az egyéni különbségekből, sajátos nevelési igényből adódó 

tevékenységválasztásra és az egyéni életutak alakulásában szerepet játszó lehetőségek minél 

teljesebb körű felismertetésére és elfogadására. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 

munkavégzéshez szükséges szociális készségek, kommunikáció, a közösségi magatartás, a 

kölcsönös segítés, a csapatszellem fejlesztésére. Mindezek eléréséhez fontos a 

tevékenykedésre, az aktív felnőtt életre ösztönző, cselekvéseken alapuló, a szellemi és fizikai 

aktivitásra ösztönző, motivált légkör megteremtése. 

53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 

A készségfejlesztő kerettantervek sikeres elvégzése rész szakképzettséget, illetve 

szakképzettséget nem tanúsít. 

 Iskolánk speciális feladatai közé tartozik a gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, 

kompenzálása, felzárkóztatása. A személyiség formálása, a munkaszocializációs képességek 

fejlesztése, a felnőtt élethez szükséges kompetenciák kialakítása. Minden tanulónkat fel kell 

készíteni a felnőtt élethez szükséges kompetenciák megszerzésére! Törekszünk arra, hogy a 

képzés során a megfelelő szakmai kompetenciák elsajátítása után a nyílt munkaerőpiacon vagy 

védőmunkahelyen felnőttként, önállóan vagy megsegítéssel munkát vállaljanak. Minél több 

szakmát szereznek meg tanulóink, annál jobbak az esélyeik, hogy a későbbiekben önállóan 

tudják megállni helyüket a munkaerőpiacon és az életben. 
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Az ÖKO szemlélet kialakítása, folyamatos használata az intézményegységünkben már évek óta 

tart. Ebben a tanévben fokozottabban figyelünk ennek a szemléletnek a megerősítésére, melyet 

kibővítünk a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításával. Szeretnénk elérni, hogy minden 

osztály szelektíven tárolja a hulladékokat.   

 

 

A tanév során tervezetten kéthetenként hétfőn 14 órakor tartjuk az intézményegységi 

megbeszéléseinket. 

 

Kiemelt feladataink: 

 

 

*  Munkára nevelés-oktatás 

*  Öko szemlélet megerősítése, bővítése, hatékonyabbá tétele és gyakorlati alkalmazása 

*  Szociális beilleszkedésre nevelés 

*  Testi nevelés megerősítése 

*  Prevenciós program  megvalósítása 

* Élményszerű ismeretátadás megvalósítása 

* Az egészséges életmód és a betegségmegelőzés ismeretanyagának bővítése 

 

Helyzetelemzés 

 

Intézményegységünk tagjai tanulásban és értelmükben akadályozott tanulók osztályaiban 

dolgoznak. 

A Készségfejlesztő intézményegység hét osztállyal,  összesen 50 tanulóval működik. 
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Munkaközösségünk tagjai 

 

Birkás Andrea Gyógypedagógiai asszisztens Kf 11/2. 

Fenyvesi Dóra Betanító pedagógus 

Filiczki Anita Osztályfőnök Kf. AÖV osztály 

Házy Tamás Osztályfőnök Kf. 9/1. osztály 

Jung Rita Osztályfőnök Kf 9/2-10 ÖV. osztály 

Kantóné Durján Mónika Betanító pedagógus 

Királyné Nyemecz Enikő Gyógypedagógiai asszisztens Kf. 9/1. 

Kocsi Mónika Gyógypedagógiai asszisztens Kf. 11/1. 

Lovasné Bodolai Emese Osztályfőnök Kf 11/2. osztály 

Maglódi Milánné Gyógypedagógiai asszisztens Kf. 12/1. 

Magri-Kosztka Szilvia Készségfejlesztő intézményegység-vezető 

Mesterné Kóra Réka Osztályfőnök Kf 12/2. osztály 

Mészáros Kamilla Gyógypedagógiai asszisztens Kf 9/2-10 ÖV. 

Pántya Ilona Gyógypedagógiai asszisztens Kf AÖV. 

