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1.  Jogszabályi háttér 

A 2022/2023. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így 

többek között. 

Törvények:  

✓ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

Kormányrendeletek: 

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

tásáról  

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

Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  

Miniszteri rendeletek:  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

✓ A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022.(VII.29.) BM rendelet  

A 2022/2023-as tanévben a Munkatervben foglaltak a kialakult pandémiás helyzetből fa-

kadóan bármikor változtathatóak. 

2. Helyzetelemzés 

Az iskolai tanulók száma a 2022/2023. tanévben 660 fő+24 szüneteltető=684 fő (számított 

létszám 720+24 szüneteltető=744 fő). A technikai osztályban 24 fő szünetelteti tanulói 

jogviszonyát. 

Osztályok száma: 26+1 technikai osztály. 

Az osztályok és az osztálylétszámok: 

osztály 

megneve-
zése 

létszám 

ebből SNI 
BTMN-s 
tanulók 

létszáma 

számított 
létszám 

osztályfőnök 
/osztályfőnök-

helyettes 
képzési forma 2 főként kell 

figyelembe 
venni 

3 főként kell 
figyelembe 

venni 

1.a 27 1 0 1 28 
Lovas Andrea 
/Zsoldos Roland 

angol irányultság 

1.b 19 1 0 2 20 
Sértő Csaba Zsolt 
/Tolnai-Szokola  
Gabriella 

angol irányultság 

1.c 30 0 0 1 30 
Sutiné Lázár Emőke 
/Knoch Kornélia 

német/mozgás 
irányultság 

1. évfo- 76 2 0 4 78   
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lyam ösz-
szesen 

2.a 26 2 0 0 28 
Vida Gabriella 
/Kispálné Ujlaki Anita 

angol irányultság 

2.n 23 1 0 2 24 
Gicziné Deák Mária 
/Horváth László Norbert 

német nemzetiségi 

2.é 26 1 1 0 29 
Szira János István/ 
Keszei Dalma 

tánc/életrevalók 
irányultság 

2.s 27 4 0 2 31 
Bereczkiné Fábián 
Mária/Horváth László 
Norbert 

sport  
irányultság 

2. évfo-
lyam ösz-

szesen 
102 8 1 4 112   

3.a 28 0 0 3 28 
Szabóné Soós Mária 
/Szekeresné Borka 
Katalin 

általános/német 
nemzetiségi 

3.b 28 2 0 1 30 
Gáspár Anikó  
Gabriella/Szekeresné 
Borka Katalin 

általános/német 
nemzetiségi 

3.c 32 0 0 0 32 
Farkas Szilvia/Rieger 
Nelli Orsolya 

általános/német 
nemzetiségi 

3.d 24 4 0 2 28 
Ángyán Istvánné/ 
Somodi-Borka  
Mariann 

általános/német 
nemzetiségi 

3. évfo-
lyam ösz-

szesen 
112 6 0 6 118   

4.a 25 2 0 5 27 Emmesz Éva 
általános/német 

nemzetiségi 

4.b 25 4 0 0 29 Kardos Zsolt Gáborné 
általános/német 

nemzetiségi 

4.c 24 3 0 0 27 

Gerencsérné 
Szánóczki Judit/ 
Kakuk Vitória 

általános/német 
nemzetiségi 

4. évfo-
lyam ösz-

szesen 
74 9 0 5 83 

  

5.a 26 2 1 2 30 
Nyirati Orsolya 
/Mázsár Marietta 

általános/német 
nemzetiségi 

5.b 23 4 0 3 27 
Lebó Gábor/Bondor 
Edit 

általános/német 
nemzetiségi 

5.c 25 3 0 1 28 
Pintér Kornélia/Varga 
István 

általános/német 
nemzetiségi 

5. évfo-
lyam ösz-

szesen 
74 9 1 6 85 

  

6.a 27 2 0 0 29 
Sólyom László 
 

általános/német 
nemzetiségi 

6.b 28 3 0 2 31 
Tegze Hajnalka/ 
Mihovics György 

általános/német 
nemzetiségi 

6.c 27 1 0 3 28 
Varga Otília/Gyéresi 
Gabriella 

általános/német 
nemzetiségi 
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6. évfo-
lyam ösz-

szesen 
82 6 0 5 88 

  

7.a 22 2 0 3 24 

Gombárné Nagyvára-
di Zsuzsanna/Lovász 
Cintia 
 

általános/német 
nemzetiségi 

7.b 22 0 0 1 22 

Hergertné  
Fischer Móni-
ka/Neményi Lilla 

általános/német 
nemzetiségi 

7.c 23 5 0 2 28 
Tomozi Anna Zsófia/ 
Varga Éva                                                                 

általános/német 
nemzetiségi 

7. évfo-
lyam ösz-

szesen 
67 7 0 6 74 

  

8.a 26 1 0 2 27 

Cserti-Csapó Berna-
dett/ 
Jánosi Mónika 

általános/német 
nemzetiségi 

8.b 22 3 0 2 25 Baranyi József 
általános/német 

nemzetiségi 

8.c 25 3 1 2 30 
Tallósi Zoltán/ 
Györfi Erika 

általános/német 
nemzetiségi 

8. évfo-
lyam ösz-

szesen 
73 7 1 6 82 

  

létszám:  660 54 3 42 720   

Technikai 
osztály 

24 0 0 0 

 

  

összlét-
szám: 

684 54 3  
  

 

Az átlaglétszám osztályonként 25,38 fő, számított létszám iskolai szinten 27,69. Az átlag-

létszám és a számított átlaglétszám is növekedett. 17 osztály – 3 osztállyal több, mint ta-

valy, az összes osztály 65,38%-a - (1.a, 1.c, 2.a, 2.s, 2.é, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.b, 5.a, 5.c, 6.a, 6.b, 

6.c, 7.c, 8.c) esetében kellett megkérni a fenntartótól az osztály létszám túllépési kérel-

met. Az SNI tanulók száma az összes tanulói létszám 8,63%-a (emelkedett a tavalyi évhez 

képest), a BTMN tanulók száma az összes tanulói létszám 6,36%-a. Összegezve a tanuló-

ink 14,99%-át kell fejlesztő foglalkozásban részesíteni, mely megvalósításában 12 kolléga 

