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MUNKATERV 

 

a 2020/2021-es tanévre 

 

 

 

A munkaterv elfogadása, a legitimáció, a munkaközösségek és egyéb szakmai szervezetek 

munkatervei a melléklet részét képezik. 
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„A gyerek nevelését kínaiul úgy hívják: "ki meng". Azt jelenti, hogy felfedni azt, ami 

el van rejtve benne.” 

 

A Martfűi József Attila Általános Iskola nevelőtestülete, az intézményi tanács, a szülői 

szervezet és a diákönkormányzat véleménye alapján meghatározta a 2019/2020–as tanév fő 

feladatait. 

 

1. Bevezetés 

Munkatervünket a pedagógiai programban meghatározottak szerint, az előző tanév 

mérési eredményeinek, szakértői véleményeinek figyelembevételével, a fenntartó elvárásai és 

a jelenleg érvényben lévő jogszabályokra alapozva állítottuk össze. 

 

Büszkék vagyunk az elmúlt tanév eredményeire: kitűnő tanulóinkra, a sikeres 

középiskolai felvételekre, az elmúlt tanévben is megmutatkozó kiemelkedő érdeklődésre. 

Büszkék vagyunk a kiemelkedő tanulmányi teljesítményekre, a művészeti versenyeken elért 

kiemelkedő megyei és országos sikerekre, tartósan magas színvonalú rendezvényeinkre. A 

városi és megyei ünnepségeken, versenyeken való színvonalas szereplésekre, a nyelvvizsgák 

egyre növekvő számára, büszkék sportolóink kimagasló eredményeire, a pályázatok sikereire,. 

Sokat köszönhettünk tavaly is a szülők segítőkészségének, szeretetének. 

 

Az intézmény célja: A nevelési és oktatási szempontból eredményesen működő intézmény 

szolgáltatásai megfeleljenek az iskolahasználók számára. 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül a 2020/2021-es tanévben 

meghatározónak tartjuk: 

 A köszönés és az alapvető viselkedési normák fontosságának tudatosítása-online 

térben is. 

 A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás. A hatékony, 

kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének 

kialakítása. A KAP bevezetésével a képzéseken elsajátított módszerek és eljárások 

beemelése a tanév folyamán a tanítási folyamatokba. 

 A részképesség hiánnyal küzdő tanulók kiszűrése, az iskolai tanulmányokban 

lemaradók felzárkóztatásának megszervezése. A különleges gondozást igénylő 

tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. Erős kapcsolattartás a többségi 
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pedagógusok és a gyógypedagógusok/fejlesztő pedagógusok között, a gyermekek 

érdekében.(Utazó pedagógusokat is ideértve.) 

 A szövegértés fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. 

 A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. 

Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre, online is.  

 Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása.(Különös tekintettel a 

fenntartó által előírt mérésekre, az azok elemzését követően megállapított 

hiányterületekre való fókuszálással.) 

 A digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása, a 

Teams felület használatának elmélyítése, tanári-tanulói digitális kultúra, kompetenciák 

fejlesztése.  

 A módosított Nemzeti alaptanterv „Az egységességről és a differenciálásról, valamint 

a módszertani alapelvekről szóló fejezetben számos lényeges változást találunk, 

amelyekre a fentieken túl reagálnunk kell. 

 Az aktív tanulás: a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási 

lehetőségek biztosítási kötelezettsége. 

 A tanulói együttműködésen alapuló tanulás: az eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak a 

differenciált tanulásszervezési eljárások. 

 Az alaptanterv minden tanévben ajánlja több multidiszciplináris óra megszervezését, 

azaz olyan foglalkozások szervezését, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre 

több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg., 

előremutató folyamatként jelenik meg  

 Teamtanítás alkalmazása: amely a több tantárgy ismereteit integráló témákat 

feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg, tehát arra is van elvi 

lehetőség, hogy egy-egy órát több pedagógus egyidejűleg tarthasson, 
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Jogszabályi háttér 

A munkaterv készítési kötelezettségre konkrét előírást a: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) 

bekezdés c) pontja,  

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 

- az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) rendelete. 

3. Humán erőforrás 

3.1 Létszámadatok 

Pedagógusok száma: 38 fő, amelyből egy fő felmentési idejét tölti. Megbízási 

szerződéssel 5 fő pedagógus tanít. 

A 2011. évi CXC törvény 4. és 6. sz melléklete alapján, (mely az osztály és 

csoportlétszámokat, a tanulók finanszírozott heti foglalkozási időkeretét tartalmazza) 41 fő 

álláshelyre kapott engedélyt iskolánk a Szolnoki Tankerületi Központtól. 

3.2 Az intézmény megbízott felelősei, tisztségviselői  

 

Intézményvezető: Földi Edina Sára 

Intézményvezető helyettes: Ivanov Erika 

Intézményvezető helyettes: Mészáros Ágnes 

Munkaközösség vezetők 

Humán alsós munkaközösség: Csurgó Ilona 

Reál alsós munkaközösség: Csatóné Döbrei Katalin 

Humán felsős munkaközösség: Melis Pálné 

Reál felsős munkaközösség: Döbreiné Biró Erika 

Nyelvi munkaközösség: Szántó Mária 

Gyógypedagógiai- és fejlesztő munkaközösség: Vadasné Farkas Brigitta 

Testnevelés munkaközösség. K. Nagy Katalin 

Osztályfőnöki munkaközösség: Köntés Anikó 

Mérés-értékelés munkaközösség: Szabó Józsefné 

Szervezési és irányítási munkaközösség: Szendi Éva 
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Továbbképzések 

Legfontosabb célkitűzésünknek a szakos ellátottság növelését, a feladatellátáshoz 

nélkülözhetetlen végzettség megszerzésére irányuló és a módszertani megújulást segítő 

továbbképzések biztosítását tartjuk. (műveltségterületi képzés tanítóknak, testnevelő tanár) 

Kollégáink tanulmányainál előnyben részesítjük a Pedagógiai Intézet és más akkreditált 

továbbképző központ által szervezett ingyenes képzéseket, melyek a módszertani, szaktárgyi 

és pedagógus kompetenciák fejlesztését szolgálják. 

 

Pénzügyi feltételek 

2017. január 1-től intézményünk fenntartója és működtetője a Szolnoki Tankerületi 

Központ. Intézményegység kódunk: 443901. 

 

Belső önértékelési csoport 

A törvényi szabályzóknak megfelelően, 2017.szeptember 1-én az intézményi belső ellenőrzési 

csoport folytatja szakmai munkáját.(mérés-értékelés munkaközösség keretein belül) 
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4. A tanulói létszámadatok alakulása 

4.1. Intézményünkben 406 tanuló kezdi meg a tanévet 17 tanulócsoportban. (8 alsó 

tagozatos, 9 felső tagozatos osztály) 

Alsó tagozat 

  
Felső tagozat 

      1.a 30 

  

5.a 22 

1.b 29 

  

5.b 21 

2.a 24   6.a 26 

2.b 27 

  

6.b 26 

3.a 26 

  

7.a 20 

3.b 26 

  

7.b 20 

4.a 25 

  

7.c 20 

4.b 24 

  

8.a 20 

Össz.: 211 

  

8.b 20 

    8.c 20 

    
Össz.: 195 

 

A törvényi szabályzóknak megfelelően a 16:00-ig való benntartózkodás lehetőségét 12 

napközis csoportunk és 6 szakköri foglalkozásunk biztosítja. 

 Szakköri foglalkozások felső tagozaton 

Mézesház-hagyományőrző szakkör 

Angol nyelvvizsga előkészítő szakkör 

Angol második idegen nyelvként 

SOS német szakkör 

Magyar felvételi előkészítő szakkör 

Matematika felvételi előkészítő szakkör 
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4.2 Szakvéleménnyel rendelkező tanulók: 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulóink 

létszámadatai: 

 

  

Osztály BTMN SNI 

2-nek 3-nak 

számító 

 

 

5.a 2 0 0 

5.b 1  0 

6.a 6 0 0 

6.b 3 1  

7.a 3 0 0 

7.b 3 1 2 

8.a   0 

8.b 3 1 0 

8.c   1 

5.-8. évf. 

össz. 

21 3 3 

Osztály BTMN SNI 

 

 

2-nek 3-nak 

számító 

1.a 1 1 0 

1.b  1 1 

2.a 2 0 0 

2.b 5 1  

3.a 1 1 0 

3.b 2 3 1 

4.a 2 2 0 

4.b 5 2 1 

1.-4. évf. 

össz: 

18 11 3 
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5. Tárgyi feltételek 

5.1 Épület 

A nyár folyamán folytatódtak a szükséges tisztasági és fertőtlenítő meszelések és a 

nagytakarítás, illetve a klímarendszer karbantartása. A táblák cseréit is elvégezték az 

évfolyamoknak megfelelően. 

Így az intézmény rendezetten várja tanulóinkat.  

 

5.2 A nevelő-oktató munkához elengedhetetlenül szükséges, kötelező eszközök és 

felszerelésekkel rendelkezünk. 
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6. A 2020/2021-es TANÉV RENDJE 

ESEMÉNYEK IDŐPONTOK MEGJEGYZÉS 

 

 

Őszi szünet:  

2020. október 26. (hétfő) – 2019. november 1. (vasárnap) 

 Szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő)  

Téli szünet:  

2020. december 21. (hétfő) – 2021. január 03. (vasárnap) 

Szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő) 

Tavaszi szünet:  

2021. április 1. (csütörtök) – 2021. április 6. (kedd) 

 

Szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 12. (csütörtök) 

 

 

2020. december 12. (szombat) – tanítási nap, 

munkanap-áthelyezés 

 2021. április 7- 2021. április 9. 

intézményvezetői szünet. 

   

 

Tanítási időszak  

2020. szeptember 1. (kedd) 8,00 óra - Első tanítási nap 

2021. június 15. (kedd) - Utolsó tanítási nap 

 

Hulladékgyűjtés  

Tavaszi: 2021. március 31. (kedd) –  

A Mártírok úti iskola udvarán 8,00 órától – 

16,00 óráig. 
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SZMK ülések 
Első félév: 2020. szeptember 29. (kedd) - 17,00 óra 

Második félév: 2021. január 26. (kedd) - 17,00 óra 

 

Ünnepek/Rendezvények 

 

2020.09.01. – Tanévnyitó ünnepség Alsós humán munkaközösség 

2020. szeptember 25. – Magyar Diáksport Napja Testnevelés munkaközösség 

2020. október 6.(kedd) 10,00 óra – Aradi vértanúk napja 
Iskolai rádiós műsor – felsős humán 

munkaközösség 

2020. október 22. (csütörtök) 11,00 óra – 1956-os forradalom 

és szabadságharc emléknapja 

Műsor a Művelődési Központban, ünnepélyes 

öltözetben. Felsős humán munkaközösség 

2020. október 22. (csütörtök) – DÖK nap 
Osztályfőnöki munkaközösség, DÖK 

Tanítás nélküli munkanap 

2020. november (2-6.) Hallowe’en- Márton napi vígasságok 
Idegennyelvi munkaközösség, Osztályfőnöki 

munkaközösség 

2020. november 13. (péntek) - A Magyar Nyelv Napja Alsós humán munkaközösség 

2020. december 12. (szombat) Adventi készülődés szaktanárok, osztályfőnökök 
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2020november 17. (kedd)- Pályaorientációs nap Tanítás nélküli munkanap 

2021. január 22. (péntek) - A Magyar Kultúra Napja 
Iskolai rádiós műsor- Alsós humán 

munkaközösség 

2021. február 12. (péntek) Farsang   Szülői Munkaközösség, DÖK 

2021. február 25. (csütörtök) - A kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatainak emléknapja 

Felsős humán munkaközösség 

2021. március 12. (péntek) 9,00 óra – Nemzeti ünnep Művelődési Központ, ünnepi viselet  

2021. március 17. (szerda) - Nyílt iskolalátogatási nap   

2021. március 24-26. – Határtalanul! kirándulás Erdélybe  7. évfolyam 

2021. április 13. (kedd) 10,00 óra - a Költészet napja  Iskolai rádiós műsor – felsős humán 

munkaközösség 

2021. április 17. Sámli Bál (Boldog Gyermekekért Alapítvány) Tanítás nélküli munkanap 

2021.április 16. (péntek) 10,00 óra- A Holokauszt Áldozatainak 

Emléknapja 

Iskolai rádiós műsor – felsős humán 

munkaközösség 
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2021. április 21-23. a Föld Napja, Fenntarthatósági témahét Felsős reál munkaközösség 

2020. április Happy hét (a víz világnapja) Alsós humán munkaközösség 

2021. május 19. (szerda) – Idegennyelvi kompetenciamérés Érintett: a 6. és 8. évfolyam 

2021. május 26. (szerda) – Országos kompetenciamérés 

(szövegértés és matematikai eszköztudás) 

Érintett: a 6. és 8. évfolyam 

2021. május 13. (csütörtök) – Vízi vetélkedő Alsó tagozatos munkaközösségek 

2021. június 4. (péntek) 10,00 óra– Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Iskolai rádiós műsor – felsős humán 

munkaközösség 

2021. június 20. (szombat) – Ballagás és évzáró 10,00 óra  

 

Felsős humán munkaközösség 
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ESEMÉNYEK IDŐPONTOK MEGJEGYZÉS 

Fogadó órák 2020.november: előre egyeztetett időpontban online  

2021.április 20. (kedd) 

Szülői értekezletek 

 

 

I. féléves szülői értekezletek megtartása:  

2020. szeptember 10-ig.online 
Időpontok külön hirdetményben. 

II. féléves szülői értekezletek megtartása:  

2021. február 13-ig. 
Időpontok külön hirdetményben. 

Negyedéves, félévi,  

év végi értesítők 

 

 

I. félév vége: 2021. január 22. (péntek) Félévi értesítők kiosztása: 2021. január 29. (péntek) 

II. félév vége: 2021. június 15. (hétfő) 

 

2021. január 20-22- ig - Félévi osztályozó  
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Értekezletek 

konferenciák 

2021. június 08. – 11 –ig - Év végi osztályozó 

konferenciá 

csak 1-7. évfolyamon, 8. évfolyamon külön 

hirdetményben 
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Továbbtanulás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. december 4.  

Tanulók jelentkezése írásbeli felvételi vizsgára 

 

2021. január 23. 10,00 óra 

Írásbeli felvételi vizsga 

 

2021. január 28. 16,00 óra 

Írásbeli pótfelvételi vizsga 

 

2021. február 8. – írásbeli felvételi vizsgaeredmények 

 

2021. február 19.- tanulói jelentkezési lapok 

továbbítása a Felvételi Központnak 

 

2021. március 22. –tanulói adatlapok módosítása 

 

2021. április 30-ig- A felvételről vagy elutasításról 

szóló értesítések a jelentkezőknek 

 

 

 

8. évfolyam 
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Beiratkozás 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikai állapot és edzettség mérés 

 

 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazása 

 

2021. április - Leendő első osztályosok beiratkozása 

 

 

 

 

 

 

 

2021.január 11 – május 28. 

 

 

2020. október 9. 

 

Mire van szükség 

- Születési anyakönyvi kivonat, 

- Lakcímkártya, 

- TAJ kártya, 

- Szülő személyi igazolványa, 

- Óvodai szakvélemény, 

- Egyéb szakvélemény 

 

 

 

 

 

Első évfolyamon 
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7. A tanév feladatai 

Kiemelt céljaink a 2020-2021-es tanévre intézményi szinten: 

Az Oktatási Hivatal ellenőrzéshez kapcsolódóan a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő 

megfelelés betartása. 

Az intézményi önértékelési csoport irányításával az öt éves önértékelési program és az éves 

önértékelési terv működtetése, a feladatok rögzítése, a folyamatok elindítása, folyamatos 

ellenőrzése. 

A tanfelügyeleti és minősítési rendszer által az intézményre rótt feladatok elvégzése. 

A Pedagógiai Program folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi 

változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend folyamatos felülvizsgálata, esetleges 

átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 

A pedagógus életpálya modell követelményeinek megfelelően portfoliók készítése, a 

portfolió készítésének segítése. 

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógusok körében. 

Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése (osztályfőnökök, tanítók, 

szaktanárok összehangolt munkájával). 

A folyamatos készség és képességfejlesztés, a kulcskompetenciák fejlesztésének előtérbe 

helyezése 

A nyolcadik osztályosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása. 

Az új pedagógusok szakmai irányítása, segítése.  

Az egy osztályközösségben tanító szaktanárok együttműködésének erősítése. 

Az iskolai fegyelem további erősítése:  

Adminisztratív fegyelem terén: az e- napló és az ellenőrzők naprakészségére való törekvés,.  

Pontos órakezdés és befejezés. 

A tanórák közti szünetek ügyeletének megerősítése. 

Biztos alapkészségek kialakítása, tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai keretek 

között és azon túl. Szövegértési és matematikai készségek fejlesztése /ahol releváns: 
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méréseredmények értékelése/), kifejezetten a tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre való 

juttatásával. 

A cselekvéses, aktív tanulás, a differenciáló tanulás szervezési módok folyamatos 

alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezés beépítése eszköztárunkba. 

A Komplex Alapprogram bevezetése 1-5. évfolyamon.  

Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése; 

Folyamatos kapcsolattartás a jól működő szülői munkaközösséggel. 

Pályázatfigyelés –írás iránti igény növelése. 

 

Kiemelt célkitűzések a nevelési célok esetén: 

 állagmegóvás 

 -szociális érzékenység fejlesztése 

 fegyelem erősítése 

 a tanulás értékének erősítése 

 

7.1 Pedagógiai feladatok 

 Pedagógiai programból fakadó feladatok 

Feladatunk a nevelő-oktató munka 1-8. évfolyamára, hogy: 

•  a pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon, 

• a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása legyen, 

• megalapozzuk a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd), 

• a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlesszük a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsuk érzelemvilágának gazdagodását, 

• megalapozzuk a tanulási szokásokat és módszereket, 

• támogassuk az egyéni képességek kibontakozását, 

• az oktatási folyamatban alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) és a DFHT-KIP 
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tanulás technikáit, formáit, 

• a tanulásszervezés fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó 

differenciálás legyen a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári 

segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben, 

• pedagógusaink törődjenek azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a 

gyermekek szociális-kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak, 

• tudatosítsuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket, 

• megerősítsük a konstruktív magatartásformákat, szokásokat, 

• a gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiségének érését. 

• fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, 

társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek, 

• az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlesszük a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját, 

• olyan helyzeteket teremtsünk, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 

megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét, 

• tudatosítsuk a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és 

jellemzőit, 

• felelősen alakítsák ki saját természeti, társadalmi és emberi környezetüket, 

• fejlesszük a test és a lélek harmóniáját, 

• elősegítsük a szocializáció folyamatainak kialakulását tanítványainkban, 

• diákjaink az elemi műveltség alapjait lerakják, elmélyítsék, 

• a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és 

magatartásuk minősítéséről, 

• adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az info-kommunikációs 

technikákat. 
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7.2 Tartalmi munka fejlesztése 

 A nem kötelező, szabadon választható tanórán kívüli foglalkozásokon való minél 

magasabb arányú tanulói részvétel ösztönzése a személyiség fejlesztése érdekében 

 Közösségfejlesztési feladatok megvalósítása tervszerűen, az osztályfőnöki 

munkatervbe beépítve. 

 Sajátos pedagógiai módszerek alkalmazása, a munkaközösségek munkaterveibe 

beépítve 

 Az iskola nyitottsága érdekében a sokoldalú együttműködés fejlesztése a szülő-

pedagógus és a pedagógus-tanuló területeken 

 A tanulók magatartásának, kulturáltságának fejlesztése osztályszinten, adott épületbeli 

közösségi szinten, iskolai szinten  

 Kulcskompetenciák fejlesztése, kompetenciamérés eredményességének javítása 

 A megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés 

segítése érdekében 

 Digitális kultúra és kompetencia fejlesztése, Teams felület funkcióinak megismerése 

 Integrált oktatás (SNI, HHH) fejlesztése 

 Napközi otthonban és tanulószobán a tanulás hatékonyabbá tétele, 

 Szülők tájékoztatása 

7.3 Szervezési-vezetési terület: 

 Az iskolai környezetünk szépségeinek megfigyeltetése, az intézménnyel szembeni 

esztétikai igényesség kialakítása. 

 Az iskolai dekoráció elkészítésének beosztása 
 

Dátum Felelős 

2020. szeptember Alsós humán munkaközösség. 

2020. október Felsős humán munkaközösség 

2020. november Nyelvi munkaközösség 

2020. december Minden munkaközösség 

2021. január Alsós humán munkaközösség 

2021. február Felsős reál munkaközösség 

2021. március Felsős humán munkaközösség 

2021. április Testnevelés munkaközösség 

2021. május Alsós reál munkaközösség 

2021.június Osztályok élete tablósorozat (minden munkaköz) 
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Az ebédlő előtti faliújság dekorációjának elkészítése az alsó tagozat beosztása szerint történik. 

Ősz: 3. évfolyam 

Tél: 1. évfolyam 

Farsang: 2. évfolyam 

Tavasz: 4. évfolyam 

 

7.4 Nevelő-testület feladatai 

 Az önértékelés – portfólió készítés elvégzésének rendszeressége, szakmaisága  

 Az átfogó intézményi önértékelés kidolgozása, alkalmazása az önértékelési csoport segítségével 

 Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. 

 Részvétel a fenntartó által elrendelt továbbképzéseken. 

 A tantárgyi osztályzatok megállapítása, a tanulók magatartásának és szorgalmának elbírálása, 

javítóvizsgára, osztályozóvizsgára vagy évismétlésre utalás. 

 Évente két alkalommal a nevelési értekezlet keretén belül a fent említett témakörökben a kiemelt 

teendők és módszertani újítások megvitatása 

 Az első és a második félév lezárását követően – jogszabályban rögzítettek szerint – a pedagógiai 

munka elemzésének, értékelésének, hatékonyságának vizsgálatának elvégzése 
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7.5  Szakmai közösségek feladatai 

A szakmai munkaközösség az iskola programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak 

javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint végzi tevékenységét. A 

tevékenységek részletei a mellékletet képező munkatervekben található meg. 

 A pedagógiai program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves munkatervének 

összeállítása 

 Az iskolai munkával kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, illetve egységes 

dokumentációs rendszer kidolgozása 

 Javaslattétel a nevelési értekezletek témaköreire, napirendi pontjaira. 

 Szakmai továbbképzésekre való javaslattétel 

 A KAP tapasztalatairól beslő szakmai megbeszélések, tapasztalatcsere, támogató szakmai 

tevékenység 

 Összekötő szerep betöltése más közoktatási intézmények munkaközösségeivel 

 A szakmai munkaközösségek vezetői egyeztetnek az iskolavezetőséggel és egymással az 

iskolai munkaterv, a tanév helyi rendje, a munkaközösségi munka- és feladatterv, a félévi, 

valamint az év végi beszámolók és más elemzések, jelentések összeállításával 

kapcsolatos, továbbá az iskolai rendezvények, tematikus napok, projektek szervezését, s 

minden – az iskolavezetőség által kiadott – feladatteljesítést érintő valamennyi kérdésben. 