Pereházy Andrea Osztályfőnök Kf 12/1. osztály 

Petényiné Boskó Györgyi Osztályfőnök Kf 11/1. osztály 

Simán Klaudia Betanító pedagógus 

Szabó Krisztina Betanító pedagógus 

Szmeskó-Kollár Kata Betanító pedagógus 

Varsányi Erika Gyógypedagógiai asszisztens Kf AÖV. 
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Általános feladataink: 

 

*  Iskolán kívüli progamok, tanulmányutak, szakismereti utak szervezése 

*  Szülőkkel való partnerkapcsolat mélyítése 

*  Külső kapcsolataink ápolása, új kapcsolatok felkutatása 

*  Az iskolából kikerülő tanulók nyomon követése, a nyomkövetési rendszer kidolgozása 

*  A végzős tanulók sikeres vizsgájának segítése 

*  A kollégista tanulók nevelőjével való kapcsolattartás rendszeressé tétele 

*  Pályázatokon való sikeres szereplés 

*  Új kollégák támogatása, beilleszkedésük elősegítése 

*  Tanulóink felkészítése a képességeikhez mérten önálló életre 

*  Tehetséggondozás 

*  Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő utasítások maradéktalan betartása 

 

Munkaközösségi munkaterv havi lebontásban 

 

 

Időpont Programok,feladatok Felelős, felelősök Igényelt  

összeg 

 

Augusztus 

 

22-26-ig Teremrendezések, üvegház, konyha 

rendbetétele, dekorációk elkészítése 

Osztályfőnökök  

Éves munkaterv összeállítása, 

anyagigénylés elkészítése a következő két 

hónapra. A digitalis oktatás 

tapasztalatainak összegyűjtése, megosztása 

Munkaközösségi tagok  

Pályázat írása, pályázatfigyelése a tanév 

során folyamatosan 

Jung Rita, Fenyvesi Dóra, 

Szabó Krisztina, Házy 

Tamás, Magri-Kosztka 

Szilvia 

 

 

 

 

Szeptember 

 

Prevenciós órák témája: egészségvédelem 

 

1. Tanévnyitó ünnepély, Osztályfőnökök  
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 osztályfőnöki órák 

Előző évi bizonyítványok begyűjtése, 

adatlapok kiadása, kitöltése, napközi, 

tanulószoba igénylése, szülői felmentések, 

szülői beleegyező nyilatkozatok 

 

9. Ligettakarítás 

 

Mesterné Kóra Réka 

 

 

5-19. Első szülői értekezlet megtartása, digitális 

tájékoztató 

SZMK tagok választása 

Szülői beleegyező nyilatkozatok 

begyűjtése 

Osztályfőnökök 

napközis nevelő, 

tanulószoba vezető, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

12. Helyi tanterv, tanmenetek kidolgozása Osztályfőnökök, betanító 

tanárok 

 

Meghirdetés 

szerint 

 

Autómentes nap városi programok 

megtekintése 

 

Osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

 

28. A Magyar népmese napja 

Megemlékezés osztálykeretben 

 

Pereházy Andrea, 

osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

20-24. Gödöllő Jung Rita, osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

30. Diáksport napja 

 

Házy Tamás, 

osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 
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Október 

 

Prevenciós órák témája: Az internet veszélyei 

 

7. Csapatépítő nap. Szentendre Magri-Kosztka Szilvia, 

osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

4. Zene világnapja 

Zenés program a meghirdetett lehetőségek 

függvényében 

 

Anyakönyvek megnyitása 

 

Lovasné Bodolai Emese, 

osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

 

Meghirdetés 

szerint 

Pályaválasztási nap 

Osztálykeretben/Sződ 

Osztályfőnökök, Jung 

Rita, Mesterné Kóra Réka, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

 

 

14.  Az állatok világnapja 

 Kutyás bemutató az udvaron 

 

Mesterné Kóra Réka, 

osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

20.000 Ft 

6. Megemlékezés az Aradi vértanúkról Osztályfőnökök, betanitók, 

pedagógiai asszisztensek 

 

21. Városi séta az ünnepi helyszínekre Osztályfőnökök, betanitók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

21. Október 23-i ünnepély Iskolaszinten  

24-28. Temetőgondozás, az 

apácák sírjainak rendbetétele 

Mesterné Kóra Réka, 

Fenyvesi Dóra 
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November 

 

Prevenciós órák témája: a drogfogyasztás 

 

 

14-18. Szent Erzsébet szobor környékének 

rendbetétele 

Mesterné Kóra Réka, 

Fenyvesi Dóra, pedagógiai 

asszisztensek 

 