és 6 utazó gyógypedagógus vesz részt. 
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A nemek közti arány és a hátrányos helyzet statisztikai számai ebben a tanévben az 

alábbiak szerint alakult a tanév elején: 

osztály fiú lány 2H 3H 

1.a 12 15 0 0 

1.b 10 9 0 0 

1.c 16 14 0 0 

2.a 12 14 0 0 

2.n 12 10 0 0 

2.é 9 17 0 0 

2.s 18 9 0 0 

3.a 14 14 0 0 

3.b 15 13 0 0 

3.c 13 19 0 0 

3.d 15 9 0 0 

4.a 14 11 1 0 

4.b 15 10 1 0 

4.c 14 10 0 0 

alsó összesen 190 174 2 0 

5.a 14 12 0 0 

5.b 12 11 0 0 

5.c 8 17 0 0 

6.a 15 12 1 0 

6.b 19 9 1 0 

6.c 14 13 0 0 

7.a 13 9 0 0 

7.b 15 7 0 0 

7.c 15 8 0 0 

8.a 13 13 0 0 

8.b 8 14 0 0 

8.c 14 11 0 0 

felső összesen 160 136 2 0 

Összesen: 350 310 4 0 
 

Az összes tanulói létszám 53,03%-a fiú, 46,96%-a leány. hosszú évek óta idén valamennyi-

vel nőtt a lányok száma. Nagyon elenyésző – 0,6% - a 2H tanulók száma, 3H tanulónk nincs 

egyáltalán, mely nem azt jelenti, hogy ezen a területen ne lenne dolgunk. Nagy segítsé-

günkre van szociális segítőnk Bertrám Tímea jelenléte az intézményben, továbbá jó a 

kapcsolatunk a településen tevékenykedő gyermekvédelmi szakemberekkel is.. 
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A nyelvoktatás az alábbiak szerint alakult ebben a tanévben: 

tanított nyelvek alsó tagozat felső tagozat 

nemzetiségi német nyelv 101 fő 118 fő 

angol nyelv 263 fő 177 fő 

Német nemzetiségi nyelvoktató iskola vagyunk, mely nyelvoktatást sávos oktatásban valósítjuk 

meg. Ettől a tanévtől elindítjuk a 7.8. évfolyamosoknak – akik vállalták - a DSD vizsgára való felké-

szítést, mely nem kötelező. Regisztráltuk iskolánkat a vizsgarendszerben és két kollégánk vállalta, 

hogy elvégzi az ezzel kapcsolatos továbbképzést. 

A hit-és erkölcstan/etika tantárgyak tanítása az alábbiak szerint alakult ebben a tanévben: 

osztály 
Hit-és erkölcstan/Etika 

Katolikus 
hittan 

Református 
hittan 

Hit Gyülekezete Etika 

1.a 6 3 0 18 

1.b 8 1 1 9 

1.c 10 8 0 12 

2.a 6 4 0 16 

2.n 7 5 0 11 

2.é 8 5 0 13 

2.s 9 2 0 16 

3.a 7 7 0 14 

3.b 12 2 0 14 

3.c 8 13 0 11 

3.d 5 2 0 17 

4.a 9 5 0 11 

4.b 9 8 0 8 

4.c 10 5 0 9 

alsós összesen 114 70 1 179 

5.a 3 2 0 21 

5.b 5 1 0 17 

5.c 4 9 0 12 

6.a 8 4 0 15 

6.b 3 6 0 19 

6.c 5 12 0 10 

7.a 7 3 0 12 

7.b 1 4 0 17 

7.c 3 6 0 14 

8.a 1 9 0 16 

8.b 5 4 0 13 

8.c 1 3 2 19 

felsős összesen 46 63 2 185 

Összesen: 160 133 3 364 
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Alsós délutáni foglalkozások és tanulószoba 

Az alsós délutáni foglalkozások (Te órád, alprogrami foglalkozások, szabadidős foglalko-

zások) és a tanulószobai foglalkozások az alábbi csoportokban és létszámmal kerülnek 

megszervezésre:  

Alsó tagozatosok száma: 364 diák 14 csoportban. 

Tanulószobások száma: 48 fő 2 tanulószobai csoportban. 

 

Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások: 

A foglalkozás megnevezése A foglalkozást tartó pedagógus neve 

Szakkörök 

Angol szakkör 1.2.3. évfolyamokon Nyirati Orsolya, Bondor Edit, Knoch Kornélia, Lo-

vász Cintia, Lovas Andrea, Szabóné Soós Mária 

Néptánc szakkör 2.é Horváth László Norbert 

Digitális Alprogram 5.6. évfolyam Baranyi József 

Életgyakorlat Alprogram 5.6. évfolyam Fejes Mária, Neményi Lilla 

Logikai Alprogram Vésziné Visnyei Ildikó 

Művészeti Alprogram Fejes Mária 

Testnevelés Alprogram Varga István, Tomozi Anna Zsófia, Tallósi Zoltán 

Felvételi előkészítő 8. évfolyam magyar 

nyelv és irodalom 

Jánosi Mónika, Neményi Lilla, Varga Otília 

Felvételi előkészítő 8. évfolyam mate-

matika 

Tegze Hajnalka, Antal Sándor Pálné, Vésziné Visnyei 

Ildikó 

KAP (Komplex Alapprogram) 1-4. évfo-

lyamok 

alsós tanítók 

Tehetséggondozás képzőművészeti Fejes Mária 

Képességfejlesztés magyar nyelv és iro-

dalom 5-8. évfolyamok 

Neményi Lilla 

Képességfejlesztés természettudomá-

nyok 7-8. évfolyamok 

Ács Balázs 

Szabad időkeret 1-8.évfolyamok pedagógusok 
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Az intézmény finanszírozása, pénzügyi feltételek 

A köznevelési törvény 88. §-a rendelkezik a köznevelési rendszer finanszírozásáról. A hi-

vatkozott jogszabályhely alapján a köznevelés rendszerének működéséhez szükséges 

fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó biztosítja. 

A fenntartó biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok 

fedezetét. 

A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési előirányzat összege az 

éves költségvetési törvényben kerül meghatározásra. A köznevelés egyéb feladatainak 

ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat. 

Az intézmény finanszírozása normatív költségvetési hozzájárulás alapján történik. 

Az intézményünk a 2022/2023. tanév elején a tankerület által meghatározott költségvetés 

szerint gazdálkodhat. 

Minden hónapban előre tervezzük a következő hónap kiadásait a műhelyek igényei és 

programtervei alapján. Folyamatosan figyelünk arra, hogy az egyes költségvetési sorokon 

tervezetteknek megfelelően gazdálkodjunk, csekély eltérésekkel. 

A költségvetés mellett támogatást kapunk a Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány 

kuratóriumától, ahova havonta lehet az igényeket továbbítani.  