 Tankönyv kiválasztással, rendeléssel kapcsolatos feladatok 

7.6 A szakmai munkaközösség vezetők közötti kapcsolattartás: 

 személyes beszélgetések, konzultációk; 

 adott témakörben tartott szakmai munkamegbeszélések; 

 kibővített iskolavezetőség ülései; 

 havi nevelőtestületi munkaértekezletek; 

 a vezetők és a pedagógusok teljesítményértékelésével, az országos szakmai-pedagógiai 

ellenőrzéssel, és a kiemelt munkavégzésért járó anyagi elismeréssel kapcsolatos 

megbeszélések; 

 nevelőtestületi értekezletek; 

 iskolai, intézményi és kerületi szintű szakmai konferenciák. 
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7.7  Diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok 

 

 Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlés tartása 

 A diákönkormányzat vezetőjének heti kapcsolattartása a diákönkormányzat vezetőségével 

a diák önkormányzati ülésen.  

 A diákönkormányzat vezetőjének havi kapcsolattartása az iskola vezetőségével. 
 A tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); szervezése. 

 Sportélet szervezése. 

 Kulturális, szabadidős programok szervezése. 

 A tanulók tájékoztatása (iskolarádió, iskolai honlap). 

 Diákönkormányzati nap szervezése 

 Javaslat és véleményezés, az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé 

a jogszabályokban meghatározott ügyekben. 

 

7.8  Szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: 

 

 A nevelő-oktató munka eredményessége megköveteli az iskola és a szülők közötti 

folyamatos kapcsolattartást. Ezt szolgálják a szülői értekezletek, fogadóórák, 

családlátogatások. 

 A kapcsolattartás és az együttműködést segíti a Szülői Munkaközösség. 

 A szülői munkaközösség figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai 

munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. 

A tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kér a nevelési-

oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője 

tanácskozási joggal részt vesz a nevelőtestület értekezletein. 

 Az iskola – az éves munkatervben rögzítettek szerint – tanévenként 2 rendes szülői 

értekezletet és 2 fogadóórát tart személyesen, vagy online. 

 A szülői választmány tagjainak az iskola intézményvezetője évente kettő alkalommal 

(tanév, félév elején,) tájékoztató értekezletet tart. Az értekezleten az intézményvezető 

véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi 

javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a 

munkatervi feladatok teljesítéséről. 

 Szülői munkaközösségi tagok újraválasztása szülői értekezleteken. Évente 2 

alkalommal iskolai SZMK értekezlet. 

 Szeptember: Iskolánk munkatervének elfogadtatása és véleményezése. Megismertetni 

a szülőkkel intézményünk pedagógiai programját, követelményrendszerét, értékelési 
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rendszerét. Közös rendezvények megbeszélése. 

 Február: 2. félévi rendezvények előkészítése, vélemények a végzett iskolai 

feladatokról 

 Osztály szülői értekezletek tartása évi 2 alakommal. 

 Családlátogatások szükség szerint. 

Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök. 

  

mailto:foldie@suli.martfu.hu


Intézményi Egységkód: SZTK 443901 
Szolnoki Tankerületi Központ JA39 

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok 
OM azonosító: 201511 

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola 
5435 Martfű, Május 1 út 2. 

Tel: 06/56 450-025; 06/70 938 67 76 
foldie@suli.martfu.hu 

 

25 

 

8. Feladatterv a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan: 

Minőségcél Feladatok Megvalósulás Dokumentum 

A differenciáláson 

alapuló oktatás 

széleskörű 

alkalmazása-kiemelt 

színvonalú 

képességfejlesztés. 

KAP bevezetése 

Belső 

továbbképzések, 

műhelymunka, 

szakmai 

munkaközösségi 

megbeszélések. 

folyamatos önképzés, 

a tanultak 

alkalmazása 

 

Iskolánk egyre több 

tanulója 

differenciáláson 

alapuló oktatásban 

részesül. 

e-napló 

Tanmenetek. 

jegyzőkönyvek 

óravázlatok 

Pedagógusok szakmai 

felkészültségének, az 

oktatás minőségének 

további emelése. 

Belső 

továbbképzések: 

KAP tapasztalatcsere 

Munkaközösségi 

szakmai 

megbeszélések, 

tapasztalatcsere. 

Egyre több új 

módszer épül be a 

mindennapi 

pedagógiai 

gyakorlatba. 

e-napló 

Tanmenet 

Vezetői ellenőrzések 

lapjai 

Az digitális oktatás 

lehetőségeinek 

megismerése és 

elterjesztése 

A gyakorlatban is 

megismerni, 

használni a Teams 

felületet. 

A tanítási órákon 

gyakran használják a 

kollégák a digitális 

platformokat 

interaktív tananyagok 

e- naplók 

tanmenetek 

Teams felületre 

feltöltött 

feladatlapok, 

tananyag 

Az iskola otthonos, 

barátságos, nevelésre 

koncentráló 

légkörének 

Nevelési feladatok 

maradéktalan 

ellátása, szoros 

Diákok és szülők 

visszajelzései 

pozitívabbak. 

Véleménygyűjtő 

kérdőívek 
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megőrzése. együttműködés a 

kollégák és a szülők 

között 

 

Hátrányos és 

veszélyeztetett 

tanulók számának 

növekedése miatt 

folyamatos 

figyelemmel 

kísérésük, segítésük. 

 

Gyermekvédelmi 

feladatok ellátása, 

családsegítés, jogi 

tanácsadás. 

Családok 

visszajelzéseiben 

jelentkezik a 

segítségnyújtás 

eredménye 

(segélyek, 

ügyintézésben való 

segítségnyújtás). 

nyilvántartás 

 

Kapcsolatrendszerünk 

megőrzése: 

Jó tanár-diák 

kapcsolat, jó 

kapcsolat a szülőkkel. 

 

Problémák azonnali 

kezelése, folyamatos 

kommunikáció a 

szülőkkel a Kréta és 

a Teams 

alkalmazások 

segítségével 

 

Diákok és szülők 

pozitív 

visszajelzései. 

közös szülő- diák-

pedagógus 

programok 

 

fényképek 

elkészült alkotások 

Nyomon követés és 

beválás vizsgálat volt 

8-os diákjainknál 

adatgyűjtés 

feldolgozás 

elemzés 

tájékoztatás 

A tantestület 

tájékoztatása a kapott 

eredményről 

táblázatok 

beszámoló 

jegyzőkönyv 

Országos 

kompetenciamérés 

eredményeinek 

elemzése. 

 

A tanulók egyéni 

kompetenciáinak 

fejlesztése. 

A mérésen az 

országos átlag 

teljesítése. 

 

Telephelyi jelentés a 

mérési 

eredményekről. 
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A tiszta, esztétikus 

környezet. 

Vírusmegelőzés 

Egészséges 

környezetünk 

megőrzése (zöldített, 

virágos, gyerekbarát 

udvar) 

Ellenőrzés. 

Megbeszélés. 

Munkaidő beosztás 

módosítása. 

Munkaterület csere. 

Környezetünk 

folyamatos zöldítése, 

virágok ültetése 

pályázatok útján a 

diákok bevonásával, 

növényzetünk 

ápolása 

Javul az iskola 

tisztaságával 

kapcsolatos 

megítélés. 

Csökken a kritikus 

hangvételű 

vélemények száma. 

 

Zöld környezet 

bővítése, megőrzése. 

 

Beszámoló 

Intézkedési terv 

Oktatásról szóló 

jegyzőkönyvek 

 

Egyéni bánásmód 

alkalmazása. 

Tanítási órákon 

differenciálás, 

korrepetálás, belső 

továbbképzéseken 

hatékony fejlesztő 

eszközök és 

módszerek (DFHT-

KIP) megismerése, 

alkalmazása 

A tanuláshoz való 

hozzáállás javulása, a 

negatív beírások 

csökkenése 

 

e-napló, e-ellenőrző 

 

Kompetenciák 

fejlesztését szolgáló 

munkamódszerek 

erősítése (KAP) 

(páros, csoportos, 

projekt és kooperatív 

munka). 

Tanítási órák ilyen 

irányú szervezése, 

ennek folyamatos 

ellenőrzése 

Tanulási hatékonyság 

emelkedése (mérési 

eredmények) 

Mérési eredmények 

óralátogatási lapok 

Az esélyteremtés 

irányába mutató 

Korszerű 

tanulásszervezési, 

A napi gyakorlatban 

minden pedagógus 
óralátogatási lap 

mailto:foldie@suli.martfu.hu


Intézményi Egységkód: SZTK 443901 
Szolnoki Tankerületi Központ JA39 

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok 
OM azonosító: 201511 

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola 
5435 Martfű, Május 1 út 2. 

Tel: 06/56 450-025; 06/70 938 67 76 
foldie@suli.martfu.hu 

 

28 

 

nevelési-oktatási 

formák támogatása, 

érvényesítése. 

differenciálási 

modellek 

alkalmazása,  

a nevelőtestület 

módszertani 

kultúrájának 

fejlesztése. 

Továbbképzések 

szervezése, 

tervezés a 

tanmenetekben 

törekszik a 

megismert 

módszerek 

alkalmazására. 

Arizóna program 

tapasztalatainak 

leszűrése, 

monitoring. 

 

 

jegyzőkönyvek 

tanmenet 

 

 

 

 

 

 

Egészséges életmódra 

nevelés, a 

környezettudatos 

magatartás kialakítása 

(Iskolatej, 

iskolagyümölcs 

programjába való 

bekapcsolódás) 

Biztosítjuk 

diákjainknak a 

mindennapos 

egészségfejlesztő 

testmozgás 

megvalósítását. 

 

Az egészséges 

életmód és a 

környezetvédelem 

iránti igény kialakul. 

Minden nap 

mozognak, 

sportolnak tanulóink. 

e-naplók 

napközis 

munkatervek 

A kommunikációs 

készségek fejlesztése 

minden tantárgy 

esetében, kiemelten 

az anyanyelv, idegen 

nyelv, informatika 

területén 

A témakör kiemelt 

szerepe az éves 

pedagógiai munka 

tervezése során 

A tanulói 

eredmények javulása 

anyanyelv és az 

idegen nyelv 

területén, 

informatikai 

ismereteik 

gyarapítása 

 

Az intézményből 

kikerülő tanulók 

megfelelnek a 

következő iskolafok 

követelményeinek 

 

 

középiskolák 

visszajelzései 
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A tehetséges és 

hátrányos helyzetű 

tanulókkal való 

egyenrangú törődés. 

A tanórai és tanórán 

kívüli 

tehetséggondozás, 

felzárkóztatás 

megszervezése 

Az átlagostól eltérő 

képességű tanulók 

segítése 

 

A versenyeken 

induló tanulók minél 

jobb eredményeket 

érjenek el. A 

bukások száma nem 

nő. 

 

statisztika 

versenyeredmények 
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9. Ellenőrzési tevékenység terve 

Az ellenőrzés területe 
Iskolavezetés 

felelőse 
Bevont felelősök Az ellenőrzés módszere 

1. A tanórán folyó nevelő-oktató munka  

Tanulmányi munka, szaktanári tevékenység ellenőrzése 

 alsó tagozaton  

 felső tagozaton  

 napköziben, 

tanulószobán  

 gyakornok esetében  

 új kollégák esetében  

 a félévi, év végi 

értékelésben  

 mk-vezetők 

esetében  

Intézményvezető 

– 

 intézményvezető 

helyettes 

mk-vezetők 

 

óralátogatás  

tantárgyi mérések  

napközis foglalkozás  

tanulószobai foglalkozás  

dokumentáció  

szóbeli és írásos 

beszámoló  

 

 

2. Tanórán kívüli foglalkozások 

 tanulószoba  

 napközi  

 szakkörök  

 egyéni 

képességfejlesztés 

 sportfoglalkozás  

 könyvtár  

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető 

– 

intézményvezető 

helyettes 

mk-vezetők 

foglalkozás látogatása  

dokumentáció  

résztvevők létszáma  

látogatottság  
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3. Osztályfőnöki munka 

 osztályfőnöki órák  

 kapcsolattartás a 

szülőkkel  

 osztályértekezlet  

 of. ellenőrző, 

értékelő 

tevékenysége 

 egységes nevelési 

eljárások 

alkalmazása  

Intézményvezető 

– 

intézményvezető 

helyettes 

 

of. és oszt.fő.i 

munkaköz.vezető  

óralátogatás  

szülői értekezlet  

családlátogatások  

írásbeli tájékoztatás  

dokumentáció  

magatartás értékelése  

szorgalom értékelése 

egyéni beszélgetések  

4. Gyermekvédelmi munka 

 Gyermekvédelmi 

munka  

Intézményvezető 

– 

intézményvezető 

helyettesek, 

gyerm.v. felelős 

of. és alsós mk-

vezetők  

beszámoló  

dokumentáció  

5. Pályaválasztás 

 Pályaválasztás  

Intézményvezető 

– 

intézményvezető 

helyettesek 

8. osztályfőnök 

szülői értekezlet  

beszámoló  

egyéni beszélgetés  

tájékoztató faliújság  

 

 

6. Ünnepélyek, megemlékezések 

 Ünnepélyek, 

megemlékezések 
Intézményvezető 

mk-vezetők 

 
dokumentáció 
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7. Ügyeleti rend, szünetek folyosói, udvari fegyelme 

 Ügyeleti rend, 

szünetekben a 

folyosói és az udvari 

fegyelem 

Intézményvezető 

– 

intézményvezető 

helyettesek 

Ügyelet-vezetők 

 

reggeli ügyelet 

ügyeleti rend betartása 

órakezdés és – befejezés 

pontossága 

tanulói ügyelet 

 

8. Személyi anyagok 

 Személyi anyagok 
Intézményvezető iskolatitkár dokumentáció 

9. Naplók, foglalkozási naplók ellenőrzése 

 

 E-napló, foglalkozási 

naplók ellenőrzése, 

helyettesítési rend 

Intézményvezető 

helyettesek 
osztályfőnökök 

 

 

e-napló vezetése 

hiányzások 

nyilvántartása, 

igazolások 
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10. Leltár, gazdasági területek 

 

 szertárrend 

 szakleltárak 

 nagy értékű eszközök 

leltározása 

 vagyonnyilvántartás 

Intézményvezető – 

intézményvezető 

helyettesek 

 

iskolatitkár 

gondnok, 

karbantartó 

szakleltári 

felelősök 

 

 

 

dokumentáció 

szabályzatok betartása 

takarítás ellenőrzése 

 

11. Munka-, tűz- és balesetvédelem 

 Munka-, tűz- és 

katasztrófavédelem 

Intézményvezető – 

intézményvezető 

helyettesek 

Munkavédelmi-

, Tűzvédelmi-, 

katasztrófa-

védelmi felelős 

foglalkozás-

egészségügyi 

orvos 

épület- és 

környezetbiztonság 

szabályzatok betartása 

jegyzőkönyvek 

tűzriadó 

munkavédelmi bejárás 
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A 2020/2021-es tanévben a tanügyi dokumentáció ellenőrzésének felelősei 

Ellenőrzést területe: Felelős: 

K Nagy Katalin testnevelés munkaközösség tanmenetei 

Szabó Józsefné munkaközösség vezetők tanmenetei 

Melis Pálné felsős humán munkaközösség tanmenetei 

Ivanov Erika intézményi, munkaközösségi tevékenységgel kapcsolatos 

jegyzőkönyvek, 

törzslap, melléklete és osztálynapló mellékletek, 

Köntés Anikó osztályfőnöki, munkaközösségi tevékenységgel kapcsolatos 

jegyzőkönyvek, Arizóna dokumentáció 

Csatóné Döbrei 

Katalin 
alsós reál munkaközössége tanmenetei 

Csurgó Ilona alsós humán munkaközössége tanmenetei 

Vadasné Farkas 

Brigitta 

fejlesztős naplók 

Döbreiné Biró Erika felsős reál munkaközössége tanmenetei 

Szántó Mária idegennyelvi munkaközössége tanmenetei 

Szendi Éva e-napló, helyettesítési rend, tanulói adatok 

Mészáros Ágnes külső alkalmazottak munkaigazolásai, iskola pszichológus, 

hittanoktatók 

Földi Edina 
megbízásos szerződésesek, TIG, intézményi dokumentumok 

felülvizsgálata 
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10. A tanulmányi versenyek 

Az iskolai, megyei és országos szintű tanulmányi versenyek részletes meghatározását, a 

résztvevők körét, a felelősök megnevezését a munkaközösségi munkatervek is tartalmazzák. 

A 2020/2021-es tanévben tanulóink az alábbi területi, megyei és országos versenyeken 

vesznek részt várhatóan: 
Külső szervezésű versenyek: 

 

Verseny megnevezése Verseny 

időpontja 

Munkaközösség Felelős 

Tiszaföldvári olvasóverseny 2021. tavasz alsós humán Csurgó Ilona, Kontér 

Ildikó 

Népdaléneklő verseny 2021.05. alsós humán Nagyné Tóth Tünde, 

Kissné Fazekas Ildikó 

Ószőlői matematika verseny 3-

4.évfolyam 

2020.11 alsós reál Kertész Lajosné, Kiss 

Rita, Takács Mihály 

Nemzetközi Kenguru matematika v. 2-

4.évfolyam 

2021.04. alsós reál Csatáriné Bártfai 

Tünde, Vasné Hajdu 

Tünde 

Széchenyi matematika verseny 

2.osztály 

2021.03. alsós reál Csatáriné Bártfai 

Tünde, Vasné Hajdu 

Tünde 

Simonyi Zsigmond helyesírási v. 

iskolai forduló 

2020.11r felsős humán magyart ít 

Cibakházi Danjanich János Ált. Isk. 

területi népdalversenye 

2021.március felsős humán Kissné Fazekas Ildikó 

Városi szavalóverseny 2021.április felsős humán Melis Pálné 

Mozaik online verseny 2020. 09-

2021.05. 

felsős reál szaktanárok 

Teleki Teve-komplex 

term.tud.vetélkedő Mezőtúr 

2020.11. felsős reál Döbreiné Biró Erika 

Természetbúvár matiné (Hajnóczy) 2021.01. felsős reál Döbreiné Biró Erika 

Biztibusz: biztonságos iskola 2021.05 felsős reál Döbreiné Biró Erika 

Föld világnapja megyei verseny 2021.04. felsős reál Juhászné Hidvégi 

Edit 

Német nyelvi verseny Szolnok – 5. 

osztály 

kiírás szerint idegen nyelvi Tasnádi Balázsné, K. 

Nagy Katalin 

Tiszaföldvári megyei nyelvi v. 4.-8- 

évf. 

2021.márc. idegen nyelvi szaktanárok 
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MrKids nyelvi verseny Mezőtúr kiírás szerint idegen nyelvi Szántó Mária, Botka 

Tibor, Erneszt 

Gabriella 

Angol-német verseny – Hajnóczy J. 

Gimn. 

2021.jan. idegen nyelvi 7.-8. évfolyamon 

tanító szaktanárok 

Országos 

 angol-német v. 7.-8. évf. 

kiírás szerint idegen nyelvi Szántó Mária 

Diákolimpia (sakk,karate,úszás,mezei 

futó,kézilabda) 

2021 testnevelés Botka Tibor, Kovács 

Mihály 

 

Iskolai versenyeink: 

 

Verseny megnevezése Verseny időpontja Munkaközösség Felelős 

Szorzótábla verseny 2. évfolyam 2021.05-06 Alsós reál 

munkaközösség 

Kiss Rita, Kertész 

Lajosné 

Kétfordulós matematika háziverseny 2020.09-2021.05. Alsós reál 

munkaközösség 

Savella Szilvia, 

Takács Mihály, 

Csatóné Döbrei 

Katalin 

Házi kis nyelvészverseny 2021.05 Alsós humán 

munkaközösség 

Csurgó Ilona, 

Kontér Ildikó, 

Czető Klaudia 

Szavalóverseny 2021.04. Alsós humán 

munkaközösség 

Szendi Éva, 

Csurgó Ilona, Tóth 

Erika 

Állatok világnapja 2020.10 Felsős reál 

munkaközösség 

Hegedüsné Kovács 

Zita 

Egészség világnapja  2020.11 Felsős reál 

munkaközösség 

Juhászné Hidvégi 

Edit 

Európai Diáksport napja  2020.09.25. Testnevelés 

munkaközösség 

Kovács Mihály 

Mozdulj! 2020.11 Testnevelés 

munkaközösség 

Fülöp Zoltán 

Házi asztalitenisz bajnokság 2020.11 Testnevelés 

munkaközösség 

Árvainé Stummer 

Éva 

Házi kosárlabda bajnokság 2021.03 Testnevelés 

munkaközösség 

K. Nagy Katalin 

Házi Labdarúgó bajnokság 2021.04 Testnevelés 

munkaközösség 

Kovács Mihály 
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Beiskolázási terv 

 

Elfogadta a nevelőtestület 2020. február 1 

 A Martfűi József Attila  

BEISKOLÁZÁSI TERVE 

2020. szeptember első munkanapjától, 2021. augusztus utolsó munkanapjáig terjedő időszakra 

Név Alapképzésben 

szerzett végzettség 

Munkaköre Költsége Szakmai 

gyakorlat 

kezdete 

Jelentkezés 

módja 

Továbbképzést 

biztosító intézmény 

Beiskolázás ideje 

Kovács Mihály tanító, sportedző tanár 4 félév *300.000 Ft =  

1 200.000 Ft 

 

2003 felvételi Debreceni 

Tudományegyetem 

Kezdete 

2019.szeptember 

Időtartama: 4 félév 

 

 

Megjegyzés: a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen végzettség megszerzésére irányuló továbbképzés  
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BEISKOLÁZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI TERV TOVÁBBKÉPZÉSI CIKLUS TELJESÍTÉSÉHEZ 

2020. szeptember első munkanapjától, 2021. augusztus utolsó munkanapjáig terjedő időszakra 

Név 

Alapképzésben 

szerzett 

végzettség 

Munkaköre 
Anyagi 

elismerés 

Óraszám-

csökkentés 

Egyéb 

fedezet 

Helyettesítési 

igény 100%-

os lefedése 

Utazási 

költségtérítés 

Részvételi 

díj 

Pápainé Molnár Anikó tanító tanár 0 Ft 0 óra 0 Ft 0 % 100 % 0 Ft 

Árvainé Stummer Éva tanító tanító 0 Ft 0 óra 0 Ft 0 % 100 % 0 Ft 

Hegedüsné Kovács zita tanító tanító 0 Ft 0 óra 0 Ft 0 % 100 % 0 Ft 

Megjegyzés: Kollégáink továbbképzéseinél előnyben részesítjük a Pedagógiai Intézet és más akkreditált továbbképző központ által szervezett 

ingyenes képzéseket, melyek a módszertani, szaktárgyi és pedagógus kompetenciák fejlesztését szolgálják. (az ingyenes továbbképzések 

útiköltség térítését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ finanszírozza) 
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Mellékletek: 

 Alsós humán munkaközösség munkaterve 

 Alsós reál munkaközösség munkaterve 

 Felsős humán munkaközösség munkaterve 

 Felsős reál reál munkaközösség munkaterve 

 Idegennyelvi munkaközösség munkaterve 

 Testnevelés munkaközösség munkaterve 

 Fejlesztő- és gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve 

 Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

 Belső önellenőrzési munkaközösség munkaterve 

 Irányítási és szervezési munkaközösség munkaterve 

 Diákönkormányzat munkaterve 

 József Attila Általános Iskola DSE munkaterve 
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HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

ALSÓ TAGOZAT 

2020/2021. 
Martfűi József Attila Általános Iskola 
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1.a Nagyné Tóth Tünde 

 

1.b  Pápainé Molnár Anikó 

 

 2. a Szendi Éva 

 

2.b Tóth Erika 

 

3. a Kontér Ildikó  osztályfőnök 

  Hegedűsné Kovács Zita 

 

3. b Szikszainé Angyal Mária  osztályfőnök 

  Czető Klaudia   

 

4. a Csurgó Ilona  osztályfőnök 

 

  

  Szabó Józsefné     
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Az intézmény célja: A nevelési és oktatási szempontból eredményesen működő intézmény 

szolgáltatásai megfeleljenek az iskolahasználók számára. 
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül a 2020/2021-es tanévben 

meghatározónak tartjuk: 

 A köszönés és az alapvető viselkedési normák fontosságának tudatosítása-online 

térben is. 