21-25. Romhányi József prózaolvasó verseny Pereházy Andrea, 

osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

10.000 Ft 

22-26. Testvérosztályos kapcsolatok kiépitése Magri-Kosztka Szilvia, 

Jung Rita, Petényiné 

Boskó Györgyi 

20.000 Ft. 

28. I. Adventi gyertyagyújtás Osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

15.000 Ft 

folyamatos Karácsonyi ajándékkészítés osztályszinten Osztályfőnökök, betanitók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

December 

 

Prevenciós órák témája: kapcsolataink 

 

5. II. Adventi gyertyagyújtás Osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

 

6. Mikulás napi ünnepség 

 

 

 

 

 

Pereházy Andrea, 

osztályfőnökök, betanítók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

12. III. Adventi gyertyagyújtás Osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 
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19. IV. Adventi gyertyagyújtás Osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

 

 Osztálykarácsonyok megtartása 

 

Osztályfőnökök, betanitók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

 

 Részvétel az iskolai karácsonyi ünnepségen Magri-Kosztka Szilvia, 

Lovasné Bodolai Emese, 

osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 
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2023. Január 

 

Prevenciós órák témája: a párválasztás 

 

11. Munkaközösségi megbeszélés- 

Félévzárással kapcsolatos adminisztrációs 

feladatok, szalagavató megbeszélése, 

bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

Magri-Kosztka Szilvia, 

osztályfőnökök, betanitók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

20. Magyar Kultúra Napja 

 

Pereházy Andrea, 

betanitók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

20. Első félév vége   

 Osztályozó értekezlet Igazgató  

27. Félévi értesítők kiadása Osztályfőnökök  

folyamatos Tanulók felmérése 

Üvegházban föld előkészítése, magvetés 

 

 

 

 

 

 

Fenyvesi Dóra, Mesterné 

Kóra Réka 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

 

 

 

 

 

20.000 Ft 

 

Február 

 

Prevenciós órák témája: személyi hygiene, szexualitás 

 

 Szülői értekezlet-értékelés 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 Félévi értekezlet Igazgató  

13-17. Farsangi mulatság osztályszinten Osztályfőnökök, betanitók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

20.000 Ft 

 

 

 

28. Mesetusa EGYMI szinten Pereházy Andrea, 

osztályfőnökök, betanítók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

35.000 Ft 

 

Március 
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Prevenciós órák témája: a családtervezés 

 

6-10. A pénz hete. Pénzmúzeum, gazdálkodj 

okosan! 

Petényiné Boskó Györgyi, 

osztályfőnökök, betanítók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

20.000 Ft 

8. Nemzetközi Nőnap Házy Tamás, betanitók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

14. Az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

Iskolaszinten  

27-31. Digitális témahét Házy Tamás, Szmeskó-

Kollár Kata, 

osztályfőnökök, betanitók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

 

Április 

 

Prevenciós órák témája: a bűnmegelőzés 

 

17. Magyar költészet napja- szavalóverseny Pereházy Andrea, 

osztályfőnökök, betanítók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

21. Föld napja 

 

Iskolaszinten  
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Május 

 

Prevenciós órák: vetélkedők a tanév témáiból 

 

6. Anyák napja- osztályszintű megemlékezés, 

nyílt nap 

Osztályfőnökök, betanitók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 

folyamatos  

Osztálykirándulások, 

 

 

Osztályfőnökök, betanitók, 

pedagógiai asszisztensek 

 

 

 

 

 

Június 

 

2. Nemzeti összetartozás napja Pereházy Andrea, 

osztályfőnökök, betanítók, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

20.000 Ft 

(dekoráció) 

6. Gyereknap Szabó Krisztina, 

osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

95 000 Ft 

4. hét Év végi záróbuli Iskolaszinten  

 

 

 

Munkaközösségi megbeszélések:  

 

Kéthetente hétfőn 14.00-kor 

Keddenként a nagyszünetben. 

Esetenként online értekezlet. 

 

 

Vác, 2022. augusztus 23. 

Magri-Kosztka Szilvia 

Készségfejlesztő intézményegység - vezető 
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ÖKOISKOLAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

2022/2023. ÉVES MUNKATERV 

A Föld kérése 

Évmilliók óta létezem, szívem él lélegzem 

Nekem is van életem, amit Nektek kell védenem 

Ez mind idáig sikerült, de szívem most megsebesült. 