Feladatunknak tartjuk: 

✓ a 2022. évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást,  

✓ a 2023. évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítését, illetve olyan 

költségvetési javaslat összeállítását, mely a lehetőségekhez képest a legtöbb in-

tézményi cél megvalósítását elősegíti, (ennek érdekében részletes szöveges elő-

terjesztést és tájékoztatást készítünk a fenntartó felé),  

✓ a pályázati tevékenységet, s a különböző pályázati források megszerzését, 

✓ energiahatékony, takarékos, fenntartható működés helyi szabályainak a betartása. 
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3. Személyi és tárgyi feltételek a 2022/2023-as tanévben 

3.1 Tárgyi feltételek 
 

Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: 

✓ iskolaépület régi és új tantermei/szaktantermei, 

✓ tornaterem,  

✓ sportcsarnok, 

✓ műfüves pályák (nyitott, fedett), 

✓ közösségi tér, az ott kialakított tantermek, 

✓ iskolakönyvtár, 

✓ ebédlő, 

✓ fejlesztőszoba/iskolapszichológusi szoba, 

✓ keleti/nyugati iskolaudvar, belső „csendes udvar”. 

Az elmúlt tanévben sikerült tereinek berendezni az új bútorokkal és taneszközökkel. Bir-

tokba vettük a szaktantermeket, mosdókat. A tankerület és az önkormányzat között a 

használatbavételi és vagyonkezelési szerződések megkötése még folyamatban van.  

A tanév elején kialakítottunk még egy fejlesztő szobát, egy digitális oktatásra alkalmas kis 

termet, új helyre költözött az iskolapszichológus és a hittan oktatás is új teret kapott. Az 

iskolaudvarrészek használatát úgy alakítottuk ki, hogy az egyenlő terhelés elve érvénye-

sülni tudjon – a nyugati udvarrész az 1.2 évfolyamé, a keleti udvarrész pedig a 3-8. évfo-

lyamosoké. A belső közösségi terek kialakításában kérjük az együttműködését a DÖK-nek 

és a Szülői Szervezetnek. 

3.2. Személyi feltételek 

3.2.1. Az intézmény dolgozói 

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 66 fő/státusz. 

Szakos ellátottságunk 100%-os☺.  

Ebből 

✓ a pedagógusok létszáma 57 fő, ebből 1 fő gyógypedagógus, 1 fő iskolapszicholó-

gus, 
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✓ a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 10 fő, melyből 4,5 fő 

NOKS, 4,5 fő technikai alkalmazott, 1 fő határozott idővel gyógypedagó-

gus/gyógypedagógiai asszisztens 

✓ 4 fő külsős hitoktató, 

✓ 5 fő utazó gyógypedagógus, 

✓ 1 fő iskolavédőnő, 

✓ 1 fő szociális segítő. 

Megbízás megnevezése Felelős 

Intézményvezető Varga Éva 

Intézményvezető-helyettes Antal Sándor Pálné 

Intézményvezető-helyettes Jánosi Mónika 

Alsós műhely+KAP műhely/munkaközösség Rieger Nelli Orsolya/Keszei Dalma 

Testnevelés műhely/munkaközösség Györfi Erika 

Művészeti műhely/munkaközösség Neményi Lilla 

Természettudományos mű-

hely/munkaközösség 
Baranyi József 

Idegen nyelvi műhely/munkaközösség Hergertné Fischer Mónika 

Fejlesztő műhely/munkaközösség Ozváry Bernadett 

Belső Ellenőrzési Csoport (BECS) Vésziné Visnyei Ildikó 

Vezető mentortanár, további mentortanárok 

(mentoráltak: Rádi Csenge, Gyapjas Regina, 

Mester Janka ) 

Polgár Tamás, Gombárné Nagyváradi 

Zsuzsanna, Ács Balázs, Jánosi Mónika 

Iskolatitkár Pásztor Róbertné 

Rendszergazda Pompor Gábor 

Pedagógiai asszisztensek 
Nagyváradi Lászlóné, Kovácsné Bareith 

Judit, Károlyi Dalma 

Gyógypedagógus/gyógypedagógiai asszisz-

tens 
Morvai Violetta 

Gondnok/baleset-, munka-, tűz-és katasztró-

favédelmi felelős 
Szegedi Péter 

Portás/karbantartó/udvaros Drótos Tamás, Szegedi Zsolt 
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Takarító 
Borbás Miklósné, Süle Éva Piroska (rész-

munkaidőben) 

DÖK segítő tanár Jánosi Mónika 

Közalkalmazotti Tanács elnöke Takács Tamás 

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős/szociális 

segítő 
Bertrám Tímea 

Iskolapszichológus Hajnal Máté Gábor 

Iskolakönyvtáros/tankönyvrendelés-és ki-

adás felelőse 
Gyéresi Gabriella 

Közösségi Alapítvány Kozármisleny elnöke Lovas Andrea 

Külsős hitoktatók 
Tiborczné Somogyi Éva, Nagy Mariann, 

Baji Judit, Akaró Ágnes 

Utazó gyógypedagógusok 
Bálint Réka, Lindner Sára, Cserkuti Dóra, 

Herendi Tünde, Németh Fanni 

 

Személyi változások a következők voltak:  

Új kollégáink: Sértő Csaba Zsolt (Pozsgainé Takács Bettina helyén) tanító, Tolnai-Szokola 

Gabriella (Varga Anikó helyén) tanító, Lovász Cintia (Varga-Peresztegi Nóra helyén) ma-

gyar-angol szakos tanár, Szegedi Zsolt (Nyitrai Györgyné helyén) udva-

ros/portás/karbantartó. 

GYES-en van: Varga Anikó, Roll Eszter, Szegedi-Drótos Renáta, Varga-Peresztegi Nóra. 

Év közben a következő előre látható változások lesznek: 

✓ nyugdíjazás miatt: 3 fő, 

✓ gyermekvállalás miatt: 0 fő, 

✓ szülési szabadságról történő visszatérés miatt: 1 fő. 

Gyakornok:  Lovást Cintia – mentora: Gombárné Nagyváradi Zsuzsanna 

  Morvai Violetta – mentora: Ozváry Bernadett. 

Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók – a 

tantárgyfelosztásban, illetve a közzétételi listában találhatóak. 

Pedagógus életpálya modell: 

Gyakornok besorolású pedagógus: 2 fő 
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Pedagógus I-ben lévők száma: 11 fő 

Pedagógus II-ben lévők száma: 41 fő 

Mesterpedagógusok száma: 3 fő mesterpedagógus szakértő/tanfelügyelő 

A tanév során 3 pedagógusunk fog minősülni: 

Morvai Violetta                P1 

Lovász Cintia                P1 

Knoch Kornélia    P2 

3.2.2. A pedagógusok munkafeltételei 

A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek. Egy közös nagytanárink és egy tanári pihe-

nőnk van. A tanári bútorzata az elmúlt tanév során megújult. 