 A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás. A hatékony, 

kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének 

kialakítása. A KAP bevezetésével a képzéseken elsajátított módszerek és eljárások 

beemelése a tanév folyamán a tanítási folyamatokba. 
 A részképesség hiánnyal küzdő tanulók kiszűrése, az iskolai tanulmányokban 

lemaradók felzárkóztatásának megszervezése. A különleges gondozást igénylő 

tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. Erős kapcsolattartás a többségi 

pedagógusok és a gyógypedagógusok/fejlesztő pedagógusok között, a gyermekek 

érdekében.(Utazó pedagógusokat is ideértve.) 

 A szövegértés fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. 

 A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. 

Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre, online is.  
 Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása.(Különös tekintettel a 

fenntartó által előírt mérésekre, az azok elemzését követően megállapított 

hiányterületekre való fókuszálással.) 
 A digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása 

A módosított Nemzeti alaptanterv „Az egységességről és a differenciálásról, valamint a 

módszertani alapelvekről szóló fejezetben számos lényeges változást találunk, amelyekre a 

fentieken túl reagálnunk kell. 

 Az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási 

lehetőségek biztosítási kötelezettsége, 

 A tanulói együttműködésen alapuló tanulás, az eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak a 

differenciált tanulásszervezési eljárások, 

 az alaptanterv minden tanévben ajánlja több multidiszciplináris óra megszervezését, 

azaz olyan foglalkozások szervezését, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre 

több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg, 

 konkrét új előírás, hogy a módosított pedagógiai programban egyértelműen meg kell 

határozni és nyilvánossá kell tenni az értékelés minden formájának szempontjait, 

valamint az ehhez kapcsolódó eljárásokat, 

 előremutató folyamatként jelenik meg a teamtanításnak olyan alkalmazása, amely a 

több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás 

keretében valósítja meg, tehát arra is van elvi lehetőség, hogy egy-egy órát több 

pedagógus egyidejűleg tarthasson, 
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 a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása 

nyomatékosan jelenik meg iránti igény, 

 

 

Szakmai elvárás: az esélyteremtés irányába mutató nevelési-oktatási formák támogatása, érvényesítése, a hátrányos 

helyzetű tanulók fejlesztése. A tanulási problémákkal küzdő gyermekek még differenciáltabb fejlesztése, egyéni bánásmód 

alkalmazása. 

Konkrét feladat: A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás. A hatékony, kooperatív 

tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása.  

Minőségcél: a nevelőtestület módszertani kultúrájának, digitális kompetenciáinak fejlesztése.  

A napi gyakorlatban minden pedagógus törekedjen a megismert módszerek alkalmazására. Az eszközök széleskörű 

használatára, azok állagának megóvására. Személyre szabott feladatok tervezése, megoldása. 

A lemaradó tanulók esetében a lemaradás arányának csökkentése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 

támogatása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Szakmai műhelymunka: 

-Ötletbörze, saját 

készítésű IKT-s anyagok 

összegyűjtése, 

bemutatása. 

- belső információ 

megosztás online módon, 

foglalkozások. látogatása 

 

-osztályfőnökök 

tapasztalatcseréje, kiemelt 

figyelmet fordítva a 

4.évfolyamból az 5. 

évfolyamba való 

átmenetre. 

SZ: 

Csurgó 

Ilona 

B:F:Pné 

Molnár 

Anikó 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köntés 

Anikó 

tanítók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanítók 

Adatbank 

bővítése 

Számítástechni

kai eszközök 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.ősz 

Csurgó 

Ilona 

2. 

 

Differenciált órák 

tervezése a 

tanmenetekben, hatékony 

tanulási módszerek 

alkalmazása. 

 

DFHT/ KAP/KIP 

a munka- 

közösség 

tagjai 

tanítók 

A tanórákon 

való 

folyamatos 

differenciálás, 

személyre 

szabott 

feladatok 

tervezése. 

taneszközök folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 
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3. 
Korrepetálás, 

tehetséggondozás  

alsós 

tanítók 
alsós tanítók 

Egyre kevesebb 

tanulásban 

lemaradt 

tanuló,a 

kimagasló 

tudású 

gyerekek 

támogatása, 

felkészítése 

versenyekre 

feladatlapok, 

tankönyvek 
folyamatos 

Csurgó 

Ilona 

4. 

 

Fejlesztési tervek 

készítése SNI tanulók 

részére 

minden 

tanító 
tanítók 

Tanulóink 

sikerélményhez 

juttatása, a 

tanulmányi 

eredményeik 

javulása 

taneszközök 

használata 
folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

5. 

 

-Óralátogatások 

lebonyolítása a tartalmi, 

formai, minőségi 

követelményeknek 

megfelelően 

-Félévenként 

évfolyamszintű 

felmérések összeállítása, 

íratása. A mérések 

tapasztalatai, az ezekből 

következő feladatok 

szerepelnek az év végi 

beszámolóban. 

A munka- 

közösség 

tagjai 

A tanítók és 

a gyerekek 

Releváns 

mérések, 

értékelések 

Felmérések 
2021.01. és 

05. 

mk 

vezetője 

6. 

A Ped. program, SzMSz 

és a Házirend folyamatos 

felülvizsgálata, esetleges 

átdolgozása a törvényi 

változások mindennapi 

életbe történő 

beiktatásának 

függvényében. 

tanítók tanítók 

iskolai 

dokumentumok 

ismerete 

Ped.program 

SZMSZ 

Házirend 

folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

7. 

A kiírt pályázatok 

nyomon követése-a 

pályázatírás iránti igény 

növelése. 

(TIT pályázat) 

tanítók tanítók   folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

8. 

Boldogságóra programba 

való bekapcsolódás: 2 óra 

tartása /hó 

 

4..a Csurgó 

Ilona 

 

 

A diákok 

ismerjék meg 

egyénileg és 

csoportosan is 

a boldogság fő 

összetevőit. 

 folyamatos  
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9. 

A tanfelügyeleti és 

minősítési rendszer által 

az intézményre rótt 

feladatok elvégzése.  

A pedagógus életpálya 

modell követelményeinek 

megfelelően portfólió 

készítése, minősítési 

eljárások segítése. 

A munka- 

közösség 

tagjai 

A munka- 

közösség 

tagjai 

A munka-

közösség 

vezetője 

Sikeres 

portfólió 

készítése 

Szükség szerint 
2021. 

 

Iskola-

vezetés 

A munka-

közösség 

vezetője 

 

 

 

Szakmai elvárás: a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés. A tehetséges tanulók fejlesztése, 

képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.   

A művészi képességek kibontakoztatása, a művészi tehetségek fejlesztése. 

Konkrét feladat: biztos alapkészségek kialakítása, tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás és felzárkóztatás 

megszervezése. Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása.(Különös tekintettel a fenntrató által előírt 

mérésekre.) 

Minőségcél: a versenyeken induló tanulók eredményes szereplése, a kompetenciamérés eredményeinek figyelembe 

vételével a tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre való juttatása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Tanulmányi versenyek 

szervezése és 

lebonyolítása: 

 -kettő fordulós  

„kis nyelvész 

háziverseny 

2. o Kontér 

Ildikó 

3. o. 

Csurgó Ilona 

4. o 

Czető Klaudia 

a magyart 

tanítók 

. 

Az anyanyelvi 

és irodalmi 

ismeretek 

elmélyítése 

feladatlapok 

készítése 
folyamatos Csurgó Ilona 

2. 

Tiszaföldvári olvasó 

verseny 

(a vírushelyzettől 

függően) 

SZ:Csurgó 

Ilona  

B,F:Kontér 

Ildikó 

3-4. évf. 

magyart 

tanítók 

Eredményes 

versenyzés. 
feladatlapok 

2021. 

tavasz 
Csurgó Ilona 

3. 

Népdaléneklő verseny 

megrendezése igény 

esetén 

(a vírushelyzettől 

függően) 

Sz: 
Czető Klaudia 

B: 

Kontér Ildikó 

F: 

Tóth Erika 

az éneket 

tanítók 

Színvonalas 

produkciók 

bemutatása. 

oklevelek, 

jutalom-

tárgyak 

2021. 05.  

 

Czető 

Klaudia 
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Szakmai elvárás: a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés, a szociális érzékenység 

fejlesztése. A részképesség hiánnyal küzdő tanulók kiszűrése, az iskolai tanulmányokban lemaradók felzárkóztatásának 

megszervezése. A különleges gondozást igénylő tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. 

Konkrét feladat: tevékenység-központú módszertan alkalmazása. Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése. 

Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése. 

Minőségcél: A megfelelő tanulási környezet kialakítása, cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A tanulás értékének, az 

iskolai fegyelemnek és figyelemnek további erősítése. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. A Népmese 

napjáról 

megemlékezés 

osztályszinten 

Sz: Csurgó I. 

B:Tóth Erika 

F:Pápainé M. A. 

 

tanítók Minél több 

mese 

megismerése, 

olvasása 

mese-

könyvek 

2020.09. Csurgó Ilona 

 

2. Alsós 

szavalóverseny 

a Városi 

Könyvtár 

szervezésében 

(a 

vírushelyzettől 

függően) 

Sz: Csurgó I. 

B,F:Szendi Éva 

Tóth Erika 

a magyart 

tanítók 

A tanulók 

felkészítése 

verses-

kötetek 

2021.04. A zsűri tagjai 

3.  

A Városi 

Művelődési 

Központ és  

Könyvtár 

programjaiba 

való 

bekapcsolódás: 

- rajzpályázatok 

- író-olvasó 

találkozó 

- könyvtári órák 

-: színházi 

előadások, 

- kiállítások 

megtekintése 

- Filharmónia 

(a 

vírushelyzettől 

függően) 

rajzot és magyart 

tanítók a 

1-4. évfolyamon 

a rajzot és a 

magyart 

tanítók 

Eredményes  

pályázatok, 

írók, költők 

megismerése. 

A tanulókat 

minél több 

művészeti 

élményhez 

juttatni. 

rajz-

eszközök, 

könyvek 

folyamatos Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 
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4.  

A tanulók szép. 

választékos 

beszédre 

nevelése, 

szaknyelv 

használata, 

dramatikus 

játékok, szókincs 

növelése 

 tanítók tanítók A kulturált 

kommunikáció

. 

 folyamatos A tanítók 

5. 

 

Magyar Nyelv  

Napja( kiállítás) 

SZ:Kontér I 

B:Czető K 

tanítók és a 

gyerekek 

 

 

Megismer-

tetni a 

tanulókat a 

magyar nyelv 

szépségével. 

könyvek, 

dekorációs 

anyagok 

2020.11.13

. 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

6. 

 

Magyar Kultúra 

Napja 

SZ: Kontér Ildikó 

Csurgó Ilona 

tanítók és a 

gyerekek 

 

 

Emlékezünk 

évezredes 

hagyománya- 

inkra, 

gyökereinkre, 

múltunkra. 

könyvek, 

dekorációs 

anyagok 

 

2021. 

01.22. 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

7. 

-A farsang 

megrendezése 

-Kiszebáb 

égetése 

(a 

vírushelyzettől 

függően) 

alsós tanítók 

tanítók, 

gyerekek, 

felnőttek 

Hangulatos 

farsangi 

mulatság. 

igény 

szerint 
2021.02. Iskolavezetés 

8. 

Anyák napi 

megemlékezések 

(a 

vírushelyzettől 

függően) 

alsós tanítók 
tanítók, 

gyerekek 

Megemléke-

zések az 

anyukákról. 

igények 

szerint 
2021. 05. Iskolavezetés  

9. 

 

Tanulmányi 

kirándulások 

megszervezése 

és lebonyolítása 

(a 

vírushelyzettől 

függően) 

 

tanítók tanítók 

Élményekben 

gazdag 

kirándulások 

Közlekedé

-si eszköz 

biztosítása 

2020. 09-

2021.06. 

Iskola-

vezetés, 

a munka-

közösség 

vezetője 

10. 

-Nyári táborok 

szervezése----- 

(a 

vírushelyzettől 

függően) 

tanítók tanítók 

Nyári 

programokon 

való részvétel 

A tábor 

vezetők 

kiírása 

alapján 

2021. nyár 

Iskola-

vezetés, 

szervezők 
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11. 

Részvétel a 

Karácsonyi 

ünnepség 

lebonyolításában 

–mesejáték 

(projekt) 

 

(a 

vírushelyzettől 

függően) 

alsós tanítók 
gyerekek, 

tanítók 

Meghitt, 

bensőséges 

ünnep 

igény 

szerint 
2020.12. 

Iskola-

vezetés, 

szervezők 

12. 

Az egy 

osztályközösség

ben tanító 

szaktanárok 

együttműködésé

nek erősítése. 

tanítók  tanítók 

A 

kompetenciam

érés 

eredményeinek 

figyelembe 

vételével a 

tehetséges 

tanulók 

magasabb 

teljesítményszi

ntre való 

juttatása. 

 folyamatos 

 

osztályfőnök

ök 
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Szakmai elvárás: a kompetencia alapú oktatás széleskörű alkalmazása- kiemelt színvonalú képességfejlesztés. 

Konkrét feladat: a kommunikációs készség, az önkifejezés, a kapcsolatteremtés módjainak fejlesztése. A készségek, a 

képességek és a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztésének előtérbe helyezése. A köszönés és az alapvető viselkedési 

normák fontosságának tudatosítása. 

Minőségcél: a némaértő olvasás fejlesztése, a szöveg megértése, a matematikai gondolkodás erősítése. Kifejezetten a 

tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre juttatása. A szövegértés fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés 

fokozása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltétele

k 

Határidő Ell. 

1. 

 

Tanmenetek 

elkészítése 

évfolyamonként  

tanítók tanítók 

A kerettan 

terveknek, 

helyi 

tanterveknek 

megfelelő 

egyéni 

tanmenetek, 

tervezetek 

készítése 

Tanterve

k,  

tk-ek,  

mf-ek, 

stb. 

számítóg

ép 

2020.10. Csurgó Ilona 

2. „Fecske tábor” 

Sz: 

Nagyné T T 

B:Pápainé M A 

alsós tanítók 

Ismerkedés 

az elsős 

tanulókkal, 

ráhangolódás 

az iskolára 

játékok  2020.08. Iskolavezetés 

3. 

Óralátogatások 

lebonyolítása a 

tartalmi, formai, 

minőségi 

követelményeknek 

megfelelően 

A munka- 

közösség 

vezetője 

A munka-

közösség 

tagjai 

  
2020.  

10. hótól  

A belső 

ellenőrzési 

csoport tagjai 

4. 

 

 

Iskolanyitogató 

 

Nyílt nap 

szervezése a 

szülőknek 

SZ: Csurgó Ilona 

B: Kontér Ildikó 

F: Pné Molnár 

Anikó 

az 1. és 4. 

osztályban 

tanítók és a 

gyerekek 

 

alsós tanítók 

1-4. o. 

Az óvodából 

az iskolába 

való átmenet 

megkönnyítése 

Betekintés az 

osztályok 

munkájába 

feladatok 
2021.03.-

04. 

Csurgó Ilona 

 

5. 

A tanulók szép, 

választékos 

beszédre nevelése, 

szaknyelv 

használata. 

Minden  

tanító 

A tanítók és 

a gyerekek 

A kulturált 

kommunikáció 
 folyamatos tanítók 

 

 

6. 

 

 

Az ARIZONA 

program 

beindítása, a szülők 

és a gyerekek 

megfelelő 

tájékoztatása, 

Minden  

tanító 

A tanítók ,a 

gyerekek és 

a szülők 

  folyamatos iskola vezetése 
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támogató 

beszélgetések az 

Arizona program 

szabályzata 

alapján. 

 

Szakmai elvárás: Az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása, a mindennapos testedzés 

lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. 

Konkrét feladat: esztétikus környezet kialakítása, rendszeres testmozgás biztosítása. 

Minőségcél: a versenyeken induló tanulók eredményesebb szereplése. Az egészségtudatos magatartás erősítése. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltétele

k 

Határidő Ell. 

1. 

 

Tavaszi 

hulladékgyűjtés  

 

tanítók tanítók 

Minél több 

hulladék 

begyűjtése 

hulladék, 

kiskocsik 
 iskolavezetés 

2. 

„Happy hét” 

Megemlékezés a 

„Víz” világnapja 

alkalmából NEM 

osztályban 

 

Sz: 

Környezetismere

tet tanítók 

B: 

Csurgó I 

F: 

Tóth E 

tanítók 

szülők 

civil 

szervezetek 

A 

környezet- 

tudatos 

magatartás 

formálása 

Szükség 

szerint 
2021.tavasz 

Csurgó 

Ilona 

 

3. 

Egészséges délután 

osztályszinten 

 

 

Mézes reggeli 

tanítók tanítók 

Egészséges 

életmódra 

nevelés 

Szükség 

szerint 

2020-21 

 

 

Tóth Erika 

 

Kontér I 

4. 

 

Dekorációk 

elkészítése 

- osztálydekorációk 

- sulifal 

dekorációja 

 

tanítók tanítók 

Szép, 

esztétikus 

környezet 

kialakítása 

Dekorá- 

ciós 

anyagok 

és 

eszközök 

folyamatos 

rajzot, 

technikát 

tanítók 

 

 

Ősz 

 

3. 

évfolyam 
tanítók 

Az 

osztályok és 

az iskola 

esztétikus 

feldíszítése 

 2020.09. 

mk. vezető 

 

Tél  
2.-évfolyam tanítók esztétikus 

környezet 
 

2020.12. 

 4.  tanítók 2021.03. 
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Tavasz (Húsvét) 

Anyák napja 

 

évfolyam 

 

 

Farsang 

 

1.  

évfolyam 

 

 

tanítók 2021.02. 

5. 

„Vízi” vetélkedő 

 

(a vírushelyzettől 

függően) 

Sz: 

Kiss Rita 

B: Kertész Lné 

F: Savella 

Szilvia 

 

Alsó tagozat 

1.-2. osztály 

3.-4. osztály 

A vízi 

sportok, 

játékok 

megkedvel-

tetése 

 

 

Uszoda, 

megfelel

ő ruházat 

2021. 05. 

K. Nagy 

Katalin a 

testnevelés 

mk. vezetője 

6. 

 

Silver táncvizsga 

(a vírushelyzettől 

függően) 

tanítók 
1.-4. oszt. 

gyerekek 

Minél jobb 

helyezések 

elérése 

Megfelel

ő ruházat 
2021. 05. Csurgó Ilona 

7. 

Mindennapos 

testmozgás 

biztosítása 

alsós tanítók alsó tagozat 

Minden 

gyerek 

mozogjon   

Torna- 

terem, 

iskola-

udvar 

folyamatos 

A munka-

közösség 

vezetője 

8. 

Vidám farsangi 

sportdélután 

(a vírushelyzettől 

függően) 

tanítók tanítók 

Minden 

gyerek 

mozogjon   

Torna- 

terem, 

iskola-

udvar 

2021.02. 

K. Nagy 

Katalin a 

testnevelés 

munkakö-

zösség 

vezetője 

 

Konkrét feladat: tiszta, esztétikus környezet biztosítása. 

Minőségcél: a környezet állagmegóvása, a gyerekek és felnőttek egyaránt érezzék jól magukat az iskolai közegben.  

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Környezetünk 

rendben tartása, 

esztétikus 

dekorációk 

készítése 

Tisztasági verseny 

tanítók tanítók 
Tiszta 

környezet 

Szemetes, 

portörlők 

dekoráció 

folyamatos Földi Edina 

2 

 

A tantermekben 

növények 

gondozása 

tanítók tanítók 

Az 

örökbefogad

ott növények 

szépen 

fejlődnek 

Víz, 

tápoldat, 

föld 

folyamatos 
Iskolavezeté

se  
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3. 
Szelektív 

hulladékgyűjtés 
alsós tanítók 

tanítók, 

gyerekek, 

Környezet-

tudatos 

magatartás 

formálása 

Hulladék-

gyűjtők 
folyamatos 

Iskolavezeté

se 

Jelmagyarázat: 

Sz: szervező(k) 

B: beszámolót készít 

F: fotózik 
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Intézményi Egységkód:103010 

Tankerület: KLIK Szolnoki Tankerülete 

 Megye: Jász-Nagykun-Szolnok 

 Martfűi József Attila Általános Iskola 

                           Martfű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humán munkaközösség munkaterve 

2020/2021 
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A munkaközösség tagjai: 
 

 

Donkó Ágnes /magyar –történelem/ 

Döbreiné Bíró Erika / természetismeret-biológia-történelem/ 

Ivanov Erika /magyar-történelem/ 

Kissné Fazekas Ildikó /ének/ 

Köntés Anikó /magyar-történelem-média/ 

Miklósi Nikolett /angol-történelem/ 

Szántó Mária /angol-történelem/ 

Melis Pálné /magyar-történelem/ 
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Szakmai elvárás: az esélyteremtés irányába mutató nevelési-oktatási formák támogatása, érvényesítése, a hátrányos 

helyzetű tanulók fejlesztése. A tanulási problémákkal küzdő gyermekek még differenciáltabb fejlesztése, egyéni bánásmód 

alkalmazása. 

 Konkrét feladat: A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás. A hatékony, kooperatív 

tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása. A KAP bevezető évére való 

felkészüléseként a képzéseken elsajátított módszerek és eljárások beemelése a tanév folyamán a tanítási 

folyamatokba, tesztelés. 

 

Minőségcél: a nevelőtestület módszertani kultúrájának, digitális kompetenciáinak fejlesztése.  

A napi gyakorlatban minden pedagógus törekedjen a megismert módszerek alkalmazására. Az eszközök széleskörű 

használatára, azok állagának megóvására. Személyre szabott feladatok tervezése, megoldása. 

A lemaradó tanulók esetében a lemaradás arányának csökkentése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 

támogatása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő ELl. 

1. 

Differenciált órák 

tervezése, hatékony 

tanulási módszerek, 

kooperatív technikák 

alkalmazása: Dfht, 

KIP 

A munka- 

közösség tagjai 

A munka- 

közösség 

tagjai 

A tanórákon 

való 

folyamatos 

differenciálás, 

személyre 

szabott 

feladatok 

tervezése. 

tan- 

eszközök 
Folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

2. 

Tehetség 

gondozások és 

korrepetálások 

tartása 

A 

munkaközösség 

tagjai 

A munka 

közösség 

tagjai 

Egyre 

kevesebb a 

tanulásban 

lemaradó 

tanuló, a 

mérési 

eredmények 

javítása 

feladatlapok 

mf.- ek, 

tk-ek, 

játékok, 

taneszközök 

Folyamatos 
Iskola-

vezetés 

3. 

Fejlesztési tervek 

készítése SNI-s 

tanulók részére 

A 

munkaközösség 

tagjai 

A munka 

közösség 

tagjai 

Tanulóink 

siker 

élményhez 

juttatása, a 

tanulmányi 

eredményeik 

javulása 

taneszközök Folyamatos 
Iskola-

vezetés 

4. 
IKT-s anyagok 

kidolgozása 

A 

munkaközösség 

tagjai 

A 

munkaközö

sség tagjai 

Tanórák 

színesítése 

az iskola 

számító- 

gépei 

Folyamatos 
Iskola-

vezetés 

5. 