Ezer sebből vérzek, ezt ugye Te is érzed? 

Könnyeimtől folyóim áradnak, ami nem tesz jót a házadnak. 

Hideg ráz vagy meleg önt el, földrengés vár mindkettőnkre. 

Segíts nekem meggyógyulni, vagy a jövőt nem lehet tudni! 

Hegeim, ha begyógyultak, gyermekeink boldogulnak.  

Tajthy Szilvia (2005) 
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I. BEVEZETÉS – TANÉV KIEMELT FELADATAI 

Az iskola célkitűzései: 

A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, mely kialakítja a környezettel 

kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során tanulóink a környezetért felelős 

személyiséggé válnak. Ennek céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a lehetőséget, 

hogy elsajátíthassa az ehhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi 

hozzáállást. Fontos célunknak tekintjük, hogy a természetet, a növényeket és állatokat 

megszeressék, és a maguk módján, szintjén ismerjék és védjék is. 

Célunk olyan emberek nevelése, akik a természeti és a társadalmi környezet szépségére 

nyitottak, ezt értékelni tudják, a természettel együtt tudnak élni. A környezettudatos magatartás 

kialakítása csak kisgyerekkorban elkezdve hatékony. 

Célunk továbbá együttműködni a fenntartóval, székhelyintézménnyel és tagintézményeinkkel 

a község önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, társadalmi szervezetekkel, hogy 

közösen alakítsuk, mélyítsük a fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos 

gondolkodást, életmódot. 

Fontos, hogy a diákok fejében egységes rendszer alakuljon ki, hogy környezettudatos 

állampolgárrá váljanak a jövőben. 

Törekszünk arra, hogy iskolánk olyan intézménnyé váljon, ahol a belső terek hangulatosak, 

növények díszítik azokat, illetve barátságos faliújságok, tablók, az udvaron pedig padok állnak 

rendelkezésre, hogy néhány foglalkozás akár kint – természetes körülmények között – is 

megtartható legyen. 

A cél elérése érdekében a gyakorlatban megvalósuló elemek: 

- élő környezetünk megismerése, óvása, szépítése 

- tájvédelmi körzetek, védett növényeink megismerése 

- a környezetünkben élő fajok megismertetése 

- környezetbarát anyagok használata 
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- a természetben lévő anyagok és ezek felhasználási módjainak ismertetése 

- természeti erők felhasználása, (szél, nap, stb.,) 

- az energiával való takarékosság módszereinek megismertetése 

- veszélyes hulladékok megismertetése, kezelése 

- újrahasznosítható anyagok évenként kétszeri gyűjtése 

- az iskola kertjének – előzetes beosztás alapján történő – tisztán tartása (diákok) 

- az iskola dekorálása 

- faliújság készítése (környezetbarát és tisztálkodó szerek használata) 

- kitűntetett napok megünneplése (a Föld napja, a víz világnapja, madarak és fák napja) 

- kutatómunka, plakátok készítése 

- gyűjtési akciók (papírgyűjtés, elemgyűjtés) 

- tisztasági verseny 

- játékos természettudományi vetélkedő 

- tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához, mint például: témanap, 

témahét (témák lehetnek: virág, víz, madár, erdő, projektek stb.) 

- az intézmény évente minimum kétszer, komplex tanulás-szervezési formában szervez 

programokat (pl. témanapot, témahetet, projektet) a fenntarthatóság témakörében 

- gyalog vagy kerékpárral könnyen elérhető, a helyi – természeti és épített – környezet 

tanulmányozására alkalmas területekre ellátogatás 

- az intézmény a szülőkkel együttműködve alakít ki környezettudatos szokásokat 

- intézményben - a tanulók bevonásával - energiajárőr-szolgálat működik, és rendszeresen 

feljegyzéseket vezetnek 

- madárvédelmi (madárodú, etető) és egyéb természetvédelmi berendezések (pl. lepkeitató) 

kialakítása az intézmény területén 
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- szeretnénk az esővizet gyűjteni és felhasználni 

- konyhakertet vagy iskolakertet működtet az intézmény 

- az intézmény komposztálót működtet, ahová az intézményben összegyűjtött zöldhulladék 

kerül 

- az intézmény fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos munkája megjelenik az intézményi 

kommunikáció több csatornáján 

- a szülők tájékoztatása az ökoiskolai folyamatokról fórumokon, projektzárókon, iskolai 

honlapon stb. keresztül évente legalább két alkalommal megtörténik 

- az intézményi honlapon jól láthatóan szerepelnek és könnyen megtalálhatók a 

fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos tartalmak. 