A munkafeltételekkel kapcsolatos tanévre vonatkozó konkrét feladataink: 

✓ munkarend felülvizsgálata, 

✓ új munkaköri leírások kiadása, 

✓ tűz-és balesetvédelmi oktatás, 

✓ munkaalkalmassági vizsgálat. 

3.2.3. A közalkalmazottak továbbképzése 

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. 

Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette : 

✓ a következő időszakra vonatkozó továbbképzési tervet,  

✓ a továbbképzési terv alapján elkészült a 2022/2023. tanévre vonatkozó beiskolázási 

terv.  

Folytatódnak a Békés Iskola programmal kapcsolatos képzések. 

A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben 

- továbbképzési tervben tervezett és egyéni kezdeményezés alapján vállalt képzéseken - 

résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése. 

Az alábbi kolléga tanul valamely felsőfokú intézményekben: 

✓ Polgár Tamás – PTE földrajz tanári szak megszerzése 

✓ Sutiné Lázár Emőke – BME közoktatásvezető/pedagógus szakvizsga képzés 

✓ Károlyi Dalma – Testnevelési Egyetem edzőképzés/PTE tanító szak. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a POK és a KK által ajánlott továbbképzési lehetősé-

geket, melyekre jelentkezünk.  
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Belső továbbképzéseket szervezünk, ahol az egyének által továbbképzéseken hallott és 

elsajátított tudás átadása történik meg műhelyfoglalkozások keretein belül. 

 

4. Innováció a tanév során 

Iskolánk csatlakozott a Békés Iskolák programhoz (http://www.bekesiskolak.hu/). 

"A Békés Iskolák program az amerikai pszichiáter, Stuart W. Twemlow, és a pszichológus, 

gyermekjogi szakértő, Frank C. Sacco szerzőpáros negyven éves kutató- és terepmunká-

ján alapuló módszer, az iskolai erőszak megelőzésére és kezelésére, amelyet ma már a 

világ számos iskolájában (Amerikában, Jamaicában, Ausztráliában és Magyarországon) 

sikerrel alkalmaznak. 

A Békés Iskolák program hosszú távú megoldást jelenthet az agresszió megelőzésére, 

illetve, az iskolai konfliktusok békés rendezésének elsajátítására. A szemlélet lényege, 

hogy az iskolában keletkező agresszív megnyilvánulásokat és bántalmazást az iskola lég-

köréből, az egész iskolára kiterjedő kapcsolati rendszerek sajátosságaiból vezeti le." 

A tanév során megalakul az iskolai Békítő Team, az abban feladatot vállaló közalkalma-

zottakból. Munkánkat támogatja a Pécsi Tankerületi Központ, szakmai felkészítésünket 

pedig a PTE ÁJK szakemberei vállalták tantestületi és kiscsoportos felkészítések keretein 

belül. A programba aktívan bevonjuk a szülőket.  

5. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok 

Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: 

✓ az intézmény szakmai dokumentumában (szakmai alapdokumentumban) megha-

tározott feladatok ellátása, illetve feladatváltozás esetén e tény jelzése a fenntar-

tó felé,  

✓ a pedagógiai program/helyi tanterv és a szervezeti és működési szabályzat felül-

vizsgálata, módosítsa szükség esetén – különös tekintettel az ellenőrzés-értékelés 

differenciálására, 

✓ intézményi önértékelés dokumentációjának felülvizsgálata, módosítása, új 5 éves 

átfogó program felülvizsgálata (2. ciklus), 

✓ a házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintet-

teknek: tanévkezdés előtt, valamint a beiratkozások előtt,  

http://www.bekesiskolak.hu/
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✓ a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata (munkavédelmi bejá-

rás a tanévkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók és a dol-

gozók részére),  

✓ az intézményben működő szervezetek szervezeti dokumentumai felülvizsgálatá-

nak segítése –  DÖK, 

✓ a pénzügyi-gazdálkodási szabályozások felülvizsgálata, 

✓ különös közzétételi lista felülvizsgálata,  

✓ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kor-

mányrendelet alapján kötelezően előírt szabályzatok felülvizsgálata, GDPR adat-

védelmi szabályzat bevezetése, 

✓ továbbképzési terv felülvizsgálata. 

6. Az intézményi önértékelés elkészítéséből adódó feladatok 

Jogszabályi háttér: 

✓ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65.§ és a 86-87.§) 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156.§) 

✓ 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmé-

nyekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet). 

Útmutatók: 

✓ Országos Tanfelügyelet – kézikönyv az általános iskolák számára 

✓ Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (hatodik javított változat) 

✓ Önértékelési kézikönyv általános iskolák számára 

Az Önértékelési Éves Terv (továbbiakban: ÖÉT) összeállítása a hatályos Intézményi Öt-

éves Önértékelési Program alapján történik.  

Az ÖÉT szakmai irányítója és koordinátora: Varga Éva a Kozármislenyi Janikovszky Éva 

Általános Iskola intézményvezetője. 

AZ ÖÉT szakmai megvalósításáért a BECS fele, melynek tagjai a műhelyek delegáltjai. 

Az ÖÉT hatálya: 2022/2023. tanév. 
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Az Önértékelési Éves Terv tervezett feladatai, területei, felelősei 

Megvalósítandó önértéke-

lési feladat 

Időpont Felelős Dokumentálás módja 

A BECS/MVT tájékoztatója a 

tantestület tagjainak 

2022.08.31. Varga Éva feljegyzés 

BECS csoport megbeszélé-

se, feladatok kiosztása 

2022.08.31. Varga Éva feljegyzés 

Éves munkaterv elemeinek 

véglegesítése 

2022.09.30. Vésziné Visnyei 

Ildikó, Varga Éva  

feljegyzés 

Tantestület tájékoztatása, 

munkatervek elfogadása 

2022.09.30. Vésziné Visnyei 

Ildikó, Varga Éva 

jegyzőkönyv 

Szülői Szervezet tájékozta-

tása 

2022.09.30. Varga Éva  

Pedagógus/vezetői/szülői 

elégedettségi kérdőívek 

kitöltése 

2023.05.01. 

folyamatos 

BECS beosztás szerint 

Interjúk felvétele 2023.05.01. 