Az intézményi 

önértékelési csoport 

irányításával az öt 

éves önértékelési 

program és az éves 

önértékelési terv 

működtetése, a 

feladatok rögzítése, a 

folyamatok 

A 

munkaközösség 

tagjai 

A munka 

közösség 

tagjai 

önértékelési 

terv készítése 
taneszközök Folyamatos 

Iskola-

vezetés 
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elindítása, 

folyamatos 

ellenőrzése. 

6. 

A Ped. program, 

SzMSz és a Házirend 

folyamatos 

felülvizsgálata, 

estleges átdolgozása 

a törvényi változások 

mindennapi életbe 

történő beiktatásának 

függvényében. 

A 

munkaközösség 

tagjai 

A munka 

közösség 

tagjai 

érvényes 

szabályzatok 

iskolai 

dokumentu

mok 

2020 

 

szeptembere 

Iskola-

vezetés 

7. 

A kiírt pályázatok 

nyomon követése-a 

pályázatírás iránti 

igény növelése. 

A 

munkaközösség 

tagjai 

A munka 

közösség 

tagjai 

sikeres 

pályázatok 
 folyamatos 

Iskola-

vezetés 

8. 

A KAP bevezető 

éve: 5 évfolyamon 

Dfht-s, KIP-es órák a 

képzéseken 

elsajátított 

módszerek és 

eljárások beemelése 

a tanév folyamán a 

tanítási 

folyamatokba, 

 

Az ötödik 

évfolyamon 

tanítók  

Az ötödik 

évfolyamon 

tanítók  

a tanulók 

tanóráinak 

20%-ban Dfht, 

ill.. KIP-es 

órák tartása 

taneszközök 

3 hetes 

ciklusokban- 

folyamatos 

Iskola 

vezetése 
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Szakmai elvárás: a tehetséges tanulók fejlesztése, a képességeik, készségeik kibontakoztatásával. 

Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre. A művészi képességek kibontakoztatása, a művészi 

tehetségek fejlesztése. 

 Konkrét feladat: biztos alapkészségek kialakítása, tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás és felzárkóztatás 

megszervezése. Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása.( Különös tekintettel a fenntartó 

által előírt mérésekre, az azok elemzését követően megállapított hiányterületekre való fókuszálással.) 

 

Minőségcél: a versenyeken induló tanulók eredményes szereplése, a kompetenciamérés eredményeinek figyelembe 

vételével a tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre való juttatása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő ELl. 

1. 

Részvétel a 

Művelődési Központ 

által szervezett 

szavalóversenyen 

magyart tanítók 

5.-8. 

évfolyam 

tanulói 

eredményes 

szereplés 
taneszközök 

2020. 

november 

munka- 

közösség 

vezetője 

2. 

Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny 

iskolai fordulója 

magyart tanítók 

5.-8. 

évfolyam 

tanulói 

a területi 

fordulóba 

jutott tanulók 

eredményes 

szereplése 

taneszközök 
2020. 

január 

munka- 

közösség 

vezetője 

 

5. 
Részvétel a városi 

szavalóversenyen 
magyart tanítók 

5.-8. 

évfolyam 

tanulói 

a tanulók 

eredményes 

szereplése 

taneszközök 
2020. 

április 

munka- 

közösség 

vezetője 
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 Szakmai elvárás: a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés, a szociális 

érzékenység fejlesztése. A részképesség hiánnyal küzdő tanulók kiszűrése, az iskolai tanulmányokban 

lemaradók felzárkóztatásának megszervezése. A különleges gondozást igénylő tanulókkal való egyéni 

bánásmód alkalmazása. . Erős kapcsolattartás a többségi pedagógusok és a gyógypedagógusok/fejlesztő 

pedagógusok között, a gyermekek érdekében.(Utazó pedagógusokat is ideértve.) 

 

Konkrét feladat: tevékenység-központú módszertan alkalmazása. Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése. 

Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése. 

Minőségcél: A megfelelő tanulási környezet kialakítása, cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A tanulás értékének, az 

iskolai fegyelemnek és figyelemnek további erősítése.  

 

 

 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő ELl. 

1. 

Méltó 

megemlékezés 

1849. október 6.-

ról 

 

 

    Ivanov Erika 

 

 

 

       7a. 

     tanulói 

 

 

színvonalas 

műsor 

 

forgató- 

könyv, 

dekoráció 

 

2020.. 

október 6. iskola 

vezetősége 

2. 

Méltó 

megemlékezés  

1956. október 

23-ról 

 

    

     Melis Pálné 

 

      

    8. b           

tanulói 

 

 

színvonalas 

városi műsor 

 

 

dekoráció 

forgató 

könyv 

 

2020. 

okt.23. iskola 

vezetősége 

3. 

 

Bekapcsolódás 

az iskolai 

mesejáték 

megvalósításába 

      

     forgatókönyv: 

Ivanov Erika 

énekkar:Kissné 

Fazekas Ildikó 

 

érdeklődő 

diákok 

Színvonalas 

mesejáték 

bemutatása 

forgató-

könyv, 

kották 

 

2020. 

december iskola 

vezetősége 

4. 

Megemlékezés a 

kommunista 

diktatúra 

áldozatairól 

 

    Köntés Anikó 

7.-8. 

évfolyam 

diákjai 

 

színvonalas 

műsor 

 

forgató- 

könyv 

 

2021. 

február 25. 

munka- 

közösség 

vezetője 

5. 

 

 

Iskolai dekoráció 

készítése az 

1848-49-es 

történelmi 

eseményekről. 

 

 

Az iskola rajz, 

technika szakos 

tanárai 

 

 

5.-6. 

évfolyam 

diákjai 

 

 

A képi 

kommunikáció 

formájában a 

történelmi 

események 

felidézése. 

 

Kartonok, 

ragasztó, 

írásos és 

képi 

dokumentu

mok 1848-

49. évi 

eseményekr

ől 

 

 

2021. 

március 

15. 
munka- 

közösség 

vezetője 
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6. 

Méltó 

megemlékezés 

1848. március 

15.-ről 

  

Az iskola 

tanulói 

 

Részvétel a 

városi 

ünnepségen 

  

iskola 

vezetősége 

7. 

 

Megemlékezés 

iskolánk 

névadójának, 

József Attilának 

születésnapjáról 

 

 

 

Donkó Ágnes 

Zsanett 

 

 

 

5.-6. 

évfolyamos 

diákok 

 

 

 

Méltó 

megemlékezés 

 

 

 

Versek, 

dalok, 

visszaemlék

ezések 

 

 

 

 

2021. 

április 11. 

iskola 

vezetés 

8. 

Megemlékezés a 

Nemzeti 

Összetartozás 

Napjáról 

 Döbreiné Bíró    

Erika 

      8.c  

   tanulói 

Méltó 

megemlékezés 

szövegek, 

versek 

2021. 

június 4. 

munka- 

közösség 

vezetője 

9. Ballagás Ivanov Erika 
7.-8. 

évfolyam 

Méltó 

megemlékezés 

szövegek, 

versek 

2020. 

június 

iskola- 

vezetés 

10.  

Az egy 

osztályközösség

ben tanító 

szaktanárok 

együtt 

működésének 

erősítése. 

munkaközösség 

tagjai 

munkaközös

ség tagjai 

sikeres 

együttműködés 
 folyamatos 

iskola -

vezetés 

11. 

A nyolcadik 

osztályosok 

tovább 

tanulásának 

szervezése, 

koordinálása. 

munkaközösség 

tagjai 

munkaközös

ség tagjai 

sikeres 

felvételi 
taneszközök folyamatos 

iskola -

vezetés 

12. 

Tanulmányi 

kirándulás  

szervezése  

Budapestre 

8. évfolyam 

Szántó Mária 

munkaközös

ség 

tagjai 

sikeres 

kirándulás 
 

2021 

tavasza 

iskola- 

vezetés 

 

Megjegyzés: A fennálló vírushelyzet befolyásolhatja ünnepségeink, versenyeink 
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lebonyolítását. 
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Szakmai elvárás: a kompetencia alapú oktatás széleskörű alkalmazása- kiemelt színvonalú képességfejlesztés. 

Konkrét feladat: a kommunikációs készség, az önkifejezés, a kapcsolatteremtés módjainak fejlesztése. A köszönés és az 

alapvető viselkedési normák fontosságának tudatosítása. A készségek, a képességek és a kulcskompetenciák folyamatos 

fejlesztésének előtérbe helyezése. 

Minőségcél: a némaértő olvasás fejlesztése, a szöveg megértése, a matematikai gondolkodás erősítése. Kifejezetten a 

tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre juttatása. A szövegértés fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása.  

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő ELl. 

1. 

Felkészítés az 

országos 

kompetencia 

mérésre. 

 magyar 

 tanárok 
5-8. évfolyam 

A 6. és a 8. 

évfolyamok 

eredményei 

szövegértésből 

az országos 

átlag felett 

legyenek. 

 

feladatlapok 

taneszközök 

A tanév 

során 

folyamatosa

n. 

iskola - 

vezetés  

2. 

A diákok a magyar 

órákon megtanult 

szóbeli és írásbeli 

kommunikációs 

szabályokat tudják 

alkalmazni egyéb 

tanórákon is .A 

köszönés és 

alapvető 

viselkedési normák 

tudatosítása 

 

 magyar 

tanárok 

 

5-8. évfolyam 

 

A tanulók 

szóbeli 

kommunikáció

ja fejlődik. 

 

taneszközök 

 

A tanév 

során 

folyamatos 

munka- 

közösség 

tagjai 

3. Óralátogatások  
munkaközösség 

tagjai 
   iskolavezetés 

4. 

A tanulók szép, 

választékos 

beszédre nevelése, 

szaknyelv 

használata, 

szókincsbővítés. 

munkaközöss

ég tagjai 

5.-8. 

évfolyam 

A kulturált 

kommunikáció 
 Folyamatos 

munka-

közösség 

tagjai 

5. 

A Műv.Közp. 

rendezvényein való 

részvétel:  

- színházi  

  előadások  

  megtekintése 

- kiállítások     

  látogatása 

- filharmóniai  

  előadások  

  meghallgatása 

- könyvtári  

munkaközöss

ég tagjai 

 

 

 

 

5.-8. évfolyam 

 

 

A tanulókat 

minél több 

művészeti 

élményhez 

juttatni 

 Folyamatos 

 munka- 

közösség 

vezetője 
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  rendezvényeken,  

  aktuális  

  pályázatokon  

  való  

  részvétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai elvárás: Az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása, a mindennapos testedzés 

lehetőségének kihasználása, egészségesnevelő vonásainak erősítése. 

Konkrét feladat: esztétikus környezet kialakítása, rendszeres testmozgás biztosítása. 

Minőségcél: a versenyeken induló tanulók eredményesebb szereplése. Az egészségtudatos magatartás erősítése. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Bekapcsolódás az 

egészséges 

életmóddal, 

környezetvédelem

mel kapcsolatos 

iskolai 

rendezvényekbe. 

 osztályfőnökök 

5-8. 

évfolyamos 

diákok 

Az 

egészséges 

életmód 

népszerűsíté

se. 

A 

környezettu

datos 

magatartás 

erősítése a 

diákok 

körében. 

 

A tanév 

során 

folyamatos 

iskola- 

vezetés 

 

 

Konkrét feladat: tiszta, esztétikus környezet biztosítása. 

Minőségcél: a környezet állagmegóvása, a gyerekek és felnőttek egyaránt érezzék jól magukat az iskolai közegben.  

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 
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1. 

Környezetünk 

rendben tartása, 

esztétikus 

dekorációk 

készítése 

munkaközöség 

tagjai 

Tanárok, 

gyerekek,  

Környeze-

tünk igényes 

kialakítása 

Víz, föld, 

tápoldat 
Folyamatos 

munka- 

közösség 

vezetője 

2. 
Szelektív 

hulladékgyűjtés 

munkaközösség 

tagjai 

Tanárok, 

gyerekek, 

Környezet-

tudatos 

magatartás 

formálása 

Hulladék-

gyűjtők 
Folyamatos 

munka- 

közösség 

vezetője 

 

 

Martfű, 2020. 09. 01. 
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Felsős reál munkaközösség 

éves munkaterve 

2020/2021. 

 
 

 

 
Martfűi József Attila Ált. Iskola 

OM: 201511 

 

 

 

 

A munkaközösség által tervezett programok a koronavírus járvány helyzetétől 

függően kerülnek megvalósításra. 
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A munkaközösség tagjai: 

 

 Botka Tibor (matematika, angol) 

 Hegedűs Edit (matematika, kémia, informatika) 

 Juhászné Hidvégi Edit (technika, rajz) 

 Fülöp Zoltán (földrajz) 

 Hegedűsné Kovács Zita (technika) 

 Döbreiné Biró Erika (biológia, történelem) 
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Szakmai elvárás: az esélyteremtés irányába mutató nevelési-oktatási formák támogatása, érvényesítése, a hátrányos 

helyzetű tanulók fejlesztése. A tanulási problémákkal küzdő gyermekek még differenciáltabb fejlesztése, egyéni bánásmód 

alkalmazása. 

Konkrét feladat: a cselekvéses aktív tanulásszervezési módok folyamatos alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezés 

beépítése eszköztárunkba. Korszerű tanulásszervezési, differenciálási modellek alkalmazása, kooperatív technikák, egyéni 

bánásmód alkalmazása.  

Minőségcél: a nevelőtestület módszertani kultúrájának, digitális kompetenciáinak fejlesztése.  

A napi gyakorlatban minden pedagógus törekedjen a megismert módszerek alkalmazására. Az eszközök széleskörű 

használatára, azok állagának megóvására. Személyre szabott feladatok tervezése, megoldása. 

A lemaradó tanulók esetében a lemaradás arányának csökkentése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 

támogatása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Differenciált órák 

tervezése, hatékony 

tanulási módszerek,  

tanulói 

együttműködésen 

alapuló tanulás, 
kooperatív technikák 

alkalmazása. 

Digitális 

technológiával 

támogatott oktatási 

módszerek 

rendszeres 

alkalmazása 

A munka- 

közösség tagjai 

A munka- 

közösség 

tagjai 

A tanórákon 

való 

folyamatos 

differenciálás, 

személyre 

szabott 

feladatok 

tervezése. 

Digitális 

kompetencia, 

együttműködés

i készség 

fejlődése. 

Tanulói 

aktivitás 

növekedése. 

Taneszkö-

zök 

IKT 

eszközök 

Folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

2. 

Tehetséggondozá-

sok,versenyfelkészíté

sek tartása 

munkaközösség 

tagjai 

munkaközö

sség tagjai 

tanulói tudás 

magasabb 

szintre 

emelése, 

versenyeredmé

nyek javulása 

Feladatlapok 

mf.- ek, 

tk-ek, 

játékok, 

taneszközök 

Folyamatos 
Iskola-

vezetés 

3. 

Fejlesztési tervek 

készítése SNI-s 

tanulók részére 

munkaközösség 

tagjai 

munkakö-

zösség 

tagjai 

Tanulóink 

sikerélmény-

hez juttatása, a 

tanulmányi 

eredményeik 

javulása 

Matematikai 

taneszközök 

használata 

Folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

4. 
Felvételi előkészítő 

beindítása 

munkaközösség 

tagjai 

munkakö-

zösség 

matematika 

szakos 

tagjai 

sikeres 

felvételi 

eredmények 

taneszközök, 

feladatlapok,

feladat- 

gyűjtemé-

nyek 

folyamatos 
Iskola-

vezetés 

5. 
Új pedagógusok 

szakmai segítése 

munkaközösség 

vezető 

munkaközö

sség tagjai 

jó kapcsolat 

kialakítása, 

helyi szokások 

átadása 

szükség 

szerint 
folyamatos 

munkakö-

zösség 

vezető 
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6. 

Óralátogatások 

lebonyolítása a 

tartalmi, formai, 

minőségi 

követelményeknek 

megfelelően 

munkaközösség 

vezető 

munkaközö

sség tagjai 

új módszerek 

megismerése, 

egymás 

segítése 

szükség 

szerint 
folyamatos 

A belső 

ellenőrzési 

csoport 

tagjai 

7. 

Az intézményi 

önértékelési csoport 

irányításával az öt 

éves önértékelési 

program és az éves 

önértékelési terv 

működtetése, a 

feladatok rögzítése, a 

folyamatok 

elindítása, 

folyamatos 

ellenőrzése. 

munkaközösség 

vezető 

munkakö-

zösség 

tagjai 

megfelelés az 

önértékelési 

kritériumok-

nak 

önértékelési 

szempontok 
folyamatos 

Iskola 

vezetés, 

munközös-

ség vezető 

8. 

A tanfelügyeleti és 

minősítési rendszer 

által az intézményre 

rótt feladatok 

elvégzése. A 

pedagógus életpálya 

modell 

követelményeinek 

megfelelően 

portfólió készítése, 

annak segítése. 

munkaközösség 

vezető 

munkaközö

sség tagjai 

sikeres 

portfólió 

készítése 

portfólió 

készítés 

szabályai 

folyamatos 

Iskola 

vezetés, 

munkaközös

ség vezető 

9. 

A Ped. program, 

SzMSz és a Házirend 

folyamatos 

felülvizsgálata, 

estleges átdolgozása 

a törvényi változások 

mindennapi életbe 

történő beiktatásának 

függvényében. 

munkaközösség 

vezető 

munkaközö

sségi tagok 

az iskola helyi 

dokumentumai

nak és a 

törvényi 

szabályozásna

k az 

összhangja 

Ped.program

,SZMSZ, 

Házi rend 

törvényi 

háttér 

folyamatos 

Iskola 

vezetés, 

munkaközös

ség vezető 

10. 

A kiírt pályázatok 

nyomon követése-a 

pályázatírás iránti 

igény növelése. 

munkaközösség 

vezető 

munkaközö

sségi tagok 

sikeres 

pályázatok 

internet, 

számítógép 
folyamatos 

Iskola 

vezetés, 

munkaközös

ség vezető 

11. 

A KAP bevezető 

évében a képzéseken 

elsajátított 

módszerek és 

eljárások beemelése 

munkaközösség 

tagjai 

munkaközö

sség tagjai 

KAP 

módszerek 

hatékony 

alkalmazása 

 folyamatos 
iskolavezeté

s 
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a tanév folyamán a 

tanítási 

folyamatokba,  

 

 

 

 

Szakmai elvárás: a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés. 

Konkrét feladat: biztos alapkészségek kialakítása, tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás és felzárkóztatás 

megszervezése. 

Minőségcél: a versenyeken induló tanulók eredményes szereplése, a kompetenciamérés eredményeinek figyelembe 

vételével a tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre való juttatása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Tanulmányi 

versenyek 

szervezése: 

A vírushelyzet miatt  

az online meghirdetett 

versenyeken veszünk 

részt. 

-Mozaik internetes 

versenyek 

 

 

 

szaktanárok 

érdeklődő 

tanulók 

jó 

versenyeredm

ények, bővülő 

tudás 

internet, IKT 

eszközök 
tanév során 

munkaközös

ségvezető 

2. Állatok Világnapja  

Döbreiné B.E 

Juhászné 

Hidvégi Edit, 

Hegedűsné 

Kovács Zita 

munkaközös

ség tagjai 

sikerélményez 

juttatás 

feladatlapok, 

tárgyi 

eszközök 

2020.10. 
A zsűri 

tagjai 

3.  

Teleki Teve-komplex 

természettudományos 

vetélkedő-Mezőtúr? 

Döbreiné B.E 

csapattagok, 

Döbreiné 

B.E 

tehetséggon-

dozás, 

versenyhely-

zet, 

sikerélmény-

hez juttatás 

internet, 

feladatlapok 

nyomtatása 

2020.11. mk.vezető 
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4. 

A központi írásbeli 

felvételi eredmények 

értékelése, 

változtatások 

megbeszélése 

Botka Tibor 

Hegedűs Edit 

munkaközös

ség tagjai 

minél jobb 

központi 

felvételi 

eredmények 

központi 

írásbeli 

feladatlapok  

2021.02. 

Iskola 

vezetés, 

munkakö-

zösség 

vezető 

5. 

Természetbúvár 

Matiné a Hajnóczy 

József Gimnáziumban 

(Tiszaföldvár)? 

 Döbreiné B.E 

érdeklődő 

tanulók, 

szervező 

tanár 

ismeretek 

bővítése, 

kísérletek 

végzése,  

internet, 

feladatlapok 

nyomtatása 

2021.01 
Iskola 

vezetés 

6. 

Tehetségek 

Magyarországa( 

EFOP-3.2.1-15-

2016.00001) 
tehetségazonosító mérés? 

Döbreiné Biró 

Erika 

 

5. 

évfolyamos 

tanulók, 

 

eredményes 

mérés, 

tapasztalatok 
megbeszélése 

matematika, 
magyar szakos 

kollégákkal 

 

internet, 

számítógépek 

2021. 

tavasz 

iskolavezeté

s 

Szakmai elvárás: a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés, a szociális érzékenység 

fejlesztése. 

Konkrét feladat: tevékenység-központú módszertan alkalmazása. Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése. 

Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése. 

Minőségcél: A megfelelő tanulási környezet kialakítása, cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A tanulás értékének, az 

iskolai fegyelemnek és figyelemnek további erősítése. 

 

Vírus helyzettől függő a megvalósulás 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

A tanórán kívüli 

tevékenységek 

koord.: 

- szakkörök 

- sportfoglalk. 

- tehetséggond,  

  felzárkóztatás 

Szakkör-vezetők 

szakkörvezet

ő tanárok, 

érdeklődő 

tanulók 

A tanulók 

tartalmas 

időtöltése 

szükség 

szerint 

a 

vírushelyze

ttől függő 

Iskola-

vezetés, 

 

2. 

Részvétel az 

iskolai  

Mesejáték  

lebonyolításában  

munkaközösség 

vezető 

Gyerekek, 

tanítók, 

szülők 

Meghitt, 

bensőséges 

ünnep 

igény 

szerint 
2021.tavasz 

Iskola 

vezetés 
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3. 

 

Holocaust 

Emléknap 

Iskolai 

ünnepség 

lebonyolítása 

-műsor 

összeállítása és 

bemutatása 

 Döbreiné BE 

 

8.a osztály 

tanulói, 

 

ünnepélyes 

rádiós 

megemlékezés 

rádió, 

hangosítás 

képek, 

tablók, 

2021.04.16. 
Iskola 

vezetés 

4.  

Az egy 

osztályközösség

ben tanító 

szaktanárok 

együttműködésé

nek erősítése. 

(tapasztalatok az 

5. évfolyamon) 

munkaközösség 

vezető 

osztályban 

tanító 

tanárok, of, 

gyógypedag

ógus, 

fejlesztő 

pedagógus 

a tanulói 

hátrányok 

csökkenése, 

tanuló 

önbizalmának, 

önértékeléséne

k növelése 

feladatok, 

gyakorlólap

ok 

folyamatos,  

Iskola 

vezetés, 

munkaközös

ség vezető 

5. 

A nyolcadik 

osztályosok 

továbbtanulásán

ak szervezése, 

koordinálása. 

osztályfőnökök, 

 

munkaközös

ség tagjai 

sikeres 

felvételi 

eredmények 

internet, 

számítógép 
2021.02. 

Iskola 

vezetés 
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Szakmai elvárás: a kompetencia alapú oktatás széleskörű alkalmazása- kiemelt színvonalú képességfejlesztés. 

Konkrét feladat: a kommunikációs készség, az önkifejezés, a kapcsolatteremtés módjainak fejlesztése. A készségek, a 

képességek és a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztésének előtérbe helyezése. 

Minőségcél: a némaértő olvasás fejlesztése, a szöveg megértése, a matematikai gondolkodás erősítése. Kifejezetten a 

tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre juttatása. 

