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1. BEVEZETŐ 

A 2022/2023-as tanév munkaterve a vonatkozó jogszabályi előírások alapján készült, 

melyek a következők: 

 A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény és módosításai 

 Az emberi erőforrások minisztere 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. 

tanév rendjéről. 

 A 326/2013. (VII.30.) Kormányrendelet és módosításai 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az iskola működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 

 A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve, 

valamint 

 A 2022 – 2027-ig tartó Igazgatói pályázat 

 A tantestület által a 2021/2022-es tanév értékelése után kitűzött tantárgyi célok és 

feladatok. 

2. HELYZETELEMZÉS 

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola fenntartója 2017. január 1-jétől a Szolnoki 

Tankerület. Az iskola beiskolázási körzete 4 települést ölel fel: Cserkeszőlő Község, Tiszainoka 

Község, Tiszasas Község és Szelevény Község. A szabad iskolaválasztás jogán a 2022/2023-

es tanévben Kunszentmártonból, Tiszakürtről, Csépáról, Nagyrévről is vannak iskolánknak 

tanulói. 

2.1. Az iskola telephelyei 

 A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szelevényi Tagintézménye 2018. 

szeptember 1-től a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola telephelye lett a 

Szolnoki Tankerületi Központ TK/103/2495/2018 iktatószámon felterjesztett javaslata, 

és a Miniszter Úr 28412-3/2018/INTIRFO iktatószámú 636. sorszámú döntése alapján.  
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 A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézménye 2019. 

szeptember 1-től a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola telephelye lett a 

Szolnoki Tankerületi Központ TK/103/2376/2019 iktatószámon felterjesztett javaslata 

alapján, az oktatásért felelős miniszter úr nevében eljárva az oktatásért felelős 

államtitkár úr a 2/2019/KOZNEVINT iktatószámú 416. sorszámú döntése alapján.  

A telephelyeken a nevelő – oktató munka koordinációját Czakó Tiborné az Összevont 

Osztályok Munkaközösségének vezetője végzi munkaköri leírása alapján. 

Mindkét telephely 1-4. évfolyammal, (Szelevényen:1-3; 2-4; Tiszasason 1-3, 2-4;) 2 összevont 

tanulócsoporttal és 1 napközis csoporttal működik. 

2. 2. Személyi feltételek 

Álláshelyeink száma 

  34 fő pedagógus 

    7 fő nevelő – oktató munkát segítő alkalmazott 

    7 fő technikai személyzet 

A 2022/2023-as tanév induló személyi feltételei 

Pedagógus:    30 fő, ebből  1 fő tartósan távol   

       lévő, aki helyett 

         3 fő határozott időre kinevezett,  

       1 fő fél állásban foglalkoztatott, 

(A fentiek alapján a tanévet 34 álláshelyen 31 fő pedagógussal indítjuk, tehát 

ténylegesen 3 üres álláshellyel.) 

Pedagógiai asszisztens:  4 fő 

Iskolatitkár:    2 fő 

Technikai dolgozó:   7 fő (2 fő 6 órában foglalkoztatott, 2 fő pedig 4  

     órában foglalkoztatott nyugdíjas) 

Iskolabusz-vezető – karbantartó 1 fő 

Rendszergazda   1 fő 

Összesen:    46 fő   
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1 fő óraadó pedagógus került alkalmazásra a 7. évfolyamon német nyelv oktatására, heti 3 

órában. 

A szakos ellátás érdekében 1 fő nyugdíjas pedagógus fél állásban történő alkalmazására kerül 

sor biológia – kémia tantárgy oktatására,  

2.3. Létszámadatok 

 

Cserkeszőlő 

Osztályok Létszám SNI BTMN Osztályfőnökök 

1. osztály 20 1 1 Lénárdné Szokolai Orsolya  

2. osztály 27 1 6 Tóthné Sári Éva   

3 osztály 28 3 2 Gál Gabriella   

4. osztály 27 1 1 Kissné Lele Tünde   

5/a osztály 21 3 3 Gödön Marianna  

5/b osztály 21 3 4 Kiss István  

6/a. osztály 26 3 3 Borsos – Janics Katalin 

6/b. osztály 25 6 4 Czakó Tiborné 

7/a. osztály 22 4 6 Krucsó Erika 

7/b. osztály 27 2 3 Színné Fehér Ildikó 

8/a. osztály 21 2 2 Vákiv Marietta 

8/b. osztály 20 3 3 Nagy Katalin  

Összesen 285 32 38  
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Szelevény 