folyamatos 

BECS beosztás szerint 

A szülői, pedagógus és ve-

zetői elégedettségi kitöltött 

kérdőívek (szakmai) és in-

terjúk feldolgozása, értéke-

lése, összefoglaló jelentés 

elkészítése 

2023.05.31. BECS jelentés 

Az összefoglaló jelentés 

nevelőtestületi megvitatá-

sa, az intézményi pedagógi-

ai-szakmai munka erőssége-

inek és fejlesztésre szoruló 

területeinek meghatározása 

2022.06.25. BECS/MVT 

 

 

Pedagógusok kijelölése a 2023.06.30. Varga Éva jegyzőkönyv 
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2023/2024-es tanévi peda-

gógus önértékelési folya-

matba 

Az önértékelésbe bevont pedagógusok értékelését az ötéves önértékelési programban 

meghatározottak és az Önértékelési kézikönyv alapján végezzük. Ebben a tanévben min-

den – a pandémia miatt elmaradt – pedagógus önértékeléssel kapcsolatos ellenőrzést 

elvégzünk, melyben komoly feladat hárul a pedagógusokra, műhelyvezetőkre és az in-

tézményvezetésre. 

7. Pedagógiai feladatok 

7.1. A pedagógiai programból adódó feladatok 

Az intézményünk a pedagógiai programját felülvizsgálta, és 2020. év szeptember hó 1. 

napjától érvényes.  

A pedagógia programunk főbb sajátosságai és az abból fakadó feladatok: 

✓ 1- 5. évfolyamokon működtetjük a Komplex Alapprogramot, mely egységes rend-

szerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést 

támogató módszereket; alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megvál-

toztató és ezzel a tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot; kü-

lönös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakításá-

ra az alprogramok segítségével. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvé-

telének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg.  

✓ Komplex Alapprogram 1-6. évfolyamokon 

Digitális Alprogram 

Életgyakorlat alapú Alprogram 

Logikai Alprogram 

Művészetalapú Alprogram 

Testmozgásalapú Alprogram 

Te órád/képességfejlesztés 

Szabad időkeret 

Ráhangolódás 
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A Komplex Alapprogram felmenő rendszerben megjelenik meg a felső tagozaton az 5.6. 

évfolyamokon alprogrami foglalkozások/Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanuló cso-

portokban/Komplex órák formájában a Pedagógiai Programunkban (továbbiakban: PP) 

meghatározott óraszámokban és formákban.  

A Komplex Alapprogram adminisztrációja a KRÉTA Naplóban valósul meg a PP-ban és a 

KAP munkatervben leírtak szerint. 

✓ NAT 2020 – ettől a tanévtől a 3. és 7. évfolyamokon is bevezetésre kerül, melyhez 

a Helyi tantervet átdolgoztuk. 

✓ Felülvizsgáljuk a tanév során az oktatáshoz szükséges eszközök jegyzékét, meg-

feletetve az új tanterveknek, az előírt eszközjegyzéknek és a helyi igényeknek. 

✓ Figyelembe vesszük a gyerekek szükségleteit és elvárásait. Valljuk, hogy a gyermek 

egyedi, megismételhetetlen érték, és ezért megilleti őt a maximális gondosság, 

tisztelet, az emberi jogok és az elvárható legnagyobb gyermekközpontú pedagó-

giai gondviselés. 

✓ Törekszünk a nevelő-oktató tevékenységünk során a gyerekek alapszükségletei-

nek kielégítésére (játék, mozgás, alkotás, önmegvalósítás, szórakozás stb.) annak 

érdekében, hogy szükségleteikre építhessünk (tanulás, önművelés, kitartás, szor-

galom, megismerés, önállóság, önkifejezés, önismeret stb.).                                                                   

✓ Törekszünk arra, hogy felismerjük, ha a gyermekek valamely alapszükségletben hi-

ányt szenvednek (élelem, mozgás, pihenés hiánya, az érdeklődés hiánya, motivá-

latlanság, stb.), mert ezek tünetként jelentkeznek a tanulás folyamatában.                                        

✓ Tanulóinkat úgy neveljük, tanítjuk, hogy életkori sajátosságaikat, fejlettségi szint-

jüket, adottságaikat, lehetőségeiket figyelembe vesszük. Feléjük szeretettel, meg-

értéssel, jóindulattal fordulunk.  

✓ Segítsünk minden diákunknak abban, hogy megtalálják azt a területet, amelyben 

kiemelkedhetnek. 

✓ Útmutatói és partnerei legyünk diákjaink értékválasztásaiban, munkájukban és éle-

tük egyéb problémáiban egyaránt. 

✓ Odafigyelő, serkentő tanulási légkört alakítunk ki, amelyben minden egyes gyer-

mek az egyéni képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából. 
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✓ Pedagógiai munkánk középpontjába a gyerekek egész személyiségének, tudásá-

nak, képességeinek, kompetenciáinak fejlesztését állítjuk. 

✓ Egyénre szabottan fejlesztjük a tanulók képességeit és kulcskompetenciáit. 

✓ Fejlesztjük a sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges és az egész éle-

ten át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességeket. 

✓ A tanulók motiváltságának növelése érdekében újszerű tanulásszervezési eljáráso-

kat vezetünk be. 

✓ Fejlesztjük a digitális írástudást. 

✓ Az önálló intézményi innovációkat bevezetünk be, alkalmazzuk, adaptálhatóvá – jó 

gyakorlattá - tesszük. 

✓ Szegregációmentes, együttnevelési környezetet alakítunk ki.  

✓ Mérsékeljük az iskolarendszerben meglévő szelektív hatásokat, valamint biztosít-

juk az egyenlő hozzáférést és az esélyegyenlőséget. 

7.2 A tanév kiemelt feladatai: 

✓ Távoktatási keretrendszerünk működik – a digitális oktatás oktatásunk eredmé-

nyességét és hatékonyságát felül kell vizsgálni tanév elején és végén, melynek 

eredményéről tájékoztatnunk kell partnereinket. 

✓ Biztos, szilárd alapismeretek nyújtása, az általános műveltség megalapozása. 

✓ 4.5.6.8. évfolyamokon az új jellegű bemeneti és kimeneti országos mérések előké-

szítése.  

✓ NETFIT, Difer, POM, és nyelvi mérések elvégzése adott évfolyamokon digitalizált 

formában, adatok rögzítése központi felületen. 

✓ Továbbtanulásra felkészítés az egyéni adottságok figyelembevételével. 

✓ Tanulási motivációk kialakítása, javítása. 

✓ Tanulás-módszertani ismeretek beépítése az osztályfőnöki órák/Te órád tematiká-

jába. 