 

 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

A tanulók szép, 

választékos 

beszédre nevelése, 

szaknyelv 

használata, 

szókincsbővítés. 

minden nevelő 

tanítók, 

tanárok, 

tanulók 

kulturált 

kommunikáció 
 folyamatos 

minden 

nevelő 

2. 

Tanmenetek 

elkészítése 

évfolyamonként 

szaktanárok szaktanárok 

A kerettanter-

veknek, helyi 

tanterveknek 

megfelelő 

egyéni 

tanmenetek, 

tervezetek 

készítése 

Tantervek,  

tk-ek,  

mf-ek,  

számítógép,  

2020.09. 
munkaközös

ségvezető 

4. 

A Műv.Közp. 

rendezvényein való 

részvétel:  

- színházi  

  előadások  

  megtekintése 

- kiállítások     

  látogatása 

- Filharmóniai  

  előadások  

  meghallgatása 

- könyvtári  

  rendezvényeken,  

  aktuális  

  pályázatokon  

  való  

  részvétel 

 

 

 

tanárok 
tanárok, 

tanulók 

A tanulókat 

minél több 

művészeti 

élményhez 

juttatni 

belépődíj, 
vírushelyze

ttől függő 

Iskola 

vezetés 
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Szakmai elvárás: egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása. 

Konkrét feladat: esztétikus környezet kialakítása, rendszeres testmozgás biztosítása. 

Minőségcél: a versenyeken induló tanulók eredményesebb szereplése. Az egészségtudatos magatartás erősítése. 

 

 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Dekorációk  

elkészítése 

- osztálydekorációk 

- iskolafal  

  dekorációja 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

tanárok, 

tanulók 

 

Esztétikus  

környezet 

kialakítása 

szükség 

szerint 
folyamatos 

Iskola 

vezetés 

2. 

Egészséges 

életmód  

 

Juhászné H.Edit, 

Hegedűsné 

Kovács Zita 

Döbreiné .B.E 

 

tanulói 

csapatok, 

munkaközös

ség tagjai 

az egészség, 

mint érték 

megőrzésé-

nek erősítése 

feladatlap

ok, 

fénymáso-

latok,zöld

ségfélék, 

2020.11. zsűri tagok 

4.  
TIT : Ég és Föld 

pályázati program 
Döbreiné Biró 

Erika 

tanulók, 

kollégák 

témahetek, 

témanapok 

sikeres 

megvalósítá

sa 

feladatlap

ok, 

fénymásol

atok 

2020. szept,- 

okt.  

iskolavezeté

s 

5. 

Pályaorientációs 

pályázatban való 

részvétel 
iskolavezetés 

of, 

technikát, 

természetis

meretet, 

informatikát 

tanító 

kollégák 

programok 

eredményes 

megvalósítá

sa 

segédanya

gok, 

óravázlato

k 

tanév során 

folyamatosa

n 

iskola 

vezetés 

7. 
Fenntarthatósági 

Témahét :     2021.04  

A A Föld Napja  

Juhászné 

H.Edit,D.B.E, 

Fülöp Zoltán 

Hegedűsné 

Kovács Zita 

tanulói 

csapatok, 

munkaközös

ség tagjai 

A Föld 

értékeinek 

megismerés

e 

feladatlap

ok, 

fénymásol

atok 

2021.04. zsűri tagok 
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Konkrét feladat: tiszta, esztétikus környezet biztosítása. 

Minőségcél: a környezet állagmegóvása, a gyerekek és felnőttek egyaránt érezzék jól magukat az iskolai közegben.  

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Környezetünk 

rendben tartása, 

esztétikus 

dekorációk 

készítése 

minden nevelő 

tanítók, 

tanárok, 

diákok 

Környeze-

tünk igényes 

kialakítása 

Víz, föld, 

tápoldat 
folyamatos 

Iskola 

vezetés, 

munkaközös

ség vezető 

2. 
Szelektív 

hulladékgyűjtés 
minden nevelő 

tanítók, 

tanárok, 

tanulók 

Környezet-

tudatos 

magatartás 

formálása 

szelektív 

hulladék-

gyűjtő 

edények 

folyamatos 

Iskola 

vezetés, 

munkaközös

ség vezető 

3. 

Az 

osztálytermekben 

a növények 

gondozása 

osztályfőnök, 

szaktanár 

tanítók, 

tanárok, 

tanulók 

szépen 

fejlődő 

növények 

víz, 

tápoldat, 

föld 

folyamatos 

Iskola 

vezetés, 

munkaközös

ség vezető 

 

 

 

 

 

Martfű, 2020. 09. 10.  
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Idegen nyelvi   

 munkaközösség 

munkaterve 

2020/2021. 
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Martfűi József Attila Ált. Iskola 

 

Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: 

 

 

1. Földi Edina Sára  (német)   

2.  K Nagy Katalin  (német) 

3.  Tasnádi Balázsné  (német) 

4.  Kontér Ildikó  (német) 

5.  Erneszt Gabriella  (angol) 

6.  Tóth Erika  (angol) 

7.  Pápainé Molnár Anikó  (angol) 

8.  Mészáros Ágnes (angol) 

9.  Botka Tibor  (angol) 

10. Szántó Mária  (angol) 

11. Miklósi Nikolett (angol) 
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Szakmai elvárás: az esélyteremtés irányába mutató nevelési-oktatási formák támogatása, érvényesítése, a hátrányos 

helyzetű tanulók fejlesztése. A tanulási problémákkal küzdő gyermekek még differenciáltabb fejlesztése, egyéni bánásmód 

alkalmazása.  

Konkrét feladat: A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás. A hatékony, kooperatív 

tanítási/tanulási módszerek elsajátítása és az önművelés igényének kialakítása. Erős kapcsolat kialakítása a többségi 

pedagógusok és a fejlesztő/ gyógypedagógus között a gyerekek érdekében. 

Minőségcél: a nevelőtestület módszertani kultúrájának, digitális kompetenciáinak fejlesztése. A KAP képzésen elsajátított 

módszerek és eljárások beemelése a tanulási folyamatokba. 

A napi gyakorlatban minden pedagógus törekedjen a megismert módszerek alkalmazására. Az eszközök széleskörű 

használatára, azok állagának megóvására. Személyre szabott feladatok tervezése, megoldása. 

A lemaradó tanulók esetében a lemaradás arányának csökkentése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 

támogatása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Differenciált órák 

tervezése, hatékony 

tanulási módszerek, 

kooperatív technikák 

alkalmazása. 

A munka- 

közösség tagjai 

A munka- 

közösség 

tagjai 

A tanórákon 

való 

folyamatos 

differenciálás, 

személyre 

szabott 

feladatok 

tervezése. 

Taneszkö-

zök 
Folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

2. 

Tehetséggondozá-

sok és 

korrepetálások 

tartása 

KNT órák tartása 

Szakkörök 

vezetői 

Gyengébbe

n teljesítő 

tanulók 

Felvételire, 

nyelvvizsgár

a készülő 

gyerekek 

Egyre 

kevesebb a 

tanulásban 

lemaradó 

tanuló.  

Sikeres 

felvételik 

teljesítése 

Feladatlapo

k 

 

Folyamatos 
Iskola-

vezetés 

3. 

Fejlesztési tervek 

készítése SNI-s 

tanulók részére 

Minden 

szaktanár 

Szaktanárok 

Fejlesztő 

pedagóguso

k 

Tanulóink 

sikerélmény-

hez juttatása, 

a tanulmányi 

eredményeik 

javulása 

Feladatlapo

k 
Folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

4. 

Az intézményi 

önértékelési csoport 

irányításával az öt 

éves önértékelési 

program és az éves 

önértékelési terv 

működtetése, a 

feladatok rögzítése, 

a folyamatok 

A 

munkaközösség 

tagjai 

A munkakö-

zösség 

tagjai 

terv készítése  folyamatos 
iskolaveze-

tés 
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elindítása, 

folyamatos 

ellenőrzése. 

5. 

A tanfelügyeleti és 

minősítési rendszer 

által az intézményre 

rótt feladatok 

elvégzése. A 

pedagógus életpálya 

modell 

követelményeinek 

megfelelően 

portfólió készítése, 

annak segítése. 

A 

munkaközösség 

tagjai 

A munkakö-

zösség 

tagjai 

  folyamatos 
iskolaveze-

tés 

6. 

A Ped. program, 

SzMSz és a Házirend 

folyamatos 

felülvizsgálata, 

estleges átdolgozása 

a törvényi változások 

mindennapi életbe 

történő 

beiktatásának 

függvényében. 

A 

munkaközösség 

tagjai 

A munkakö-

zösség 

tagjai 

érvényes 

szabályzat 

iskolai 

dokumentu

mok 

folyamatos 
iskolave-

zetés 

7. 

A kiírt pályázatok 

nyomon követése-a 

pályázatírás iránti 

igény növelése. 

A 

munkaközösség 

tagjai 

A munkakö-

zösség 

tagjai 

sikeres 

pályázat 
 folyamatos 

iskolave-

zetés 

8. IKT-s anyagok 

kidolgozása 

A 

munkaközösség 

tagjai 

A munkakö-

zösség 

tagjai 

Tanórák 

színesítése 

az iskola 

számítógépe

i 

Folyamatos 
Iskola-

vezetés 

9.  

KAP-os órák 

szervezése/ 

elsősorban 5. 

évfolyamon  

A 

munkaközösség 

tagjai 

A 

munkaközö

sség tagjai 

Az új módszer 

megismertetés

e 

Technikai 

eszközök 
Folyamatos 

iskola-

vezetés 
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Szakmai elvárás: a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés. A tehetséges tanulók fejlesztése, 

képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.  

Konkrét feladat: Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása. (Különös tekintettel a fenntartó 

által előírt mérésekre. ) Az eredmények elemzését követően megállapított hiányterületekre való fókuszálás. 

Minőségcél: a versenyeken induló tanulók eredményes szereplése, a kompetenciamérés eredményeinek figyelembe 

vételével a tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre való juttatása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

 

Tanulmányi 

versenyek szervezése 

és lebonyolítása: 

Minden versenyre a 

járvány-helyzet 

függvényében tudunk 

jelentkezni, és 

kerülnek 

megrendezésre. 

  

       

1. 

Ötödik osztályosok 

német nyelvi 

versenye Szolnokon 

mk vez 

az 

évfolyamon 

tanítók 

Eredményes 

versenyzés 

Feladatlapok 

biztosítása 

verseny 

kiírás 

szerint 

A munka-

közösség 

vezetője 

2. 
MrKids nyelvi verseny 

Mezőtúr 
mk. vez 

7-8. 

évfolyam 

angolul 

tanulói 

Eredményes 

versenyzés 

Feladatlapok 

biztosítása 

verseny 

kiírás 

szerint 

A mk. 

vezetője 

3. 

Tiszaföldvári megyei 

nyelvi verseny 4.-8. 

évf. 

mk. vez. 
4.-8. évf. 

tanulói  

Eredményes 

versenyzés 

Gyakorló 

feladatok 

válogatása 

2021. 

márc. 

A munka-

közösség 

vezetője 

4.  

A Hajnóczy József 

Gimnázium által 

szervezett angol- 

német verseny 7.-8. 

évfolyam 

mk. vez. 

7.-8. 

évfolyam 

haladó 

csoportos 

tanulói 

Eredményes 

versenyzés 

Gyakorló 

feladatok, 

szóbeli 

felkészítés 

2021. jan. 

A munka-

közösség 

vezetője 
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5. 

Országos angol-német 

verseny 7.-8. 

évfolyam 

mk. vez. 

az 

évfolyamon 

tanítók 

Bejutás a 

megyei 

fordulóba 

Gyakorló 

feladatsorok 

verseny 

kiírás 

szerint 

A munka-

közösség 

vezetője 

 

 

 

 

 

Szakmai elvárás: a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés, a szociális érzékenység 

fejlesztése. A részképesség hiánnyal küzdő tanulók kiszűrése, az iskolai tanulmányokban lemaradók felzárkóztatásának 

megszervezése. A különleges gondozást igénylő tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. 

Konkrét feladat: tevékenység-központú módszertan alkalmazása. Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése. 

Minőségcél: A megfelelő tanulási környezet kialakítása, cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A tanulás értékének, az 

iskolai fegyelemnek és figyelemnek további erősítése. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

A tanórán kívüli 

tevékenységek  

- szakkörök 

- tehetséggond,  

  felzárkóztatás 

SOS szakkörök 

Szakkör-vezetők 
Szaktanárok, 

gyerekek 

A tanulók 

tartalmas 

időtöltése 

Szükség 

szerint 
folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

2. 

Halloween- 

Márton-napi 

iskolai vetélkedő 

osztály szinten 

lebonyolítva 

 (5.-8. évfolyam) 

 

mk. vez. / 

szaktanárok 

Gyerekek, 

tanárok, 

 

Minél több 

gyermek 

vegyen részt 

Hangulatos 

program 

igény 

szerint 
2020. 11. 

A munka-

közösség 

vezetője 

3. 

Halloween/ 

Márton napi 

iskolai dekoráció 

elkészítése 

szaktanárok 
Gyerekek 

 

Igényes 

dekoráció 

igény 

szerint 

2020. 

11.hó 

A munka-

közösség 

vezetője 
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4. 

Osztály szinten 

karácsonyi dalok 

tanítása. Ünnepi 

szokások 

megismertetése 

a gyerekekkel 

szaktanárok 
Szaktanárok,

gyerekek 

A gyerekek 

érdeklődésé- 

nek felkeltése 

szükség 

szerint 

2020. 

december 

A munka-

közösség 

vezetője 

5. 
Osztály szinten 

megemlékezés a 

St Patrick napról 

angol szaktanárok 
Tanárok, 

gyerekek 

 Sikeres 

gyűjtőmunka  

igények 

szerint 

2021. 

03.17. 

A munka-

közösség 

vezetője 
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Szakmai elvárás: a kompetencia alapú oktatás széleskörű alkalmazása- 

kiemelt színvonalú képességfejlesztés. Az idegen nyelvek oktatásában 

a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás fejlesztése. 

Konkrét feladat: A májusi idegen nyelvi kompetenciamérésen való sikeres szereplés. A gyengébb tanulók is képesek 

legyenek teljesíteni. A kommunikációs készség, az önkifejezés, a kapcsolatteremtés módjainak fejlesztése. A készségek, a 

képességek és a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztésének előtérbe helyezése. 

Minőségcél: idegen nyelvű szöveg megértése. Hiányos szöveg kiegészítésének képessége. Feladat a tehetséges tanulók 

magasabb teljesítményszintre juttatása. Tehetséges végzős tanítványaink felkészítése sikeres középiskolai nyelvi 

felvételire illetve nyelvvizsgára.  

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 
Tanmenetek 

elkészítése 

évfolyamonként 

szaktanárok szaktanárok 

A kerettanter-

veknek, helyi 

tanterveknek 

megfelelő 

egyéni 

tanmenetek, 

tervezetek 

készítése 

Tantervek,  

tk-ek,  

mf-ek, stb. 

számítógép

,  

2020. 10. 

A munka-

közösség 

vezetője 

2. 

Óralátogatások 

lebonyolítása a 

tartalmi, formai, 

minőségi 

követelményeknek 

megfelelően 

A munka- 

közösség 

vezetője 

A munka-

közösség 

tagjai 

  

2020.  

10. hótól 

folyama-

tosan 

A belső 

ellenőrzési 

csoport 

tagjai 

3. 

Országos idegen 

nyelvi 

kompetencia 

mérés 

mk. vez. 

6.-8. 

évfolyamon 

tanítók, 

gyerekek 

Eredményes 

szereplés, 

gyengébb 

tanulók is 

tudják 

teljesíteni 

legalább az 

alsó szinteket 

Tan-

eszközök 

2021.  

május  

Iskola- 

vezetés  

A munka-

közösség 

vezetője 
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4. 

Felkészítés a 

középiskolai 

felvételire 

mk. vez. 

A 8. 

osztályban 

tanítók és a 

gyerekek 

A középiskolai 

felvételik 

sikeres 

teljesítése 

felvételi 

témákat 

tartalmazó 

könyvek 

2021.  

02. hóig 

folyamatos 

 

A munka-

közösség 

vezetője 

5.  

Felkészítés 

nyelvvizsgára 

mindkét nyelvből 

szaktanárok 

a 

felkészítést 

vállaló 

tanulók 

sikeres 

nyelvvizsgák 

feladatlapo

k, felkészítő 

könyvek 

2021. 

májusig 

folyamatos 

A munka-

közösség 

vezetője 

 

 

 

 

 

 

Martfű, 2020. 09. 01.  

  

mailto:foldie@suli.martfu.hu


Intézményi Egységkód: SZTK 443901 
Szolnoki Tankerületi Központ JA39 

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok 
OM azonosító: 201511 

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola 
5435 Martfű, Május 1 út 2. 

Tel: 06/56 450-025; 06/70 938 67 76 
foldie@suli.martfu.hu 

 

 85 

 

Testnevelés  

 munkaközösség 

munkaterve 

2020/2021. 
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Martfűi József Attila Általános Iskola 
 

A testnevelés munkaközösség tagjai: 
 

 

 Árvainé Stummer Éva 

 Bíró Vera 

 K Nagy Katalin 

 Fülöp Zoltán 

 Kovács Mihály 

 Szikszainé Angyal Mária 
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Szakmai elvárás: az esélyteremtés irányába mutató nevelési-oktatási formák támogatása, érvényesítése, a hátrányos 

helyzetű tanulók fejlesztése. A gyógytestnevelésre utalt tanulók  differenciált  fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazása. 

Konkrét feladat: A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás. A hatékony, kooperatív 

tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása. 

Minőségcél:  A KAP bevezetésével a képzéseken elsajátított módszerek és eljárások beemelése a tanév folyamán a tanítási 

folyamatokba. 

A napi gyakorlatban minden pedagógus törekedjen a megismert módszerek alkalmazására. Az eszközök széleskörű 

használatára, azok állagának megóvására. Személyre szabott feladatok tervezése, megoldása. 

A lemaradó tanulók esetében a lemaradás arányának csökkentése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 

támogatása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Differenciált órák 

tervezése, hatékony 

tanulási módszerek, 

kooperatív technikák 

alkalmazása. 

A munka- 

közösség tagjai 

A munka- 

közösség 

tagjai 

A tanórákon 

való 

folyamatos 

differenciálás, 

személyre 

szabott 

feladatok 

tervezése. 

Sporteszkö-

zök 
Folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

2. 

Tehetséggondozás és 

felzárkóztatás 

DFHT/KIP-es órák 

szervezése 5. 

osztályban 

1.5. osztályban 

tanítók 
testnevelők 

A tanulók 

aktívan 

bekapcsolódna

k az órai 

munkába, 

segítik 

egymást 

Sporteszkö-

zök, játékok, 
Folyamatos 

Iskola-

vezetés 

3. 

Ötletbörze: A  

testnevelési és 

kisjátékok 

mozgásanyagának 

bővítése, 

oktatásmódszertana. 

testnevelést 

tanítók 
testnevelők 

Minél több 

játékelem 

megismerése 

Sportszerek 2020. tél mk. vez. 

4. 

Szakmai 

műhelymunka: a 

digitális képzéseken 

tanultak 

megbeszélése 

testnevelők 

a 

munkaköz. 

tagjai 

a 

foglalkozásoko

n alkalmazzuk 

sporteszkö-

zök 
2020. ősz 

Iskola-

vezetés 

5. 

A  testnevelő kolléga 

szakmai segítése a 

tanulmánya során 

munkaközösség 

vezető 
a mk. tagjai 

jó kapcsolat 

kialakítása, 

zökkenőmente

s helyettesítés 

 folyamatos 

mk. vezető 
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6. 

A kiírt pályázatok 

nyomon követése-a 

pályázatírás iránti 

igény növelése. 

mk. vezető mk. tagok 
sikeres 

pályázatok 

internet, 

számítógép 
folyamatos 

isk. vezetés, 

mk. vezető 

 

 

 

 

Szakmai elvárás: a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés.   

Konkrét feladat: biztos alapkészségek kialakítása, tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás és felzárkóztatás 

megszervezése. Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása. 

Minőségcél: A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése 

tehetségük bemutatására, versenyeztetésre, online is. 

 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 
Asztalitenisz házibaj- 

nokság 

Sz. 

Árvainé S. É. 

a nevező 

tanulók 

a sportágat 

kedvelők  

versenyeznek 

kis torna 

asztal, hálók 

ütők, labdák 

november mk. vezető 

2. 

A Tankerület által 

szervezett 

korcsolyázáson  való 

részvétel. 

testnevelők 
osztályok,  

tanárok 

élményszerzés 

téli sportág 

megszeretteté-

se 

 koripálya jan.-febr. mk. vezető 

3. 
Kosárlabda 

házibajnokság 

Sz. F. 

K NagyK. 

felső 

tagozatos 

tanulók 

a tehetséges 

tanulóknak 

versenyzési 

lehetőség 

tornateren 

kosárlabda 
március igazgató he. 

4. 
Labdarúgó 

házibajnokság 

Sz. F.  

Kovács M- 

Fülöp Z. 

5-8. osztály 

tanulói 

szívesen 

versenyeznek 

az osztályok 

pálya, 

focilabdák 
április mk. vezető 

5.  

Diákolimpiai 

versenyeken való 

részvétel /sakk, úszás, 

mezei futó/ 

Sz. F: Botka T 

Kovács  M 

edzők 

tehetséges 

tanulók 

éremesélyes 

versenyzés 

uszoda, 

sportpályák 

folyamatos 

a tanévben 
mk. vez. 

 

 

mailto:foldie@suli.martfu.hu


Intézményi Egységkód: SZTK 443901 
Szolnoki Tankerületi Központ JA39 

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok 
OM azonosító: 201511 

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola 
5435 Martfű, Május 1 út 2. 

Tel: 06/56 450-025; 06/70 938 67 76 
foldie@suli.martfu.hu 

 

 89 

Szakmai elvárás: a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés, a szociális érzékenység 

fejlesztése. A részképesség hiánnyal küzdő tanulók kiszűrése, az iskolai tanulmányokban lemaradók felzárkóztatásának 

megszervezése. A különleges gondozást igénylő tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. Kapcsolattartás a 

többségi pedagógusok és a gyógypedagógusok/ fejlesztő pedagógusok,  gyógytestnevelők között. 

Konkrét feladat: tevékenység-központú módszertan alkalmazása. Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése. 

Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése. 

Minőségcél:  Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása.(Különös tekintettel a fenntrató által előírt 

mérésekre.) A megfelelő tanulási környezet kialakítása, cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A tanulás értékének, az 

iskolai fegyelemnek és figyelemnek további erősítése. 

 

 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Tanmenetek 

elkészítése 

évfolyamonként 

 

testnevelést tanítók 
testnevelők 

A kerettanter-

veknek, helyi 

tanterveknek 

megfelelő 

egyéni 

tanmenetek, 

tervezetek 

készítése 

Tantervek,  

számítógép,  
2020. 10. K Nagy K. 

2. 

A 

gyógytestneve-

lés csoport 

munkájának 

figyelemmel 

kísérése 

Bíró Vera 
a csoport 

tanulói 

a tanulók 

kitartóan 

eljárnak az 

órákra 

sporteszkö-

zök 
folyamatos mk. vezető 

3. 

A Netfit 

megismertetése 

az 5. oszt.-ban 

5. oszt.-ban tanító 

testnevelők 
az osztályok  

elsajátítják a 

gyakorlatanya

got, 

eredményesen 

elvégzik 

NETFIT 

ezközcso-

mag 

jan.-május iskolavez. 

4. 

Óralátogatások 

lebonyolítása a 

tartalmi, formai, 

minőségi 

követelmények-

nek megfelelően 

A munka- 

közösség vezetője 

A munka-

közösség 

tagjai 

  

2020.  