Osztályok Létszám SNI BTMN Osztályfőnökök 

1-3. osztály 8+6 0+0 0+1 Mravik Mária  

2-4. osztály 8+6 1+1 0+2 Nagy Éva  

Összesen 28 2 3  

 

Tiszasas 

Osztályok Létszám SNI BTMN Osztályfőnökök 

1-3. osztály 5+12 0+3 1+1 Varga Imréné  

2-4. osztály 5+5 0+1 1+0 Bezerédi Zsófia  

Összesen 27 4 3  

Cserkeszőlő 

Délutáni tanulócsoportok Osztályok Létszám Csoportvezetők 

1. csoport 1. 20 Győri – Savella Csilla 

2. csoport 2. 27 Tóthné Sári Éva  

3. csoport 3. 28 Ponyokai Tiborné 

4. csoport 4. 27 Kissné Lele Tünde  

5. csoport 5/a. 21 Nagy Szilvia 

6. csoport 5/b. 21 Vákiv Marietta 

7. csoport 6/a. 24 Dezső dóra 

8. csoport 6/b. 25 Mészáros Gréta 

9. csoport 7/a. 15 Krucsó Erika 

10. csoport 7/b 23 Szabó Sándor 

11. csoport 8/a - 8/b. 14+11 Nagy Katalin 

Tanulólétszám összesen: 256 fő 
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Szelevény 

Délutáni 

tanulócsoportok 
Osztályok Létszám Csoportvezetők 

1 – 4. 1-4. 28 Nagy Éva 

Tiszasas 

Délutáni 

tanulócsoportok 
Osztályok Létszám Csoportvezetők 

1 – 4. 1-4. 27 Botka Boglárka 

 

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola tanulólétszáma a 2022/2023-as tanévben: 340 

fő, melyből 38  fő SNI, a tanulók 11 %-a, 44 fő BTMN-s, a tanulók 12 %-a. 

A napközit igénybe vevő tanulók száma: 311 fő, a tanulók 91 %-a. 

2.4. Megbízatások 

Intézményvezető: 

 Molnárné Kis Erika 

Intézményvezető helyettesek: 

 Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

 Tóth Emma 

Munkaközösség-vezetők: 

 Ponyokai Tiborné    alsó tagozat 

 Színné Fehér Ildikó    felső tagozat 

 Czakó Tiborné   összevont osztályok 

 Kiss István    digitális 

Feladatuk a tantestület nevelő-oktató munkájának összehangolása, egységességének 

biztosítása.   
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Pedagógus Szakszervezet titkára: 

 Czakó Tiborné 

Önértékelési csoport: 

 Vezetője:  Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

 Tagjai: Tóth Emma  

   Czakó Tiborné 

   Színné Fehér Ildikó 

   Ponyokai Tiborné 

Intézmény honlapjáért felelős 

Kiss Tamás  

Feladata az iskolai honlap rendszeres frissítése, karbantartása. 

Pályázatfigyelő: 

  Kiss Tamás 

  Ponyokai Tiborné 

  Színné Fehér Ildikó 

  Czakó Tiborné 

  Gyóllai László 

Feladatuk a rendszeres pályázatfigyelés a kiírt pályázatokra felhívni az igazgatóság, a 

munkaközösség, illetve az illetékes kolléga figyelmét. 