✓ Komplex Alapprogram bevezetése a 6. évfolyamon is. 

✓ Nevelési feladataink pontos megtervezése és következetes végrehajtása. 

✓ Az iskola hagyományainak ápolása, fejlesztése. 

✓ Projekt-és pályázati programok megvalósítása. 

✓ Belső továbbképzések szervezése, tudásátadás. 
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✓ A szaktanácsadói, tanfelügyeleti látogatások és a pedagógus minősítések előkészí-

tése, lebonyolítása. 

✓ A német nemzetiségi nyelvoktatás során arra törekszünk, hogy tanulóink minél 

több konkrét tapasztalatot szerezzenek, s hogy az órák, a foglalkozások alkotó, 

tevékeny részesei legyenek, s ezek élményt jelentsenek számukra. 

✓ Intézményi önértékelés időarányos végrehajtása. 

✓ Az intézmény kapcsolatrendszerének eredményes működtetése, bővítése. 

✓ Az intézményi, szervezeti struktúra hatékonyságának növelése, az intézményi fo-

lyamatok működtetése. 

✓ A kulturált viselkedés, közösségi, magatartási normák betartatása és betartása. 

✓ Az 5. évfolyamon a tanulók beilleszkedésének és az új követelmények teljesítésé-

nek segítése. 

✓ Képességfejlesztő foglalkozások szervezése és működtetése alsó és felső tago-

zatban. 

✓ Egészséges életmódra nevelés előtérbe helyezése. Teljes körű intézményi egész-

ségfejlesztés (TIE) folytatása. 

✓ A tanulók aktív részvétele környezetük tisztántartásában, gondozásában. 

✓ A következő tanévre történő beiskolázás feladatai. 

✓ Az udvarias, illemtudó viselkedés, a gyermek fejlődését segítő munkakultúra erősí-

tése, az iskola szellemi és erkölcsi normáinak elfogadtatása és betartatása. 

✓ Békés Iskola program működésbe lépése, Békéltető Team megalakulása. 

✓ A Diákönkormányzat segítése. 

✓ A Szülői Szervezettel, a családokkal a szoros együttműködés kialakítása. 

✓ Délutáni tanulást segítő foglalkozások – alprogrami foglalkozások/Te 

órád/Szabadidő - képességfejlesztés/tanulószoba - tartalmi megerősítése. 

✓ Lázár Ervin Programban való résztétel. 

✓ Az SNI-s és BTM-es tanulók szakszerű ellátása, megvalósításának szabályozása. 

✓ A tanításhoz és a tanuláshoz szükséges háttér megteremtése hatékony tanulási 

környezet biztosításával. 
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Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést követően elkészült intézkedési terv megvalósí-

tásával kapcsolatos feladataink: 

✓ Az intézményen belüli, a pedagógusok közötti belső tudásmegosztás, szakmai ta-

pasztalatcsere kibővítése nevelőtestületi szinten. 

✓ Szakmai beszélgetések, fórumok lehetőségeinek megteremtése az intézményben. 

✓ A tanulók érdeklődését felkeltő tanulási módszerek alkalmazása. 

✓ A pedagógusok közötti kommunikáció aktívabbá tétele. 

✓ Közösségépítés a Diákönkormányzat aktivitásának növelésével. 

✓ Hatékony műhelymunka kialakítása, az együttműködések megerősítése. 

✓ Információáramlás hatékonyságának növelése. 

✓ Intézményi infrastruktúra fejlesztése. 

✓ Bevált gyakorlataink publikálása. 

A vezetői tanfelügyeleti ellenőrzést követően elkészült intézkedési terv megvalósításá-

val kapcsolatos feladataink: 

✓ A kiemelt figyelmet igénylő tanulók támogatása érdekében tehetséggondozó fog-

lalkozások indítása. 

✓ A tehetséggondozásba bevonható szakemberek – szociálpedagógus, iskolapszi-

chológus, pedagógusok – kooperációjának létrehozása. 

✓ Tantárgyi értékelések felülvizsgálata. 

✓ PDCA az intézmény működésére vonatkozóan. 

✓ A nevelőtestület motivációs szintjének fenntartása az intézményi fejlesztések elő-

re haladásával. 

✓ Egyenletes terhelés az iskolavezetésben és a tantestületben. 

✓ Konfliktus kezelési technikák alkalmazása. 

✓ Önértékelési felület működtetése. 

7.3. Tanulmányi és egyéb versenyek 

7.3.1. Tanulmányi versenyek 

Intézményünk a járványügyi helyzetre tekintettel a levelezős és online tanulmányi verse-

nyeket helyezi előtérbe, de törekszünk arra, hogy minél több jelenléti tanulmányi verse-

nyen is rést vegyünk. 

Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: 
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✓ saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása,  

✓ felkészülés más által szervezett versenyekre, illetve közreműködés a versenyezte-

tésben. 

A tanulmányi versenyeken való indulás lehetőségei a műhelymunkatervekben található. 

7.4. Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés 

7.4.1. Kompetencia mérések 

12. § (1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:  

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 

természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6. és a 8. évfolyamokon 

a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mé-

rés a 6–8. évfolyamokon;  

b) az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti ide-

gen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamokon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–

8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a 

KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;  

c) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési 

és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.  

(2) Az a)–b) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló 

az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés 

és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az 

adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal 

által meghatározott eljárásrend szerint. A c) pontban szereplő mérésben érintett tanulók 

egy mérési napon vesznek részt.  

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatá-

rozott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 

26. és 2022. november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 

2023. június 9. között kerül sor. 
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 (4) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével 

az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolí-

tani.  

Elindultak a tehetséggondozó, felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozások. Az utolsó 

mérés alkalmával már számottevően érzékelhető volt az elmozdulás pozitív irányba. Kis-

városi iskolaként hozzuk a városi, megyeszékhelyi városi, némely esetben az országos 

színvonalat. 

Feladataink: 

✓ a tanulók felkészítése, 

✓ az adatszolgáltatás, 

✓ a mérés megszervezése, 

✓ a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során. 

7.4.2. Eltérő ütemű fejlődés 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érde-

kében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik 

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

az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a 

pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.  

Feladatunk tehát: 

 - az első évfolyamos tanulók figyelése, 

 - az érintett kör felmérése,  

 - a létszám lejelentés, valamint 

 - a vizsgálatok elvégzése. 

7.4.3. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi 

LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon tanulók 

kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. 
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január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 

2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. 

7.4.4. Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a 

nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között 

megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó kompe-

tenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésé-

vel az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal 

által kiadott eljárásrend alkalmazásával.  