10. hótól 

folyama-

tosan 

A belső 

ellenőrzési 

csoport 

tagjai 

5. 

Bemutató óra: 

Küzdősportok 

/karate, birkózás/ 

 

Sz:Meghívott 

vendég 

 

 

F: Árvainé S.É. 

 

testnevelést 

tanítók, 

tanulók 

 

Tan-

eszközök, 

tatami 

2021.  

március 

Iskola- 

vezetés  

A munka-

közösség 

vezetője 
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6.  

Az egy 

osztályközösség

ben tanító 

szaktanárok 

együttműködésé

nek erősítése. 

mk. vezető 

testnevelők, 

gyógytestne

velő 

a tanulói 

hátrányok 

csökkenése a 

tanuló 

önbizalmának 

növelése 

sporteszkö-

zök 
folyamatos 

isk. vezetés, 

mk. vezető 

7. 

A nyolcadik 

osztályosok 

továbbtanulásá-

nak segítése 

koordinálása: 

/testnevelés, 

rendvédelemi 

szak/ 

mk. vezető 
mk. tagjai 

sikeres 

felvételi 

eredmények 

internet, 

számítógép 
2021. febr. isk. vezetés 

 

 

Szakmai elvárás: a kompetencia alapú oktatás széleskörű alkalmazása- kiemelt színvonalú képességfejlesztés. 

Konkrét feladat: a kommunikációs készség, az önkifejezés, a kapcsolatteremtés módjainak fejlesztése. A készségek, a 

képességek és a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztésének előtérbe helyezése. 

 A köszönés és az alapvető viselkedési normák fontosságának tudatosítása -online térben is. 

Minőségcél: . Kifejezetten a tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre juttatása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

A tanulók szép, 

választékos 

beszédre nevelése, 

szaknyelv 

használata a 

gyakorlatokban  

Minden  

testnevelő 

A tanárok és 

a gyerekek 

A kulturált 

kommunikáció 
 Folyamatos kollégák 

2. 

Sportmozgások 

szabályainak 

ismerete, 

sportszerű 

magatartás és 

viselkedés 

betartása 

testnevelők osztályok 

szabályok 

betartása a 

labdajátékok-

ban, 

agressziókeze-

lés 

pályák,  

labdák 

oktatófilm 

szabály- 

könyv 

folyamatos 
tanárok, 

 mk. vezető 

3. 

A mozgások helyes 

technikai 

végrehajtása 

testnevelők tanulók 

a fizikai 

törvényszerűsé

gek 

felismerése, 

alkalmazása a 

mozgásokban 

sporteszkö-

zök 
egész tanév testnevelők 

4. 
Pályaorientációs 

nap 
mk. vezető 

mk. tagok, 

tanulók 

különböző 

szakmák 

megismerése 

 
2021. 

április 
isk vezetés 
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Szakmai elvárás: Az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása, a mindennapos testedzés 

lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. 

Konkrét feladat: esztétikus környezet kialakítása, rendszeres testmozgás biztosítása. 

Minőségcél: a versenyeken induló tanulók eredményesebb szereplése. Az egészségtudatos magatartás erősítése. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Sportversenyek 

szervezése és 

lebonyolítása 

Európai Diáksport 

Napja 

Sz.:Kovács M.-

Szikszainé A M. 

B: K Nagy K 

F.:Árvainé S. É.. 

iskolánk 

tanulói , 

tanárai 

iskolánk 

bekapcsoló-

dik a 

versenybe 

létesítmé-

nyek, 

sporteszkö

zök 

2020. ősz 

függőben 

iskolaveze-

tés 

2. 
Mozdulj! 

Sportvetélkedő 

Sz.:Fülöp Z. 

B:Kovács M 

F.:Árvainé S. É. 

 

felső tagozat 

Kellemes 

délutáni 

időtöltés 

csarnok, 

sporteszkö

zök 

november  

függőben 

iskolaveze-

tés 

3. Vízi vetélkedő 

Sz.: Kovács M- 

Fülöp Z. 

B. K Nagy K 

F: Árvainé S. É. 

felső tagozat 

az úszásórák 

eredményei, 

élményei 

uszodai 

eszközök 
május  

iskola-

vezetés 

4. 

Mindennapos 

testmozgás 

biztosítása 

/testnevelés órák, 

sportszakkörök/ 

testnevelők felső tagozat 

Minden 

gyerek 

mozogjon   

Torna- 

terem, 

iskola-

udvar 

Folyamatos mk. vezető 

 

 

 

Konkrét feladat: tiszta, esztétikus környezet biztosítása. 

Minőségcél: a környezet állagmegóvása, a gyerekek és felnőttek egyaránt érezzék jól magukat az iskolai közegben.  

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker-

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Dekoráció 

készítése 

Faliújság 

szerkesztése 

minden 

testnevelő 

testnevelés 

mk. 

a legjobb 

eredményt 

elért tanulók 

kiemelése 

képek, 

táblázatok 
április ig. he. 
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2. 

Öltözők, 

tornatermek 

rendje, 

állagmegóvás, 

szertárrendezés 

minden 

testnevelő 
tanulóink 

szép,esztéti-

kus 

környezet-

ben tanulunk 

létesítmé-

nyek, 

sportsze-

rek 

egész tanév 

minden 

testnevelő, 

mk. vez. 

3. 
Szelektív 

hulladékgyűjtés 
tanárok 

Tanárok 

gyerekek, 

Környezet-

tudatos 

magatartás 

formálása 

hulladék-

gyűjtők 
folyamatos 

minden 

kolléga 

        

Szakmai elvárás: a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása  

Konkrét feladat: A tanulók konkrét feladatot kapnak pl. olimpia történet, sportági ismeretek, sportolók élet-és sportági 

múltja feldolgozása. 

Minőségcél: A karantén időszakban és a rossz időjárás beköszöntésével a tanulók hasznos és tudásértékű  ismeretekkel 

gazdagodjanak a gyakorlati feladatok mellett.  

A járványügyi helyzetre való tekintettel a rendezvényeink megtartásáról az iskolavezetés 

utasításainak megfelelően járunk el, így a versenyek elmaradása illetve későbbi időpontban 

való megszervezése fennáll. 

Jelmagyarázat: 

Sz: szervező(k) 
B: beszámolót készít 
F: fotózik 

 
Martfű, 2020. 09 15.  
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Munkaterv 

2020-21. tanév 

Fejlesztő- és Gyógypedagógiai Munkaközösség 

A BTMN/SNI/logopédiai ellátást igénylő tanulók terápiáját végzik: 

 

 Hegedűs-Kovács Szilvia nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus (munkaszerződés) 10 óra  

 Sikéné Buczkó Mária TANAK szakos gyógypedagógus (főállás) 18.5 óra 

 Vadasné Farkas Brigitta pszichopedagógus, logopédus gyógypedagógus (főállás) 22 óra 

 Csatóné Döbrei Katalin nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus (főállás) 2 óra 

 Savella Szilvia fejlesztő pedagógus (főállás) 2 óra 

 Bende-Sebestyén Gabriella szurdopedagógus szakos gyógypedagógus (EGYMI utazó szakembere) 2 óra 

 Sokváriné Godra Györgyi autizmus spektrumzavar pedagógiája szakos gyógypedagógus ( EGYMI utazó szakembere) 2 óra 

 Gácsi Margit TANAK szakos gyógypedagógus, TSMT terapeuta (4EGYMI utazó szakembere) 4 óra 

 Kátainé Cseh Mária (EGYMI utazó szakembere) 2 óra 
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Alapfeladat: 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkozásain és a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs-rehabilitációs 

ellátásában hangsúlyos legyen a készség-és képességfejlesztés, az individuális fejlesztés, a tanuló állapotához igazodó sérülés specifikus fejlesztés, hogy 

lehetővé váljon a gyerek, tanuló optimális szocializációja. 

 

Kiemelt feladatok: 

 a fejlesztő- és gyógypedagógusok a többségi pedagógusokkal szoros szakmai együttműködést alakítsanak ki,  

 speciális pedagógiai segítséget adjunk: segítsük a szakvélemények értelmezését, a fejlesztési feladatok meghatározását, módszertani, 

óraszervezési tanácsokkal segítsünk az integráló pedagógusoknak, 

 a fogadó pedagógus információi, a szakvélemény és a gyermek képességeinek, készségeinek felmérése alapján egyéni fejlesztési 

tervet készítsünk, 

 a fejlesztő pedagógus, a gyógypedagógus az egyéni fejlesztési tervével, a fejlesztési célokkal, feladatokkal segítse a fogadó/befogadó 

pedagógust, hogy azokat beépítse az oktatási, nevelési folyamatba, 

 partnernek tekintve a szülőket tájékoztatással, tanácsadással segítsük őket, 

 szoros hálózati együttműködés (kapcsolattartás, bizalom) a társintézményekkel, a szakértői bizottságokkal, a szakszolgálatokkal, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményekkel.  

 belső továbbképzésben való részvétel az intézményi munkatervben rögzítettek szerint. 
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Általános feladatok: 

 A sajátos nevelési igényről, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségről való tájékoztatás, korai észlelése, felismerése  

iskolába lépéskor DIFER vizsgálattal, a magasabb évfolyamokon a szakszolgálati vizsgálatok kezdeményezése  

 Konzultáció a gyermeket tanító pedagógusokkal, szülőkkel, külső szakemberekkel. 

 Szakértői vizsgálati kérelem a szakértői bizottság felé (team-munka: fejlesztők, gyógypedagógusok, osztályfőnök, szaktanár, 

intézményvezetők).  

 A szakértői véleményben foglaltak alapján a fejlesztés megszervezése, a fejlesztési területeket, az egyéni haladási ütemet figyelembe véve, 

egyéni fejlesztési terv alapján.  

 Mentesítő határozat meghozatala (intézményvezető), a szakértői bizottság javaslata alapján.  

 Sajátos nevelési igényű tanulók mentesítése esetén szöveges értékelés alkalmazása évente két alkalommal.  

 Az osztályfőnök tájékoztatása, a tanuló nevelésében, oktatásában érintett pedagógusokkal való egyeztetés. 

 A tanórai fejlesztés megszervezése a szakértői véleményben foglaltak, valamint terápiában részt vevőkkel történő folyamatos konzultáció 

alapján.  

 Folyamatos képzés, önképzés, belső képzésben való aktív részvétellel, tudásmegosztással.  

 A tanuló állapotában észlelhető változások rögzítése, javaslat a fejlesztés módosítására, vagy folytatására, felülvizsgálati kérelmek 

benyújtása. 
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Sikerkritérium (cél) a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő tanulók esetében  

 A tanuló beilleszkedik a közösségbe, elfogadja a közösségi normákat, felzárkózik társaihoz. 

 Képességeinek, egyéni haladási ütemének megfelelően tanul.  

 Önmagához mérten érzékelhető a fejlődése.  

 Elfogadja önmagát. 

 Ismereteit továbbhaladáskor alkalmazni tudja. 

 

 

 
Feladat Felelős Résztvevők Tárgyi feltételek Határidő Ellenőrzés 

1. BTMN és SNI tanulók 

csoportba sorolása az 

osztályfok, szakvélemény 

diagnózisa, fejlettségi szint 

alapján. 

munkaközösség-

vezető 

intézményvezető és 

munkaközösség-

vezető 

szakvélemények 2020. szeptember 

14. 

intézményvezető 

2. 

 

Szakvélemények ellenőrzése, 

az iskolai nyilvántartás 

(tanuló-nyilvántartó) 

táblázatos összegzése. A 

munkaközösség-

vezető 

munkaközösség-

vezető és Kontráné 

Molnár Ildikó 

szakvélemények 

20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 

2020. szeptember 

7. 

intézményvezető 
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tanulók nyilvántartása az 

aktuális követelményeknek 

megfelelően.  

3. Tanév eleji dokumentáció 

megnyitása, a fejlesztési 

feladatok meghatározására 

és dokumentálására. 

*E-napló alkalmazása 

munkaközösség 

tagjai 

munkaközösség tagjai BTMN:Egyéni 

fejlesztő napló az 

integrált 

oktatásban 

fejlesztő 

foglalkozásban 

részesülő tanuló 

foglalkoztatásához 

A.G. 350. r. sz. és 

351. r. sz.; SNI: 

Egészségügyi és 

pedagógiai célú 

habilitáció, 

rehabilitáció , 

iskolai fejlesztő 

foglalkoztatás 

egyéni fejlődési lap 

Tü. 356. r. sz. és Tü. 

2020. szeptember 

30. 

 

intézményvezető-

helyettes 
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357.; Fejlesztő 

csoportok forgalmi 

naplója  

*BTMN csoportok 

esetén az utóbbi 

módosított 

változata. 

4. 

 

A felmentésre javasolt 

tanulók határozatainak 

elkészítése. 

 

munkaközösség-

vezető 

munkaközösség-

vezető 

szerkesztett 

határozat 

egyénenként 

2020.október 16. intézményvezető 

5. Tájékoztatás az 5. 

évfolyamon tanító 

szaktanároknak és az 

osztályfőnököknek a tanulók 

állapotáról, fejlettségi 

szintjéről. 

 

munkaközösség 

fejlesztésben 

részt vevő tagjai 

munkaközösség 5. 

osztályosokat ellátó 

tagjai 

intézményvezető 

5. évfolyamon tanító 

kollégák 

tanulói munkák, 

szintfelmérések, 

aktuális 

szakvélemények 

2020. szeptember  intézményvezető 
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6. Egyeztetés a Liget Úti EGYMI 

vezetőjével, az utazó 

gyógypedagógusok 

együttműködésének 

keretéről és formájáról, 

időpontjáról. 

munkaközösség-

vezető 

intézmény-vezető 

munkaközösség tagjai 

tanítók 

szaktanárok 

intézmény-vezető 

 egyeztetés: 2020. 

szeptember első 

két hetében 

(ennek 

megfelelően a 

továbbiak 

tervezése) 

intézményvezető 

6. Csoportváltás esetén a 

fejlesztő szakember 

tájékoztatása a tanuló tanév 

végi állapotáról, az előző évi 

foglalkozások anyagáról, a 

fejlesztésben használt 

szakirodalomról. 

 

munkaközösség 

tagjai 

munkaközösség tagjai fejlesztő- és 

rehabilitációs 

naplók 

2020. október 1. munkaközösség-

vezető 

7. Az osztályfőnökök 

tájékoztatása az osztályban 

tanuló BTMN és SNI 

tanulókról. 

*A szakvélemények 

munkaközösség 

tagjai 

munkaközösség tagjai szakvélemények 

20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 

2020. október 1. intézményvezető-

helyettes 

 és a munkaközösség 

tagjai 
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kivonatainak elkészítése és 

elküldése az 

osztályfőnököknek. 

8. A fejlesztő –és a 

rehabilitációs órákon 

használható iskolai 

tankönyvállomány 

áttekintése, rendezése, 

összegző leltár elkészítése 

 

munkaközösség-

vezető 

munkaközösség tagjai 

Kontráné Molnár 

Ildikó 

tankönyvek, 

feladatlapok, IKT 

eszközök 

2020. november 

30. 

intézményvezető-

helyettes 

 és a munkaközösség 

tagjai 

9. A tanítók, szaktanárok 

számára az egyéni fejlesztési 

tervek elkészítéséhez 

szükséges ismeretek átadása. 

A fejlesztési területek 

meghatározása. Közös 

megbeszélés a kollégákkal. A 

kapcsolat formájának, 

rendszerességének 

megbeszélése a folyamatos 

nyomon követés céljából. A 

munkaközösség-

vezető 

*munkaközösség 

tagjai a csoportjaikba 

sorolt tanulók esetén 

szakvélemények, 

tanév eleji 

szűrővizsgálatok 

megállapításai 

2020. október 16. munkaközösség 

vezetője és tagjai 
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többségi fejlesztési tervek 

tartalmi és formai 

követelményeinek 

áttekintése. 

11. Egyéni fejlesztési tervek 

elkészítése évi 2 ciklusban. 1. 

ciklus: 

 2020. október 1 – január 31.  

A jelen állapotok 

meghatározásához szükséges 

előző év végi dokumentáció 

áttekintése, szűrővizsgálatok 

elvégzése, ismerkedés az új 

tanulókkal. 

munkaközösség 

tagjai 

munkaközösség tagjai  2020. október 16. intézményvezető 

 

13. Kapcsolatfelvétel, tanév eleji 

tájékozódás és folyamatos 

kapcsolattartás az 

 iskola- 

pszichológussal  

 utazó 

munkaközösség-

vezető 

munkaközösség-

vezető 

(SZOLNOK JÁRÁSI 

GYÓGYPEDAGÓGIAI 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

többségi 

szülői kérelmek, 

tanulók aktuális 

állapota, 

szakvélemények 

2020 

szeptemberétől 

folyamatosan 

intézményvezető 
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gyógypedagógusok

kal, 

munkaszerződéssel 

az intézményben 

dolgozó fejlesztő 

pedagógussal, 

gyógypedagógussal

, logopédussal 

 Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Megyei Szakértői 

Bizottság 5000 

Szolnok, Aradi utca 

20. 

 Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Szolnoki 

Tagintézmény 5000 

Szolnok,  

Városmajor út 65/a  

kapcsolattartója 

Döbreiné Bíró Erika) 
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 SZOLNOK JÁRÁSI 

GYÓGYPEDAGÓ-

GIAI 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

(Rátkainé Hegedüs 

Ilona) 

 EGYMI (Nagyfejeő 

Mihályné Gyöngy 

Judit) 
Levélcím: 5000 Szolnok, Liget 

utca 10. 

Telefon: 06-56/421-103 

E-mail: ligetaltisk ( kukac ) 

liget-szolnok.sulinet.hu 

Honlap: www.ligetutiiskola.h

u 

 

Folyamatos adatszolgáltatás 

biztosítása. 
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14. Októberi statisztika, 

adatszolgáltatás 

munkaközösség-

vezető 

munkaközösség-

vezető és Mészáros 

Ágnes 

 

 

előző évi 

statisztika, 

állapotváltozást 

jelző 

szakvélemények 

2020. október 1. intézményvezető 

15. DIFER PROGRAMCSOMAG: 

diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazása, 

diszlexia veszélyeztetettség 

előszűrése után, tanítói 

javaslatra 

munkaközösség-

vezető 

munkaközösség 

vezetője, Hegedűs-

Kovács Szilvia, 

Mészáros Ágnes 

 

DIFER PROGRAMCSO 

MAG 

LOGOPÉDIAI 

SZŰRŐTESZTEK 

(2020. október 9. 

felmérés, október 

22. jelentés, 

december 4. 

szűrővizsgála-tok 

elvégzése) 

 

intézményvezető 

16. Továbbképzések aktív 

látogatása: folyamatosan 

meghirdetett szakmai 

rendezvényeken, az aktuális 

járványügyi helyzetnek 

megfelelően elsősorban 

online felületeken. 

munkaközösség-

vezető 

munkaközösség tagjai  folyamatosan a 

tanév során 

intézményvezető 
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17.  

Fő szakmai feladatok ebben 

a tanévben fejlesztési 

ciklusonként: 

 

  *A belső képzés 

anyagai a szerverre 

kerülnek, vagy 

előadás 

formájában 

valósulnak meg a 

szakmai felelős 

döntése alapján.  

  

 1. Folyamatos belső 

tudásátadás az önállóan 

gyűjtött szakmai 

anyagokból, a külső 

képzések anyagainak 

megosztása 

munkaközösség 

tagjai 

munkaközösség tagjai  folyamatosan intézményvezető- 

helyettes 

 

 2. Belső képzési 

anyagok online megosztása 

a tantestülettel évente 1 

alkalommal 

munkaközösség - 

vezető 

munkaközösség tagjai  2021 márciusa intézményvezető 

 3. Fejlesztő 

feladatbank bővítése a 

képességháló évenként 

munkaközösség-

vezető 

munkaközösség tagjai  2021. január 31. 

  

intézményvezető 
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meghatározott tartalmi 

területére vagy annak 

elemére.  

2020-21. tanévben: 

játékok a KAP 

támogatására és a 

fejlesztő munkában. 

 4. A BTMN és SNI 

tanulók egyéni fejlesztési 

tervének áttekintése a 

tapasztalatok és a 

gyakorlati alkalmazhatóság 

szempontjait figyelembe 

véve, az életpálya 

követelményeinek 

megfelelően. 

munkaközösség - 

vezető 

  2020. október 1. intézményvezető 

18. Egyéni fejlesztési tervek 

elkészítése 2. ciklus:  

2021. február 1 – június 15.  

munkaközösség 

tagjai 

munkaközösség tagjai  2021. február 15. intézményvezető 
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20. Tanév végén a tanuló tanévi 

fejlődésének értékelése, 

állapotának meghatározása. 

munkaközösség 

tagjai 

munkaközösség tagjai  2021. június 15.  

 

intézményvezető 

21. Tanév végi protokoll 

áttekintése a többségi 

pedagógusok 

dokumentációjához. 

munkaközösség-

vezető 

munkaközösség-

vezető 

belső használatú 

dokumentum 

elkészítése a 

gyakorlati 

munkához 

2021. június eleje intézményvezető 
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Osztályfőnöki  

munkaközösség 

munkaterve 
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2020/2021. tanév 

 

 
 

Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai: 

 

1.a Csatóné Döbrei Katalin 

1.b           Savella Szilvia 

2.a Vasné Hajdú Tünde 

2.b Szendi Éva 

3.a Kontér Ildikó 

3.b           Szikszainé Angyal Mária/Czető Klaudia 

4.a Csurgó Ilona 

4.b Kiss Rita 

5.a Melis Pálné 

5.b Donkó Ágnes Zsanett 

6.a Kovács Mihály 
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6.b Szántó Mária  

7.a Ivanov Erika 

7.b Köntés Anikó 

8.a Döbreiné Biró Erika 

8.b Botka Tibor 

8.c            Kissné Fazekas Ildikó 

 

 

 

Szakmai elvárás: az esélyteremtés irányába mutató nevelési-oktatási formák támogatása, érvényesítése, a hátrányos 

helyzetű tanulók fejlesztése. A tanulási problémákkal küzdő gyermekek még differenciáltabb fejlesztése, egyéni 

bánásmód alkalmazása. 

Konkrét feladat: A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás. A hatékony, kooperatív 

tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása. A KAP bevezetésével a képzéseken 

elsajátított módszerek és eljárások beemelése a tanév folyamán a tanítási folyamatokba. 

Minőségcél: a nevelőtestület módszertani kultúrájának, digitális kompetenciáinak fejlesztése.  

A napi gyakorlatban minden pedagógus törekedjen a megismert módszerek alkalmazására. Az eszközök széleskörű 

használatára, azok állagának megóvására. Személyre szabott feladatok tervezése, megoldása. 

A lemaradó tanulók esetében a lemaradás arányának csökkentése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 

támogatása. 

 Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker- 

kritérium 

Tárgyi  

feltételek 
Határidő Ell. 
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1. 

Differenciált órák 

tervezése, hatékony 

tanulási módszerek, 

kooperatív technikák 

alkalmazása. 

a 

munkaközösség 

tagjai 

a munka- 

közösség 

tagjai 

A tanórákon 

való 

folyamatos 

differenciálás, 

személyre 

szabott 

feladatok 

tervezése. 

taneszközök folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

a munka-

közösség 

vezetője 

2. 

A Pedagógiai 

Program, SZMSZ és a 

Házirend folyamatos 

felülvizsgálata, 

estleges átdolgozása 

a törvényi változások 

mindennapi életbe 

történő 

beiktatásának 

függvényében. 

a 

munkaközösség 

tagjai 

a munka-

közösség 

tagjai 

Az iskolai 

dokumentá-

ciók 

naprakészsége 

és a törvényi 

változások 

nyomon 

követése. 