Tűz-és munkavédelmi felelős: 

 Kiss István – Cserkeszőlő 

 Czakó Tiborné – Tiszasas - Szelevény 

Diák-önkormányzati munkát segítő pedagógus: 

 Nagy Szilvia 

Munkáját segítik: 

 Nagy Éva Szelevény 

 Bezerédi Zsófia Tiszasas  
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Gyermekvédelmi felelős: 

 Győri - Savella Csilla 

 Varga Imréné Tiszasas 

 Mravik Mária Szelevény 

Az iskola dekorációjáért felelős: 

 Mészáros Gréta 

Pályakezdő pedagógusok mentorai 

 Szabó Sándor   Nagy Szilvia 

 Donka Boglárka  Tóth Emma 

2. 5. Továbbképzésben résztvevők a 2022/2022-es tanévben 

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. Az 

intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette  

 a 2018 - 2023. évre vonatkozó továbbképzési tervet,  

 a továbbképzési terv alapján elkészült a 2022/2023-as tanévre vonatkozó beiskolázási 

terv. 

Kiemelt feladataink a 2021/2022-es tanév értékelésében megfogalmazottak alapján  

 A kollégák továbbtanulásának támogatása.  

 Új szakok, műveltségterületek megszerzése. 

 Az új kollégák, Szabó Sándor és Krucsó Erika beiskolázása a Komplex Alapprogram 

képzéseire. 

Határidő.  folyamatos 

Felelős: Molnárné Kis Erika intézményvezető 
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Másoddiplomás képzés 

 

Győri – Savella Csilla  tanító 

 

Továbbképzés 

 Szabó Sándor - Komplex Alapprogram 120 órás képzése 

 Krucsó Erika - Komplex Alapprogram 120 órás képzése 

 Bezerédi Zsófia - Komplex Alapprogram Digitális Alprogram 30 órás képzése 

 Mravik Mária - Komplex Alapprogram Digitális Alprogram 30 órás képzése 

3. A 2022/2023-as TANÉV KIEMELT FELADATAI 

3.1. A jogszabályokból adódó feladatok 

Munkaköri leírások aktualizálása 

Határidő.  2022. szeptember 10. 

 Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella intézményvezető-helyettes 

KIR  

Határidő.  2022. október 15. 

Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella intézményvezető-helyettes 

   Tóth Emma intézményvezető-helyettes 

Magántanulói státusz rendezése 

Határidő.  2022. szeptember 1. 

Felelős: Molnárné Kis Erika intézményvezető 

  Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella intézményvezető-helyettes 

Pedagógus önértékelés 

 Felelős: Önértékelési csoport 

A pedagógus önértékelésben résztvevő pedagógusokat az Önértékelési munkaterv tartalmazza. 
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Pedagógusminősítési eljárás 

 Felelős: Molnárné Kis Erika 

A 2022/2023-es tanévben intézményünkből a következő pedagógusok minősítésére kerül 

sor: 

 Lénárdné Szokolai Orsolya Pedagógus II. 

 Czakó Tiborné Mester és 

 Szabó Sándor gyakornokok minősítése. 

A Tanfelügyeleti ellenőrzés Intézkedési Tervének folyamatos megvalósítása /6. számú 

Melléklet 

Felelős: Molnárné Kis Erika 

  Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

  Munkaközösség – vezetők 

Intézményi Önértékelés 

Az intézményi önértékelés első 5 éves ciklusának értékelését, és a 2022/2023-as tanév 

Munkatervét az I. számú Melléklet tartalmazza. 

Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

3.2. A 2022-2027-ig tartó Igazgatói pályázatból és az intézmény Pedagógiai Programjából 

adódó feladatok  

3.2.1. Komplex Alapprogram 

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola nyertese az EFOP - 4.1.2-17 ”Iskola 2020” 

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése 

és a minőségi oktatás megteremtése érdekében pályázatnak.  
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A pályázatban nevelőtestületünk vállalta, hogy a 2019/2020-as tanévtől nevelő – oktató 

munkáját a „Komplex Alapprogram” szerint valósítja meg. Ennek érdekében minden 

pedagógus elvégezte a program ismereteit elsajátító120 órás továbbképzést. 

Így a 2019/2020-as tanévtől iskolánk pedagógusai mind az alsó, mind a felső tagozaton 

tanóráikba és a délutáni szabadidős tevékenységekbe beépítették a „KAP” elemeit.  

A 2022/2023-as tanévben felmenő rendszerben már az 1 – 7. évfolyamon megvalósításra 

kerülnek az Alprogramok is. 