7.5. Témahetek 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznála-

táról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) 

bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:  

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

b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,  

c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,  

d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.  

Egyéb témahét/témanap: 

Kódolás Hete 2022. október 8 - 23.  – a programozás és a digitális jártasság fejlesztése. 

Biztonságos Internet Nap 2023. február 08. – egy nap a médiatudatosságról, melynek 

célja a digitális írástudás fejlesztése. 

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemlélet-

formálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű át-

adása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. A programok 

megtartásához önkéntesek (pénzügyi, infokommunikációs, valamint fenntarthatósági 

szakemberek) közreműködését is fogjuk kérni, nyitottabbá téve ezzel az iskolánk világát. 

Az iskolánk részt vesz a témahetekhez kapcsolódó programokon, a tantervben előírt, az 

adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében szervez-

zük meg. 
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7.6. A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló beavatkozások támogatása érdekében korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszer felállítására került sor 2016. novemberében (Nkt. 4. §, 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/A. §, 44/J. §). A jelzőrendszer azokra a helyzetekre 

és fejlesztést igénylő területekre kívánja felhívni a figyelmet, amelyek a lemorzsolódás 

elkerülésében segíthetnének – mind tanulói, mind intézmény-fejlesztési, illetve irányítási 

szinten. A célja a tanulói és intézményi szintű támogatás: elősegíti az iskolai előrehaladást 

nehezítő problémával küzdő tanulók esetében az egyéni szükségletekre reagáló, mielőb-

bi beavatkozásokat, az intézmény számára a pedagógiai-szakmai támogatás biztosítását. 

Az adatgyűjtést a KIR-hez kapcsolt adatgyűjtési felületen végezzük el. Az intézményben a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát összesítjük, valamint az alkalmazott 

intézkedéseket a tanév első félévére vonatkozóan 2023. február 10-éig, második félévére 

vonatkozóan 2023. június 30-áig továbbítjuk a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző 

Oktatási Hivatal számára. 

8. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

8.1. Szakmai közösségek 

Az intézményünkben a következő szakmai (közösségek) műhelyek működnek: 

 Természettudományos szakmai (közösség) műhely (TEKÖM),  

  - vezetője: Baranyi József 

  - tagjainak száma: 10 fő. 

 Fejlesztők szakmai (közössége) műhelye,  

  - vezetője: Ozváry Bernadett 

  - tagjainak száma: 8 fő. 

 Testnevelés szakmai (közösség) műhely,  

  - vezetője: Györfi Erika 

  - tagjainak száma: 11 fő. 

 Alsós+KAP szakmai (közösség) műhely,  

  - vezetője: Rieger Nelli Orsolya, Keszei Dalma 

  - tagjainak száma: 27 fő. 

 Nemzetiségi és idegen nyelvi szakmai (közösség) műhely,  

  - vezetője: Hergertné Fischer Mónika 
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  - tagjainak száma: 12 fő. 

 Művészeti szakmai (közösség) műhely,  

  - vezetője: Neményi Lilla 

  - tagjainak száma: 19 fő. 

 Belső Ellenőrzési Csoport, 

  - vezetője: Vésziné Visnyei Ildikó 

  - tagjainak száma: 8 fő. 

A szakmai közösségek a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak sze-

rint működnek. 

A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. 

A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatunk: 

 - a közösségek működésének szakmai támogatása, 

 - belső önértékelés feladatainak elvégzése,   

 - a közösség joggyakorlásának biztosítása. 

8.2. Diákönkormányzat 

Diákönkormányzat működik az intézményben, s ellátja mindazokat a feladatokat, melye-

ket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és hatáskörében utalnak. 

A diákönkormányzat jelenleg 30 fővel működik. 

A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik. 

A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Jánosi Mónika. 

A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: 

✓ a tagok megválasztásában való közreműködés, 

✓ munkaterv elkészítése, 

✓ a működés támogatása, 

✓ a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek 

időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza. 

8.3. Szülői Szervezet 

Intézményünkben szülői szervezet működik, saját Működési Szabályzata alapján. 

A szülői szervezet vezetője: Kosztolányi Zoltán. 

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: 

✓ tájékoztatási és koordinációs feladatok, 

✓ segítségnyújtás a joggyakorlásban. 
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9. Ellenőrzési tevékenység 

Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenységet az intézményi önérté-

kelés dokumentumában határozza meg, így a feladatokat ahhoz igazodva kell ellátnunk a 

vonatkozó tanévben is. 

9.1. Szakmai ellenőrzés 

A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk el-

látni: 

✓ a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekin-

tettel arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: 

  - a tanmenetek ellenőrzése, 

  - óralátogatások rendje, 

  - a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése, 

✓ a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, 

✓ a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása az önértékelés során. 

A szakmai ellenőrzés terve külön kerül elkészítésre. 

9.2. Törvényességi ellenőrzés  

Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségé-

vel, ezért feladatunk: 

✓ felkészülni ezen ellenőrzésekre,  

✓ közreműködni az ellenőrzésekben, illetve 

✓ az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. 

A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban  

✓ a munkaügyi dokumentumainkat évente legalább egy alkalommal ellenőrizzük a 

munkaügyi referensünkkel,  

✓ külön figyelmet fordítunk  

- a tanulói létszám megfelelő kimutatására,  

- az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére. 

2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni 

a Hivatal által kiválasztott  nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésé-

ben foglalt mindennapos testnevelés legalább napiegy testnevelés óra keretében történő 
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megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és do-

kumentálását. 

10. Beiratkozás rendje 

Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tör-

vény 50. §-a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2022/2023-as tanévre. 

Az iskolánk felvételi körzete: Kozármisleny, Pécsudvard, Szemely, Birján, Lothárd. 

Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tartózko-

dási hellyel) rendelkező tanköteles tanulót az iskolaköteles felvenni 

Iskolánk a fentiek alapján: 

✓ a vonatkozó tanévre felvett 76 tanulót,  

✓ más iskolából átvett 13 tanulót. 

Az iskolánkban 3 fő tanuló tankötelezettsége szűnt meg a megfelelő életkor betöltése 

miatt. 

Az általános iskolai beiratkozás 2023.04.20.21. 

A beiratkozással kapcsolatos feladataink: 

✓ a következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, 

✓ az iskolánk népszerűsítése, nyílt nap szervezése,  

✓ szoros szakmai kapcsolattartás az óvodával, 

✓ „Iskolahívogató” iskola előkészítő foglalkozásokat indítunk 2022. őszétől, 

✓ szülői értekezlet tartása a leendő elsős gyermekek szüleinek – iskolánk bemutatá-

sa, leendő tanítók bemutatkozása, erősségeink és lehetőségeink bemutatása. 