 

II. ÖKOCSOPORT MEGALAKULÁSA 

Az ökocsoport megalakulása 2021.09.31-én történt a tantestület elfogadása, szavazása után. A 

2022/2023.tanévben felterjesztettük a székhelyintézménybe az SZMSZ módosítását, mert 

szeretnénk teljes munkaközösséget kialakítani erre a feladatara. Feladatuk a 2022/2023. 

tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt ökoiskolai cím elnyerése. A cél 

kivitelezéséhez nélkülözhetetlen a tantestület támogatása és a fenntartó együttműködése a 

hiányzó anyagi keret kiegészítésével. 

Tagjaink: 

Öko munkaközösség-vezetője: Borbás Bettina 

Felső tagozatból: Izsák Ildikó, Bezeczky Eszter, Botos-Kubanek Krisztina 

Készségfejlesztő tagozatból: Mesterné Kóra Réka, Lovasné Bodolai Emese, Boskóné Petényi 

Györgyi 

Pedagógiai asszisztensekből: Maglódi Milánné, Détári Enikő, Bartók Tímea 

Intézmény technikai dolgozóiból: Lakatos Gabriella 
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A fent felsorolt kollégák aktív szervezőként, de a teljes tantestület 100%-os szavazással állt 

mellénk.  

II. ÉVES FELADATOK 

 

Időpont Program Résztvevők Felelős 

09.hó Ökoiskolai munkacsoport 

megalakulása, éves program 

megbeszélése 

 Tajthy Szilvia 

09.hó Képzőművészeti rajzverseny  

 

Intézmény osztályai 

és egyének 

Öko munkacsoport 

09.09. hó Ligettakarítás  Intézményi szinten 

 Képzőművészeti verseny 

kiállítás, eredményhirdetés 

10 000 Ft 

 Öko munkacsoport 

10.20. Földünkért világnap –őszi 

tanulmányi kirándulások 

30 000 Ft 

 Öko munkacsoport 

11.  Madáretetők kihelyezése 

5 000 Ft 

 Osztályok 

11.  Egészségnap 

20 000 Ft 

készségfejlesztő Tajthy Szilvia 

12 Téli madáretetés 

5 000 Ft 

 Osztályok 

12. Újrahasznosítható anyagokból 

kézműves foglalkozás 

 Intézményi szinten 

01. Energiatakarékossági módszerek  Intézményi szinten 

02 Veszélyes hulladékok   Intézményi szinten 

03. Palántázás 

10 000 Ft 

 Készségfejlesztő 

tagozat 

02-04. hó Netfitt mérés  Intézményi szinten 
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04.21. A Föld napja 

120 000 Ft 

 EGYMI szinten 

04. hó Konyhakert művelése, komposzt 

működtetése 

5 000 Ft 

 Intézményi szinten 

06.hó Víz szerepe az életünkben 10 

napos projekt 

50 000 Ft 

 Intézményi szinten 

 

Összegzés: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Ökoiskola cím nyílt pályázat elnyerésére 

törekszünk a 2022/2023. tanévben. Közös felelősségünk, hogy a fiatalok a környezet és az 

egészség megóvására elkötelezett felnőtté váljanak. A fenntarthatóságra nevelés egy átgondolt, 

rendszeres gyakorlatként kell, hogy megjelenjen, hogy minél eredményesebben működhessen. 

Az első alkalommal pályázóknak 2023. április 30-ig kell jelentkezni az öko címre, elfogadott 

intézményi munkatervvel, és a pályázatban kiírt önértékelési segédlet alapján hatvan pontot 

elérni. Ebben a tanévben célunk, hogy bizonyítsuk elhivatottságunkat és innovációs 

képességünket. 

 

Vác, 2022. augusztus 26.                                                  Tajthy Szilvia 

                                                                                     Tagintézmény -vezető 