Pedagógiai 

Program, 

SZMSZ és a 

Házirend 

folyamatos 
Iskola-

vezetés 

3. 

Az Arizona program 

folytatása, a szülők és 

a gyerekek megfelelő 

tájékoztatása, 

támogató 

beszélgetések az 

Arizona program 

szabályzata alapján. 

a 

munkaközösség 

tagjai 

a munka-

közösség 

tagjai 

érvényes 

szabályzat, 

minél 

kevesebb diák 

kerüljön be az 

Arizona 

szobába 

Arizona 

program 

szabályzata, 

dokumentu-

mai, Arizona 

szoba 

a 

2020/2021

. tanévben 

folyamato-

san 

Iskola-

vezetés, a 

munka-

közösség 

vezetője  

4. 

A kiírt pályázatok 

nyomon követése, a 

pályázatírás iránti 

igény növelése. 

a 

munkaközösség 

tagjai 

a munka-

közösség 

tagjai 

sikeres 

pályázatírás 
 pályázatok folyamatos 

Iskola 

vezetése 

5. 

A KAP bevezetésével 

a képzéseken 

elsajátított 

módszerek és 

eljárások beemelése 

a tanév folyamán a 

tanítási 

folyamatokba.  

a 

munkaközösség 

tagjai 

a munka-

közösség 

tagjai 

differenciálás 

heterogén 

tanulócsopor-

tokban 

taneszközök folyamatos 

 

 

 

 

 

 

Iskola-

vezetés 
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6. 
IKT-s anyagok 

kidolgozása 

a 

munkaközösség 

tagjai 

a munka-

közösség 

tagjai 

színesebb 

tanórák 
IKT eszközök folyamatos 

 

 

Iskola-

vezetés 

7. 

Együttműködés az 

iskolai szociális 

segítővel. 

osztályfőnökök diákok 

hatékony 

szakmai 

együttműkö-

dés  

 folyamatos 

 

 

Iskola-

vezetés 

 

 

 

Szakmai elvárás: a tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése 

tehetségük bemutatására, versenyeztetésre online is. A művészi képességek kibontakoztatása, a művészi tehetségek 

fejlesztése. 

Konkrét feladat: biztos alapkészségek kialakítása, tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás és felzárkóztatás 

megszervezése. Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása. (Különös tekintettel a fenntartó által előírt 

mérésekre, az azok elemzését követően megállapított hiányterületekre való fókuszálással.) 

Minőségcél: a versenyeken induló tanulók eredményes szereplése, a kompetenciamérés eredményeinek figyelembe 

vételével a tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre való juttatása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker- 

kritérium 

Tárgyi  

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

 

Alkotói pályázatokon, 

művészeti 

versenyeken való 

részvétel támogatása 

online is. 

 

osztályfőnökök  

munka-

közösség 

tagjai, 

diákok 

a tantárgyak 

népszerűsítés

e és 

sikerélmény-

hez juttatás 

 folyamatos 

munka-

közösség 

vezetője 
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2. 

A szülők és a tanulók 

megfelelő 

tájékoztatása a 

fenntartó által előírt 

mérésekről szülői 

értekezleten és 

osztályfőnöki órákon. 

osztályfőnökök 

a munka-

közösség 

tagjai, 

diákok, 

szülők 

a szülői 

kérdőívek 

kitöltése, 

motivált 

gyerekek 

 folyamatos 
Iskola-

vezetés 

 

 

 

Szakmai elvárás: a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés, a szociális érzékenység 

fejlesztése. A részképesség hiánnyal küzdő tanulók kiszűrése, az iskolai tanulmányokban lemaradók felzárkóztatásának 

megszervezése. A különleges gondozást igénylő tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. Erős kapcsolattartás a 

többségi pedagógusok és a gyógypedagógusok/fejlesztő pedagógusok között a gyermekek érdekében. (Utazó 

pedagógusokat is ideértve.) 

Konkrét feladat: tevékenység-központú módszertan alkalmazása. Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése. Az 

ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése. 

Minőségcél: A megfelelő tanulási környezet kialakítása, cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A tanulás értékének, az 

iskolai fegyelemnek és figyelemnek további erősítése. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker- 

kritérium 

Tárgyi  

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Az egy 

osztályközösség

ben tanító 

szaktanárok, 

gyógypedagó-

gusok/fejlesztő 

pedagógusok 

együttműködé-

sének erősítése. 

osztályfőnökök 

osztályban 

tanító 

tanárok, 

gyógy-

pedagógus, 

fejlesztő 

pedagógus 

A tanulói 

hátrányok 

csökkenése, 

tanuló 

önbizalmának, 

önértékelésé-

nek növelése 

 folyamatos 

Iskola-

vezetés, 

munka-

közösség 

vezető 
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2. 

Szakmai 

műhelymunka: 

 

Az átmenet 

megkönnyítése 

az 5. 

évfolyamon. 

 

 

 

 

 

Szervezés: 

a munkaközösség 

vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

munkaközös

ség tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikeres 

szakmai 

együttműködé

s a 4. és az 5. 

évfolyamon 

tanító 

pedagógusok, 

és a 

gyógypedagó-

gusok/fejleszt

ő 

pedagógusok 

között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. 

szeptembe

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munka-

közösség 

vezetője 

 

 

 

 

3. 

 

Részvétel az 

iskolai 

ünnepségen.  

osztályfőnökök 
 

tanulók 

Felhívni a 

tanulók 

figyelmét a 

tanórán kívüli 

kulturált 

magatartásra, 

ünnepi 

öltözetre, az 

ünnep 

jelentőségére. 

a forgató-

könyv 

szerint 

 

 

 

 

2020/2021. 

tanév 

 

 

 

 

 

Iskola-

vezetés 
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4. 

Iskolai 

műsorokon való 

részvétel:  

- október 6., 

- a Magyar 

Kultúra Napja,  

- a kommunista 

és egyéb 

diktatúrák 

áldozatainak 

emléknapja, 

- a költészet 

napja,  

- a Holokauszt 

Áldozatainak 

Emléknapja, 

- a Nemzeti 

Összetartozás 

Napja 

A munkaközösség 

tagjai 

a munka- 

közösség 

tagjai, 

tanulók 

ünnepélyes 

megemlékezé-

sek 

 

 

 

Felhívni a 

tanulók 

figyelmét a 

megemlékezés 

alatti kulturált 

magatartásra, 

a 

megemlékezés 

jelentőségére. 

iskolarádió, 

képek, 

tablók 

A 

2020/2021. 

tanév során 

folyamato-

san. 

Iskola-

vezetés 

 

5. 

 

Bekapcsolódás 

az 

iskolai 

mesejáték 

megvalósításába

. 

 

 

forgatókönyv:  

Ivanov Erika 

énekkar: Kissné 

Fazekas Ildikó 

 

 

 

az 

érdeklődő 

diákok, a 

munka- 

közösség 

tagjai 

 

 

 

meghitt ünnep 

 

 

a forgató-

könyv 

szerint 

 

 

 

2020/2021. 

tanév  
Iskola-

vezetés 

6. 

A nyolcadik 

osztályosok 

továbbtanulásá-

nak szervezése, 

koordinálása. 

a 8. évfolyamos 

osztályok 

osztályfőnökei 

 

a 8. 

évfolyamos 

osztályok 

osztályfőnö-

kei 

 

sikeres 

felvételi 

eredmények 

számítógép 
2021. 

február 

Iskola-

vezetés 
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7. Farsang 
a munkaközösség 

tagjai 

a munka- 

közösség 

tagjai, 

tanulók 

hangulatos 

farsangi 

mulatság 

igény 

szerint 

2021. 

február 

Iskola-

vezetés, 

A munka-

közösség 

vezetője 

8. 
Osztálykirándu-

lások 

a munkaközösség 

tagjai 

 

 

osztály-

főnökök, 

tanulók 

 

A szülők 

kérésének 

megfelelő 

kirándulás a 

járványügyi 

szabályok 

alapján. 

 

 

 

 

 

 

2020/2021. 

tanév 

 

 

 

 

 

 

Iskola-

vezetés 

 

 

 

 

Szakmai elvárás: a kompetencia alapú oktatás széleskörű alkalmazása- 

kiemelt színvonalú képességfejlesztés. 
Konkrét feladat: a kommunikációs készség, az önkifejezés, a kapcsolatteremtés módjainak fejlesztése. A készségek, a 

képességek és a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztésének előtérbe helyezése. A köszönés és az alapvető viselkedési 

normák fontosságának tudatosítása.  

Minőségcél: a némaértő olvasás fejlesztése, a szöveg megértése, a matematikai gondolkodás erősítése. Kifejezetten a 

tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre juttatása. A szövegértés fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés 

fokozása. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker- 

kritérium 

Tárgyi  

feltételek 
Határidő Ell. 
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1. 

A köszönés és az 

alapvető 

viselkedési normák 

fontosságának 

tudatosítása. Ezek 

online térben 

történő megfelelő 

alkalmazása. 

 

osztályfőnökök 

 

pedagógu-

sok, tanulók 

kulturált 

kommunikáció 

és viselkedés 

 folyamatos 
minden 

pedagógus 

2. 

A tanulók szép, 

választékos 

beszédre nevelése, 

szókincsbővítés. 

Könyvajánlók.  

 

pedagógusok 

pedagógu-

sok és a 

gyerekek 

A kulturált 

kommunikáció 

és az olvasás 

iránti 

érdeklődés 

felkeltése. 

 folyamatos 
minden 

pedagógus 

3. 
Tanmenetek 

elkészítése 

évfolyamonként. 

szaktanárok szaktanárok 

A NAT-nak,  

a kerettanterv-

nek és a helyi 

tantervnek 

megfelelő 

egyéni 

tanmenetek 

készítése. 

 

tanterv,  

tankönyv,  

munkafüze

t 

 

2020. 

október 1. 

munka-

közösség 

vezetője 

4. 
Részvétel a 

Pályaorientációs 

Napon 

 

osztályfőnökök 

  

 

a munka- 

közösség 

tagjai, 

tanulók 

Szakmák 

megismerteté-

se a diákokkal. 

a 

programok-

nak 

megfelelő-

en 

2020/2021. 

tanév 

 

Iskola-

vezetés 

 

5. pályaorientációs 

órák 

a 

munkaközösség 

tagjai 

a munka- 

közösség 

tagjai, 

tanulók 

A diákok 

pályaorientáci-

ójának 

segítése. 

a foglalko-

zásnak 

megfelelő-

en 

A 

2020/2021.

tanév 

során 

folyamato-

san. 

 

Iskola-

vezetés 
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6. 

A Martfű Városi 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

rendezvényein való 

részvétel a 

járványügyi 

előírások szerint. 

pedagógusok 
tanárok, 

tanulók 

A tanulók 

minél több 

művészeti 

élményhez 

juttatása. 

 

A 

2020/2021.

tanév 

során 

folyamato-

san. 

 

Iskola- 

vezetés 

 

 

Szakmai elvárás: Az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása, a mindennapos testedzés 

lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. 

Konkrét feladat: esztétikus környezet kialakítása, rendszeres testmozgás biztosítása. 

Minőségcél: a versenyeken induló tanulók eredményesebb szereplése. Az egészségtudatos magatartás erősítése. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker- 

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Dekorációk 

elkészítése 

- osztálydekorációk 

- sulifal  

  dekorációja 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

tanítók, 

tanárok, 

tanulók 

esztétikus  

környezet 

kialakítása 

szükség 

szerint 
folyamatos 

Iskola-

vezetés 

2. 
Az egészséges 

életmód 

népszerűsítése. 

osztályfőnökök diákok 

egészséges 

ételek 

fogyasztása 

iskolatej 

és 

iskolagyü-

mölcs 

program 

folyamatos 
Iskola-

vezetés 

 

Konkrét feladat: tiszta, esztétikus környezet biztosítása. 

Minőségcél: a környezet állagmegóvása, a gyerekek és felnőttek egyaránt érezzék jól magukat az iskolai közegben.  

Ssz Feladat Felelős Résztvevők Siker- Tárgyi Határidő Ell. 
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kritérium feltételek 

1. 
Szelektív 

hulladékgyűjtés 
pedagógusok 

pedagógusok 

és a gyerekek 

Környezet-

tudatos 

magatartás 

formálása. 

Hulladék-

gyűjtők 
folyamatos 

pedagógu-

sok 

2. 

Környezetünk 

rendben tartása, 

esztétikus 

dekorációk 

készítése 

pedagógusok 
pedagógusok 

és a diákok 

A környeze-

tünk igényes 

kialakítása. 

A 

dekoráció-

nak 

megfele-

lően 

folyamatos 

Iskola-

vezetés 

 

3. 
Diákönkormány-

zati nap 

osztályfőnökök 

 

osztályfőnö-

kök, diákok 

Tartalmas, 

érdekes és 

szórakoztató 

programok 

megvalósítá-

sa. 

A progra-

moknak 

megfele-

lően 

2021. június 
Iskola-

vezetés 
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Konkrét feladat: A digitális technológiával támogatott oktatási 

módszerek rendszeres alkalmazása. 

Minőségcél: A tanulók megismerik a digitális oktatási formákat. 

Ssz Feladat Felelős Résztvevők 
Siker- 

kritérium 

Tárgyi 

feltételek 
Határidő Ell. 

1. 

Digitális 

technológiával 

támogatott 

oktatási 

módszerek 

alkalmazása a 

tanórákon. 

pedagógusok tanulók 

A tanulók 

megismerik 

a digitális 

oktatási 

formákat. 

informati-

kai 

eszközök 

2020/2021. 

tanév 

Iskola-

vezetés 

2. 

A Teams 

használatának 

megismertetése 

és gyakoroltatása 

a diákokkal. 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 
tanulók 

A diákok 

megfelelően 

használják a 

Teams 

programot. 

informati-

kai 

eszközök 

2020/2021. 

tanév 

Iskola-

vezetés 

 

 

 

Martfű, 2020. 09. 01.  
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BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES 

MUNKATERVE 

2020-2021. 

 

 

 

 

Martfűi József Attila Általános Iskola 

5435 Martfű, Május 1. út 2. 
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A BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI 

1. Csatóné Döbrei Katalin 

2. Csurgó Ilona 

3. Döbreiné Bíró Erika 

4. Hegedűs Edit 

5. K. Nagy Katalin  

6. Melis Pálné 

7. Szabó Józsefné 

FELADATAIK:    

Az intézményi önértékelést az adott tanévre szóló éves munkaterv szerint rendszeres 

munkájával támogatja: 

 Dokumentumelemzést végez az intézményi belső elvárás rendszer meghatározása 

érdekében.  

 Elvégzi az informatikai rendszerben az értékelés során összegyűlt tapasztalatok, 

információk rögzítését, valamint összekapcsolását az önértékelés során tett 

megállapításokkal. 

 Egyezteti az önértékelés részleteit az érintett pedagógussal, közösen meghatározzák az 

önértékelésbe bevonandó további partnerek körét. 

 Informálja, és igény szerint felkészíti az előző pontban meghatározott partnereket és 

az érintett pedagógust.  

 A kérdőíves felmérések elvégzéséhez továbbítja a felmérésben résztvevőknek az 

online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a felmérést. 

 Megvizsgálja a pedagógiai munka dokumentumait, adatgyűjtést végez, majd rögzíti a 

dokumentumelemzés eredményét az előre adott szempontok mentén az informatikai 

rendszerben. 

 A javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján 

interjúterveket készít, és lefolytatja az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a 

válaszok kivonatát rögzíti az informatikai felületen. 
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 Az önértékelésben résztvevő kolléga két óráját vagy foglalkozását meglátogatja és az 

azt követő megbeszélés tapasztalatait a megadott szempontok alapján rögzíti az 

informatikai felületen 

 Szükség esetén kitölti pedagógustársak értékelő kérdőívét és a pedagógusok 

elégedettségi kérdőívét.  

 Intézményellenőrzés során részt vesz a pedagógusokat érintő interjún, és válaszol az 

interjú során feltett kérdésekre. 

 Az önértékelés során keletkezett adatokat, információkat, az önértékelés eredményét 

bizalmasan kezeli, nyilvánosságra nem hozhatja. 

 A vezető önértékelésekor az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás 

második és negyedik évében elvégzi az éves munkatervben meghatározott feladatokat. 

Bevont kollégák és feladataik:  

Szántó Mária 

Vadasné Farkas Brigitta 

Az intézményi önértékelést az adott tanévre szóló éves munkaterv szerint rendszeres 

munkájával támogatja: 

 Dokumentumelemzést végez az intézményi belső elvárás rendszer meghatározása 

érdekében.  

 Az önértékelésben résztvevő kolléga két óráját vagy foglalkozását meglátogatja és 

részt vesz az azt követő megbeszélésen, elemzi, értékeli a látottakat a megadott 

szempontok alapján. 

 Szükség esetén kitölti pedagógustársak értékelő kérdőívét és a pedagógusok 

elégedettségi kérdőívét.  

 Intézményellenőrzés során részt vesz a pedagógusokat érintő interjún, és válaszol az 

interjú során feltett kérdésekre. 

Az önértékelési munkaközösség minden év június 30-ig elkészíti, és tantestület elé terjeszti 

jóváhagyásra a következő éves önértékelési tervet A terv tartalmazza az értékelésben 

résztvevők névsorát, valamint az értékelésbe bevont pedagógusok nevét. 

Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora: 
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Botka Tibor     Czető Klaudia 

Donkó Ágnes     Döbreiné Bíró Erika 

Erneszt Gabriella     Fülöp Zoltán 

Juhászné Hidvégi Edit    Kissné Fazekas Ildikó 

Kovács Mihály     Köntés Anikó 

Melis Pálné     Nagyné Tóth Tünde 

Sikéné Buczkó Mária    Szántó Mária 

Takács Mihály     Tasnádi Balázsné 

Vadasné Farkas Brigitta    Vassné Hajdú Tünde 

Mivel az intézményvezető vezetői megbízatásának 4. évét tölti, a törvényi előírásoknak 

megfelelően vezetői önértékelést is végzünk. 
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Az önértékelési feladatok elosztása: 

Pedagógus önértékelés 

Lépés Időpont Feladat Tevékenységek, felelősök, dokumentálás 

1. 
2020. 

08.28. 

Nevelőtestület 

tájékoztatása 

 Nevelőtestületi értekezlet keretében 

 Felelős. Szabó Józsefné 

2. 

 

2020. 

szeptember 

30. 

Az érintett pedagógus 

és a partnerek 

tájékoztatása: 

 önértékelésben 

résztvevő 

pedagógusok 

felkészítése 

 munkamegbeszélés keretében 

 Felelős: Szabó Józsefné 

 A bevont pedagógusokkal szemben támasztott 

intézményi elvárás rendszer ismertetése. 

3. 
2020. 

szeptember 
Szülők tájékoztatása 

 SZMK értekezleten 

 online megbeszélés keretében 

 Felelős: Szabó Józsefné 

Önértékelés folyamata 

1. DOKUMENTUMELEMZÉS 

1. 

Látogatás 

előtt egy 

héttel, 

illetve a 

látogatás 

napján 

A pedagógus előző 

önértékelésére 

vonatkozó és a 

pedagógiai munka 

felsorolt 

dokumentumai: 

 tanmenet 

 óraterv 

 napló 

 tanulói füzetek 

 Felelős: szakmai munkaközösség vezetők 

 Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja az 

előző önértékelés és a pedagógiai munka 

felsorolt dokumentumait, majd rögzíti a 

dokumentumelemzés eredményeit, vagyis 

dokumentumonként az előre megadott 

szempontok mentén az informatikai 

rendszerben rögzíti a tapasztalatokat.  

2. ÓRALÁTOGATÁS 
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Lépés Időpont Feladat Tevékenységek, felelősök, dokumentálás 

2.1. folyamatos 

Óra- vagy 

foglalkozáslátogatás 

időpontja 

 Felelős: Szabó Józsefné, az 

intézményvezető-helyettes segítségével. 

 Időpont két héttel az óra- vagy 

foglalkozáslátogatás előtt kijelölve. 

2.2. folyamatos 

Óra- vagy 

foglalkozáslátogatás 

módszere 

 Felelős: az érintett pedagógus 

munkaközösség vezetője 

 2 óra (2x45 perc) megfigyelése az óra- vagy 

foglalkozáslátogatás megfigyelési 

szempontok mentén (A két órát vagy 

foglalkozást érintő óralátogatás és az azt 

követő megbeszélés tapasztalatait a megadott 

szempontok alapján az órát látogató kollégák 

rögzítik az informatikai felületen.  

3. INTERJÚ 

3.1. folyamatos 

Interjú az 

önértékelésre kijelölt 

pedagógusokkal 

 Felelős: Szabó Józsefné, szakmai 

munkaközösség vezetők 

 Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentumelemzés 

eredménye alapján interjúterveket készítenek, 

és lefolytatják az interjúkat, majd az 

interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát 

rögzítik az informatikai felületen.  

 

3.2. folyamatos Vezetői interjú  

 Felelős: Szabó Józsefné 

 Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentumelemzés 

eredménye alapján interjúterveket készítenek, 
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Lépés Időpont Feladat Tevékenységek, felelősök, dokumentálás 

és lefolytatják az interjúkat, majd az 

interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát 

rögzítik az informatikai felületen.  

 Interjú dokumentáció átadása a 

munkaközösség vezetőnek az interjút követő 

1 héten belül 

4. KÉRDŐÍV 

4.1. folyamatos 

Önértékelési kérdőív 

kitöltése 

(pedagógus) 

 Felelős: Hegedűs Edit 

 A pedagógus önértékelő kérdőíve.  

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek a kérdőív elérhetőségét, és 

elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer 

a résztvevők számára az éves önértékelési 

tervben megadott időintervallumban 

elérhetővé teszi az online kérdőív kitöltő 

felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti 

az adott válaszokat.  

A felmérésen kapott válaszok összesítése. Ha 

szükséges a papír alapú kérdőíves felmérés, 

abban az esetben az adott válaszok 

gyakoriságának a rögzítése az informatikai 

rendszerben.   

4.2.  

Szülői kérdőívek 

kitöltése és az 

eredmények 

 Az SZMK döntése alapján nem kerül sor 

szülői kérdőívek kitöltésére. 
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Lépés Időpont Feladat Tevékenységek, felelősök, dokumentálás 

összegzése 

4.3.  

Munkatársi kérdőív 

kitöltése és az 

eredmények 

összegzése 

 Az Önértékelési kézikönyv 3. sz. melléklete: 

Munkatársi kérdőív a pedagógus 

önértékeléséhez 

 Felelős: Hegedűs Edit,  

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek a kérdőív elérhetőségét, és 

elindítja a felmérést. A felmérés zárásaként 

összesíti az adott válaszokat. 

5. ÖNÉRTÉKELÉS 

5.1. folyamatos 

Az önértékelt 

pedagógus a saját 

intézményi elvárások 

tükrében elvégzi 

önértékelését 

 Felelős: Szabó Józsefné, pedagógus 

 Útmutató szerint a 0-3 skálán értékeli az 

elvárás teljesülését (kompetencia alapú 

pontozótábla) 

 Kompetenciánként meghatározza a 

kiemelkedő és fejleszthető területeket 

 Az önértékelés eredményét az informatikai 

rendszer elérhetővé teszi az értékelt 

pedagóguson kívül, az intézményvezető, 

valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási 

Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók 

számára is.  