 

11. Pályázatok, projektek 

✓ Városi Civil Alap – Janikovszky brand kialakítása 

✓ EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közössé-

gi program kísérleti megvalósítása – napközis és bentlakásos táborok szervezése 

✓ Határtalanul! pályázat 7. évfolyam 
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1. számú melléklet: A belügyminiszter 22/2022. (VII.29.) BM rendelete a 
2022/2023. tanév rendjéről 

Módosítva a Kormány 368/2022. (IX.29.) Korm. rendelet a 2022/2023. tanév rendjére al-

kalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról alapján (hatályos 2022.10.01-től) 

 

A tanév, a tanítási év 

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási 

napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek).  

A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanhárom 

nap.  

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredmé-

nyekről.  

 

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában négy munkanapot tanítás nélküli 

munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a 

nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, 

egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. január 9. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első taní-

tási nap 2023. április 12. (szerda). 

 

Az általános iskolai beiratkozás 2023. április 20.21. 

 

A témahetek megszervezése 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznála-

táról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) 

bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatá-

sért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 
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a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6. és 2023. március 10. között, 

b) Digitális Témahét 2023. március 27. és 2023. március 31. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24. és 2023. április 28. között. 

d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30. 

Egyéb témahét/témanap: 

Kódolás Hete 2022. október 8 - 23.  – a programozás és a digitális jártasság fejlesztése. 

Biztonságos Internet Nap 2023. február 08. – egy nap a médiatudatosságról, melynek 

célja a digitális írástudás fejlesztése. 

Lázár Ervin Program – 1-7. évfolyamokon meghatározott rend szerint. 

Egyéb jeles napok a tanév során, melyek alkalmából aktuális feladatokat készíthetünk a 

diákokkal (a teljesség igénye nélkül): 

• szeptember 29. – A népmese napja 

• október 1. – Az idősek világnapja 

• október 04. – Állatok világnapja 

• december 3.  – Fogyatékos emberek nemzetközi napja 

• január 23.  – A magyar kultúra napja 

• február 21.  – Az anyanyelv nemzetközi napja 

• március 21. – A víz világnapja 

• április 11. – A magyar költészet napja 

• április 21.- A Föld napja 

 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 

12. § (1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:  

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 

természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6. és a 8. évfolyamokon 

a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mé-

rés a 6–8. évfolyamokon;  
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b) az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti ide-

gen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamokon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–

8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a 

KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;  

c) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési 

és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.  

(2) Az a)–b) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló 

az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés 

és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az 

adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal 

által meghatározott eljárásrend szerint. A c) pontban szereplő mérésben érintett tanulók 

egy mérési napon vesznek részt.  

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatá-

rozott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 

26. és 2022. november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 

2023. június 9. között kerül sor. 

 (4) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével 

az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolí-

tani.  

Elindultak a tehetséggondozó, felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozások. Az utolsó 

mérés alkalmával már számottevően érzékelhető volt az elmozdulás pozitív irányba. Kis-

városi iskolaként hozzuk a városi, megyeszékhelyi városi, némely esetben az országos 

színvonalat. 

Eltérő ütemű fejlődés 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érde-

kében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik 

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

az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a 



 Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola 
 Munkaterv 

 
31 

pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.  

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi 

LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon tanulók 

kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. 

január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 

2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. 

 

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolca-

dik évfolyamos tanulóik számára 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között meg-

szervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó kompeten-

ciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az 

iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által 

kiadott eljárásrend alkalmazásával.  

2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni 

a Hivatal által kiválasztott  nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésé-

ben foglalt mindennapos testnevelés legalább napiegy testnevelés óra keretében történő 

megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és do-

kumentálását. 
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2. számú melléklet: Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, 

felhasználása  

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott peda-

gógiai célra négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy 

tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az is-

kolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

Nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:  

2022. október 15.     pályaorientációs nap 

2023.03.13.14.      Szakmai továbbképzés - Mozgáskotta 

2022. június 14.     DÖK nap/Egészségnap 

Fogadónapok 

2022.11.14.15. 

2023.03.06.07. 

Iskolai nyíltnapok: 

2023.01.17. 

2023.03.01. 

Szülői értekezletek: 

2022.09.05-16. 

2023.02.02-02.10. 

2023.04.13-21. 

Osztálykirándulások: 

2023.06.12.13. 

Ünnepélyek, megemlékezések: 

2022.09.01. Tanévzáró/tanévnyitó ünnepély 

2022.09.30. Európai Diáksport Napja 

2022.09.29. Magyar Népmese Napja 

2022.10.06.  Aradi vértanúk emléknapja 

2022.10.21. Október 23-i megemlékezés 

2023.02.24. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  

2023.03.14. Március 15-i megemlékezés 



 Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola 
 Munkaterv 

 
33 

2023.04.20. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja 

2023.06.02. A nemzeti összetartozás napja 

2023. 06.17. Ballagás 

2023.06.17. Tanévzáró ünnepély 

Értekezletek rendje: a tanév során a keddi napok az értekezletes napok. 

1. féléves osztályozó értekezletek: 2023.01.23. 

2022/2023. tanév 1. félév záróértekezlet: 2023.01.31. 

Tanévvégi osztályozó értekezletek: 2023.06.09. 

Tanévzáró értekezlet: 2023.06.21. 

Évközi vizsgák rendje: 

Osztályozó vizsgák félévkor: 2023.01.16-20. 

Angol nyelvi szintmérő vizsga tanév végén: 4-6. évfolyamok 

Nemzetiségi német nyelvi szintmérő vizsga: 4-6. évfolyamok 

Osztályozó vizsgák tanév végén: 2023.06.05-08. 

Javítóvizsgák: 2023.08.28-29. 
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Intézményünk munkatervét a műhelymunkatervek és egyéb munkatervek, illetve az ér-

vényben lévő szakmai dokumentumaink alapján készítettem el. 

Jelen munkatervet az intézményvezető javaslatára a nevelőtestület elfogadta. 

 

ph. 

…………………………………… 

         intézményvezető 

Jelen munkatervet az intézményvezető javaslatára a Diákönkormányzat elfogadta. 

 

        …………………………………… 

                   DÖK segítő tanár 

Jelen munkatervet az intézményvezető javaslatára a Szülői Munkaközösség elfogadta. 

 

        …………………………………… 

                 Szülői Munkaközösség elnöke 