  

5.2. az adat- Az intézményvezető  A pedagógus az intézményvezető 
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Lépés Időpont Feladat Tevékenységek, felelősök, dokumentálás 

gyűjtést 

követő két 

héten belül 

segítségével 

önfejlesztési terv 

elkészítése 

segítségével az önértékelés eredményére 

épülő önfejlesztési tervet készít, amelyet 

feltölt az informatikai rendszerbe.  

 Felelős: intézményvezető 

  

5.3 
2021. június 

30-ig 

Az önértékelési 

munkaközösség 

elkészíti az összegző 

értékelést 

és tájékoztatja a 

tantestületet. 

 Felelős: Szabó Józsefné 

 Az összefoglaló jelentés tantestületi 

megvitatása, az intézményi pedagógiai- 

szakmai munka erősségeinek és fejlesztendő 

területeinek meghatározása. 

5.4 
2021. június  

30-ig 

Pedagógusok kijelölése 

a következő tanév 

pedagógus 

önértékelési 

folyamatba. 

 Felelős: igazgató 

 

A részletek egyeztetése az érintett 

pedagógussal. A bevonandó partnerek közös 

meghatározása (vezetők, szülők, kollégák).   

 Felelős: Szabó Józsefné 

 

 

 

 

 

Az önértékelési feladatok elosztása: 

Vezetői önértékelés 

Lépés Időpont Feladat 
Tevékenységek, felelősök, 

dokumentálás 

1. 2020.  Vezetői megbeszélés  Az éves önértékelési tervben kijelölt 
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Lépés Időpont Feladat 
Tevékenységek, felelősök, 

dokumentálás 

08. 24. kollégák egyeztetik a részleteket a 

vezetővel, közösen meghatározzák az 

értékelésbe bevonandó további partnerek 

körét. 

 Felelős. Szabó Józsefné  

2. 
2020. 

08.28. 

Nevelőtestület 

tájékoztatása  

 Nevelőtestületi értekezlet keretében 

 Felelős. Szabó Józsefné  

3. 
2020. 

szeptember 
Szülők tájékoztatása 

 SZMK értekezleten 

 online munkamegbeszélés keretében 

 Felelős: Szabó Józsefné 

 

Az önértékelés folyamata 

Lépés Időpont Feladat Tevékenységek, felelősök, 

dokumentálás 

Kérdőívezés 

4.  

10 napban 

van lehetőség 

a felületen a 

vezetői 

kérdőív 

kitöltésére 

Fajtái: 

 vezetői önértékelő 

 nevelőtestületi 

 szülői 

Kérdőív tartalmának 

értelmezése 

 

Általános tájékoztatás, 

feladatok kiosztása, 

megbeszélése, kérdőívezés 

szabályainak konkrét 

 

 

 

 

A kérdőívező kollégákkal a kérdések 

értelmezése 

Felelős: Szabó Józsefné 

 

A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga a nevelőtestület által 

meghatározott szabályok szerint a 
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megbeszélése 

 nevelőtestületi 

(kiválasztás szempontjai 

nevelőtestület 

tájékoztatása) 

 szülői (kiválasztás 

szempontjai, szülők 

tájékoztatása) 

felmérésben résztvevőknek továbbítja az 

online kérdőív elérhetőségét, és elindítja 

a felmérést 

 Szükség esetén a kérdőíves felmérés 

kiegészíthető papíralapú felméréssel, de 

ebben az esetben az adott válaszok 

gyakoriságát rögzíteni kell az 

informatikai rendszerben.  

Felelős: Hegedűs Edit 

Dokumentumelemzés 

5.  Az öt vezetői önértékelési 

területre információk 

gyűjtése a kézikönyvben 

szereplő szempontok 

segítségével.  

Vizsgálandó dokumentumok: 

 Vezetői pályázat 

 Pedagógiai program 

 Egymást követő 2 tanév 

munkaterve és az éves 

beszámolók 

 SZMSZ 

 

 

Ebben az időszakban BECS tagok, és a 

vezető – elvégzi a dokumentumok 

elemzését az Önértékelési kézikönyvben 

lévő szempontok alapján. Rögzítik a 

jegyzőkönyvben a dokumentumelemzés 

eredményét, vagyis dokumentumonként 

az előre adott szempontok mentén 

rögzítik a tapasztalataikat. 

Felelős: Szabó Józsefné 

Interjú 

6.  Interjú: 

 vezetővel 

 munkáltatóval 

 vezetőtársakkal 

Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentumelemzés 

eredménye alapján interjúterveket 

készítenek. Lehetőségük van mérlegelni, 
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Interjú kérdések 

összeállítása, interjúk 

lefolytatása. 

 

  

hogy csak olyan interjúkérdéseket 

tegyenek fel, amelyek új információt 

nyújthatnak, vagy árnyalhatják, 

kiegészíthetik a korábbi információkat. 

Miután lefolytattak az interjúkat, az 

interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát 

rögzítik a jegyzőkönyvben. 

Felelős: Döbreiné Bíró Erika 

Betekintés 

7.  Üres jegyzőkönyvek 

letöltése, nyomtatása:  

 dokumentum elemzés 

jegyzőkönyve,  

 Interjúk jegyzőkönyve 

 

A jegyzőkönyvek kitöltése  

Jegyzőkönyvek kitöltése – Adatgyűjtő 

 

 Dokumentumelemzésről, 

 Interjúkról. 

 

Ebben az 5 napban van lehetősége van a 

kitöltött kérdőívek eredményeinek 

megtekintésére a Kérdőívek gombra 

kattintva. 

Ebben a szakaszban lehetősége van a 

vezetőnek az Értékelőlap 

kinyomatatására. Ennek segítségével 

felkészülhet az értékelésre 

Felelős: Szabó Józsefné 

8. Látogatás A kitöltött jegyzőkönyvek 

feltöltése 

A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt 

kolléga feltölti az informatikai 

rendszerbe, amely elérhetővé válik a 

vezető részére. Az aláírt jegyzőkönyv 

eredeti példányát az intézmény iktatja, és 
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az irattárban öt évig megőrzi. 

Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők 

kérésére az intézményvezetőnek 

biztosítania kell a betekintés lehetőségét a 

jegyzőkönyvbe. 

Felelős: Hegedűs Edit 

9. Értékelés A vezető (szükség esetén az 

adatgyűjtésben részt vevő 

kollégák segítségével) 

minden elvárás esetében az 

informatikai rendszerben 

értékeli az elvárás 

teljesülését, megjelölve az 

értékelés forrásául szolgáló, a 

rendszerben korábban 

rögzített tapasztalatokat, és 

kompetenciánként 

meghatározza a kiemelkedő 

és a fejleszthető területeket 

Ebben a fázisban van lehetőség az 

önértékelt vezetőnek az önértékelése 

elkészítésére. Ehhez segítséget nyújt, 

hogy az önértékelt pedagógus (vezető) 

továbbra is látja a kitöltött kérdőívek 

eredményeit a Kérdőívek gombra 

kattintva, valamint a Látogatás fázis alatt 

feltöltött jegyzőkönyvet is megtekintheti. 

Vezető önértékelésekor csak az 

indikátorok szövege jelenik meg, az 

indikátor értékek nem. Minden indikátort 

követ egy szabadszöveges mező, 

melynek kitöltése nem kötelező, de 

szükség esetén itt indokolhatja az 

értékelő az értékelését és itt rögzíthet 

olyan információkat, tapasztalatokat, 

amelyek alátámasztják a kiemelkedő, 

vagy fejleszthető területek 

meghatározását. Minden kompetenciát 

követ két szöveges értékelési terület 

(fejleszthető és kiemelkedő területek), 

melyek kitöltése kötelező. 
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Felelős: Szabó Józsefné 

10. Önfejlesztési 

terv 

Önfejlesztési terv elkészítése, 

feltöltése 

 

 

 

A vezető az önértékelésre épülő egyéni 

önfejlesztési tervet készít, amelyet az 

értékeléssel együtt feltölt az informatikai 

rendszerbe. Az önfejlesztési tervet a 

vezető eljuttatja a fenntartó részére, aki a 

megvalósíthatóság elősegítésére 

megjegyzéseket fűzhet a tervhez 

Felelős: Szabó Józsefné 
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SZERVEZÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI MUNKAKÖZÖSSÉG 

TERVEZETT MUNKATERVE A 2020/2021-ES 

TANÉVRE 

 

 

 

 

Martfűi József Attila Általános Iskola 

Martfű, Május 1. út 2. 

OM:201511 
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A munkaközösség tagjai: 

  

- a munkaközösség vezetők: 
 

- Humán alsós munkaközösség: Csurgó Ilona 
- Reál alsós munkaközösség: Csatóné Döbrei Katalin 
- Humán felsős munkaközösség: Melis Pálné 
- Reál felsős munkaközösség: Döbreiné Biró Erika 
- Nyelvi munkaközösség: Szántó Mária 
- Gyógypedagógiai- és fejlesztő munkaközösség: Vadasné Farkas Brigitta 
- Testnevelés munkaközösség: K. Nagy Katalin 
- Osztályfőnöki munkaközösség: Köntés Anikó 
- Mérés-értékelés munkaközösség: Szabó Józsefné 

 

- az igazgatóhelyettesek: 
 

Mészáros Ágnes 

Ivanov Erika 

 

Kiemelt feladataink: 

 Az órarend elkészítése ASC programmal. 

Az elektronikus napló adminisztrátori feladatainak elvégzése. 

A Kréta rendszerben pontosítani, frissíteni az adatokat. 

Hiányzás esetén a pedagógusok helyettesítésének megszervezése. 

A helyettesítési anyag eljuttatása a helyettesítő pedagógusnak. 

Az ügyeleti feladatok ellátása helyettesítés esetén.  

Az iskolai szakkörök megszervezése. 

A pedagógusok továbbképzéseinek nyilvántartása, továbbképzéseken való részvétel 

koordinálása. 

A Városi Művelődési Központ által szervezett rendezvényeken való részvétel megszervezése, 

koordinálása. 

A Városi Könyvtár látogatásának beosztása. 
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I. Feltételrendszer 

II.1 Jogszabályi háttér 

A munkaterv készítési kötelezettségre konkrét előírást a: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) 

bekezdés c) pontja,  

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

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 

- az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) rendelete 

 

Továbbképzések 

Legfontosabb célkitűzésünknek a szakos ellátottság növelését, a feladatellátáshoz 

nélkülözhetetlen végzettség megszerzésére irányuló továbbképzések biztosítását tartjuk. 

(műveltségterületi képzés tanítóknak, testnevelő tanár, közoktatás-vezető) Kollégáink 

tanulmányainál előnyben részesítjük a Pedagógiai Intézet és más akkreditált továbbképző központ 

által szervezett ingyenes képzéseket, melyek a módszertani, szaktárgyi és pedagógus kompetenciák 

fejlesztését szolgálják. 

A Pedagógiai Program folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások 

mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása 

a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 

Adott év kiemelt feladatai 

Tartalmi munka fejlesztése 

 A nem kötelező, szabadon választható tanórán kívüli foglalkozásokon való minél 

magasabb arányú tanulói részvétel ösztönzése a személyiség fejlesztése érdekében 

Szakmai közösségek feladatai 

A szakmai munkaközösség az iskola programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai 

alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint végzi tevékenységét. 

 A pedagógiai program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves munkatervének 

összeállítása 
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 Az iskolai munkával kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, illetve egységes dokumentációs 

rendszer kidolgozása 

 Szakmai továbbképzésekre való javaslattétel 

 Összekötő szerep betöltése más közoktatási intézmények munkaközösségeivel 

 A szakmai munkaközösségek vezetői egyeztetnek az iskolavezetőséggel és egymással az iskolai 

munkaterv, a tanév helyi rendje, a munkaközösségi munka- és feladatterv, a félévi, valamint az év 

végi beszámolók és más elemzések, jelentések összeállításával kapcsolatos, továbbá az iskolai 

rendezvények, tematikus napok, projektek szervezését, s minden – az iskolavezetőség által 

kiadott – feladatteljesítést érintő valamennyi kérdésben. 

 Tankönyv kiválasztással, rendeléssel kapcsolatos feladatok 

 

1. Minőségfejlesztés  
 

Kiemelt minőségcél Megvalósítandó 

feladat 

Felelős Sikerkritérium 

Az órarend elkészítése 

ASC programmal 

Az elektronikus napló 

adminisztrátori 

feladatainak 

elvégzése.  

-órarendek felvitele az 

e-naplóba 

-helyettesítés kezelése 

az e-naplóban 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos adminisztráció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szendi Éva 

Mészáros Ágnes 

A tanügyi ellenőrzések 

során rendben találják 

a dokumentumokat 
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Pontos, adminisztráció Terv szerinti 

ellenőrzések a belső 

ellenőrök, az ig., igh. 

részéről 

Szaktanár, 

Osztályfőnök, 

Igazgatóhelyettes, 

Igazgató 

A tanügyi ellenőrzések 

során rendben találják 

a dokumentumokat 

 

 

 

2. Tervezett programok 
 

megnevezése időpont feladat felelős 

Egészséges életmódra 

nevelés, a 

környezettudatos 

magatartás kialakítása 

(Iskolatej, 

iskolagyümölcs 

programjába való 

bekapcsolódás) 

Az iskolagyümölcs 

szétosztásának 

megszervezése 

Biztosítjuk 

diákjainknak a 

mindennapos 

egészségfejlesztő 

testmozgás 

megvalósítását. 

 

folyamatos 

Szervezés, kiosztás osztályfőnökök 

Az iskolatej 

szétosztásának 

megszervezése 

folyamatos Szervezés, kiosztás osztályfőnökök 
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A pedagógusok 

hiányzása miatti órák 

helyettesítésének 

megszervezése 

 

folyamatos 

 

A helyettesítendő 

feladat ellátása 

 

pedagógusok 

Az ügyeleti feladatok 

ellátása helyettesítés 

esetén 

folyamatos  pedagógusok 

A pedagógusok 

továbbképzéseinek 

nyilvántartása 

folyamatos 

A továbbképzés 

tanúsítványainak 

dokumentálása  

Szendi Éva 

Kapcsolattartás a 

Városi Művelődési 

Központtal  

folyamatos 
A programokba való 

bekapcsolódás 

Munkaközösség-

vezetők, 

osztályfőnökök 

A Városi Könyvtár 

látogatásának 

megszervezése, 

beosztása 

folyamatos  

Munkaközösség-

vezetők, 

osztályfőnökök 

Félévi statisztika 

elkészítése a 

helyettesítésről 

Január Adatok szolgáltatása Szendi Éva 

Év végi statisztika 

elkészítése a 

helyettesítésről 

Június Adatok szolgáltatása Szendi Éva 

 

 

Martfű, 2020.09.01. 
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Martfűi József Attila Általános Iskola 

Diákönkormányzatának munkaterve 

 

2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

József Attila Általános Iskola 

Martfű, Május 1. út 2. 

OM: 201 511 
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Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére 

jött létre. Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős 

programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű program 

kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK 

önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. 

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok 

kitűzésével tervezzük.  

Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy 

a diákok ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diákönkormányzati jogokat. 

A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat 

feladatai az iskolában.  

A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az 

iskolai élet és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban 

elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges 

információkat, eszközöket.  

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még 

vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek 

az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot 

előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat. 

Célunk:  

 A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A 

tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos 

rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új 

elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.  

 Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása 

érdekében, valamint a tanulók közösségi tevékenységének 

ösztönzésére segítjük az osztályközösségeket.  

 Részt kívánunk vállalni a projektek és a témahetek lebonyolításában. 

 Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak 

összehangolása, egységes éves munkaterv elkészítése, a projektek és 

témahetek programjainak közös tervezése. 
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A diákönkormányzat működési területei, feladatai: 

1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és 

az iskolaközösségben.  

 

2. A diákok mindennapi életének megszervezése: 

 a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről 

és az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések 

megszervezésével, diákgyűlések alkalmával 

 rendszeres jelenlét iskolánk honlapján, továbbá a helyi újságokban 

az aktualitásoknak megfelelően: diákcikkek, rajzok, fotók, 

információk az iskolai életről, élménybeszámolók 

 osztályönkormányzatok rendszeres bevonása az 

osztályközösségeket érintő feladatokba. 

 

3. A társadalmilag hasznos munkák segítése: 

 papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal 

 

4. Kulturális rendezvények segítése:  

 iskolai ünnepélyek  

  rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok 

szervezése  

 Diáknap  

  Iskolai projektekben és témaheteken való részvétel  

5. Sportrendezvények, kirándulások, túrák lebonyolítása  

6. Egyéb tevékenységeink:  

 versenyek (tanulmányi, sport) lebonyolításában való részvétel  

  közös programok iskolán kívüli szervezőkkel  

 kapcsolat a helyi újsággal. 
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Szervezeti felépítés 

 

Diákönkormányzatot segítő tanár: Donkó Ágnes Zsanett 

Diákönkormányzat elnöke: Biacsi Sára 

Diákönkormányzat alelnöke: Farkas Fanni,  

  

Diákönkormányzati képviselők, helyettesek: 

5.a: Szakali Lantos Lóránt 

5.b: Szepesi András, Deák Vivien 

6.a: Bozorádi Máté, Dorogi Edina Anna, Táborosi Blanka 

6.b: Szabófi Renáta, Szivajev Viktória 

7.a: Barabás Dóra, Szepesi Anna 

7.b: Szabados Milán, Molnár Vivien 

8.a: Biacsi Sára, Szabó Mihály 

8.b: Bozorádi Mia, Détár Emília Lilla 

8.c: Farkas Fanni, Kardos-Szabó Csenge Laura 

 

 

 

  

mailto:foldie@suli.martfu.hu


Intézményi Egységkód: SZTK 443901 
Szolnoki Tankerületi Központ JA39 

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok 
OM azonosító: 201511 

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola 
5435 Martfű, Május 1 út 2. 

Tel: 06/56 450-025; 06/70 938 67 76 
foldie@suli.martfu.hu 

 

 145 

Éves munkaterv 

SZEPTEMBER 

 Alakuló ülés 

 Vezetőség választás, házirend ismertetése, változások ismertetése 

 Az éves munkaterv megbeszélése, programjavaslatok 

 Iskolai diákétkeztetés: A diákönkormányzat tagjaival kérdőív készítése, 

elégedettség felmérése évente 2 alkalommal (októberben, márciusban)  

OKTÓBER 

 DÖK gyűlés 

 Megemlékezés az Aradi Vértanúkról 

 okt. 23. nemzeti ünnep: 10.22. 

 DÖK nap lebonyolítása, szervezése: 2020. október 22. 

 Halloween ünnepre mozgósítás 

 Menza kérdőív kitöltése 

 Tisztasági verseny, maszkverseny, digitális napló írása 

NOVEMBER 

 DÖK gyűlés 

 Márton nap, versenyekre mozgósítás 

DECEMBER 

 DÖK gyűlés 

 Pályaorientációs nap: 2020. november 17.  

 Mikulás ünnepségek szervezése - osztályprogramok  

 Adventi témahét segítése 

 Teremdekorálási verseny 
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JANUÁR 

 DÖK gyűlés 

 Magyar Kultúra hete – programok segítése 

 Tisztasági szemle 

FEBRUÁR  

 DÖK gyűlés  

 Farsang szervezésének segítése: 2021. február 12. (péntek)  

 Tisztasági szemle 

MÁRCIUS  

 DÖK gyűlés 

 Március 15-ei ünnepség: 2021. március 12. (péntek) 

 Víz napjától a Föld napjáig programsorozat segítése 

 A Föld Órája – március utolsó szombat  

 Nyílt nap: 2021. március 17.  

 Menza kérdőív kitöltése 

 Tisztasági szemle 

ÁPRILIS  

 DÖK gyűlés 

 Magyar költészet napja, iskolánk névadójának napja: 2021. április 11. 

 Alapítványi bálra mozgósítás: 2021. április 17.  

 Hulladékgyűjtésre mozgósítás: 2021. március 31.  

 Tisztasági szemle 
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MÁJUS  

 DÖK gyűlés 

 osztálykirándulások lebonyolításának segítése 

 tábori előkészületek 

 Tisztasági szemle 

JÚNIUS 

 éves munka értékelése 

 évzáró, ballagás: 2021. június 20. 8:00, 10:00 

 

 

Martfű, 2020.09.10. 
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József Attila Általános Iskola Diáksport Egyesületének 

munkaterve 

 

2020-2021 
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Diáksport Egyesületünk célja rendszeres sportolás, versenyzés, testedzési 

lehetőség biztosítása az egyesület tagjai és a pártoló tagok részére. 

 

Az iskola tanulói számára biztosítjuk és megszervezzük a rendszeres 

úszásoktatást a helyi uszodában. 

Sok tanulónk a városi sportegyesületek tagjai is, az edzésekre, 

versenyekre való eljutásban maximálisan támogatjuk őket, intézzük a 

sportorvosi vizsgálataikat. 

 

Valamennyi rendezvényünk a várossal, a Martfűi Úszó és Triatlon Klubbal 

és a Városi Sportegyesülettel karöltve történik. 

 

 

Az idei tanében a koronavírus járvány miatt a délutáni szakköröket további 

intézkedésig felfüggesztjük. 

 

Erre a tanévre tervezett szakkörök: 

pingpong 

vezető: Árvainé Stummer Éva 

labdarúgás  

vezető: Kabai Zsolt 
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Munkaterv 

2019-2020 

Tevékenység Résztvevők Időpont Felelős 

 A sportcsoportok 
megszervezése, 
működésük beindítása 

 A versenyzési 
lehetőségek 
számbavétele, a 
nevezések elküldése a 
versenyekre 

 Az iskolai bajnokságok 
előkészítése, beindítása 

 ·A munkaterv elkészítés 

testnevelők 

 
 
 
 

szeptember Mészáros Ágnes 
Ivanov Erika 

 

 A versenynaptár 
elkészítése 

 A tagnyilvántartás 
elkészítése 

DSE tagjai október 

Iglódiné Mészáros 
Ágnes 
Baloghné Köles Judit 

Magyar Diáksport Napja iskola tanulói Szept. 25. K. Nagy Katalin 

Házibajnokságok felső tagozat folyamatos Kovács Mihály 

Mozdulj sportvetélkedő felső tagozat november Fülöp Zoltán 

A következő év 
költségvetésének 

elkészítése, egyeztetés az 
intézmény vezetőségével 

DSE vezetőség 
intézményvezető 

november 
Mészáros Ágnes 

Ivanov Erika 
Baloghné Köles Judit 
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Korcsolyázás  felső tagozat február K Nagy Katalin 

Vezetőségi ülés, beszámoló 
az első félév tapasztalatairól, 

eredményeiről, az előttük 
álló feladatokról 

 február 

Mészáros Ágnes 
Baloghné Köles Judit  

Szikszainé Angyal 
Mária 

Kosárlabda házibajnokság felső tagozat március K Nagy Katalin 

 Aquatlon verseny 

 Diákolimpiai 
nevezések 

koordinálása 

iskola válogatott 
tanulói 

március 
Botka Tibor 

Kovács Mihály 

Labdarúgó házibajnokság felső tag. fiúk ápriliís Kovács Mihály 

Ping-pong házibajnokság felsős tanulók május Árvainé Stummer Éva 

 Városi futóverseny 
MUTK- Tn. mk. közös 

rendezése 

 Vízivetélkedő 

iskola tanulói 
 
 

Alsó tagozatos 
tanulók 

május 

Botka Tibor 
Balogh József  

K. Nagy Katalin 
Kiss Rita 

DSE közgyűlés megtartása  Június 

Mészáros Ágnes 
Baloghné Köles Judit 

Szikszainé Angyal 
Mária 

 

A tervezett programok a koronavírusra való tekintettel változhatnak. 

 

Martfű, 2020.09.02. 
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