Az Alprogramok napi szinten 15 órától 16 óráig valósulnak meg, az egész napos iskola 

szabadidős tevékenységei terhére. (Kivétel, ha a telephelyeken az utazó pedagógusok csak más 

délutáni időpontban tudják megoldani.) 

Az igények felmérése alapján ezek a következők: 

1. évfolyam:  

 

 Művészetalapú 

 Testmozgás alapú  

 

2. évfolyam 

 

 Logika alapú 

 Művészetalapú (furulya, rajz, egyéni zenetanulás, énekkar, citera) 

 Testmozgás alapú (foci, moderntánc, lányfoci, mozgásos játékok) 

 Életgyakorlat alapú 

 

3 – 4 – 5 - 6. – 7. évfolyam 

 

 Logika alapú 

 Digitális alapú (Robotika, ECD) 

 Művészetalapú (furulya, rajz, egyéni zenetanulás, énekkar, citera) 

 Testmozgás alapú (foci, moderntánc, lányfoci, mozgásos játékok) 

 Életgyakorlat alapú 
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Ennek megfelelően átdolgozásra került a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 

Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve, Házirendje, valamint a Szervezeti- és Működési 

Szabályzata is. 

3.2.2. Nevelési feladatok 

A tanulók magatartásának javítása, a trágár beszéd és az agresszív magatartás 

visszaszorítása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: osztályfőnökök 

   minden pedagógus 

A közösségi nevelés, az osztályközösségeken belül az együttműködés, a közös tevékenység 

erősítése, kulturális programok szervezése, a tanulók szabadidejének helyes eltöltésének 

segítésére lehetőség szerint osztályprogram szervezése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: osztályfőnökök 

  minden pedagógus 

  DÖK 

3.2.3. SNI és BTMN –s tanulók ellátása 

Kiemelt feladataink a 2021/2022-es tanév értékelésében megfogalmazottak alapján  

 Az IKT eszköz nyújtotta lehetőségek minél szélesebb körű alkalmazása 

 A hospitálás a tanórákon a tanulók teljesítményének nyomon követése, segítése céljából 

 A lassabban fejlődő, stagnáló tanulóknak motiválóbb, intenzívebb fejlesztés biztosítása 

 Minél több játékos foglalkoztatás  

Az SNI és BTMN –s tanulók ellátását részben az intézmény gyógypedagógusa, fejlesztő 

pedagógusai, részben az utazó gyógypedagógusi hálózat szakemberei biztosítják. 
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Fontos, hogy minél hamarabb ismerjük fel a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémát és 

segítsük a szülőt, gyermeket eljuttatni a Szakértői Bizottsághoz, akik megállapítják, 

diagnosztizálják a felmerülő problémát, és javaslattétellel segítik munkánkat a gyermek 

fejlődése érdekében. 

Az intézmény bármely pedagógusa jelezheti a gyógypedagógus felé, hogy javasolja a gyermek 

szakértői vizsgálatát.  

Ebben az esetben a vizsgálatkérő nyomtatványt közösen tölti ki a kezdeményező pedagógus, az 

osztályfőnök és a gyógypedagógus. A kitöltött nyomtatványt a gyógypedagógus továbbítja a 

megfelelő szakértői bizottsághoz. 

 Határidő:  folyamatos 

 Felelős: Czakó Tiborné gyógypedagógus 

   Krucsó Erika fejlesztő pedagógus 

   minden pedagógus 

Egyéni fejlesztési terv készítése a SNI és BTMN –es tanulók számára 

Határidő. 2022. szeptember 30. 

Felelős: Czakó Tiborné 

  osztályfőnökök 

  szaktanárok 

A tehetséggondozás biztosítása a tanulók érdeklődési körének megfelelően 

A 2022/2023-as tanévben is biztosítjuk minden telephelyen a Mindennapos testnevelést, a 

mozgást a gyermekek, tanulók részére, valamint a szakköröket, tehetséggondozó, felzárkóztató 

foglalkozásokat, illetve a tanórán kívüli foglalkozásokat a gyermekek, szülők igényeinek 

felmérése alapján, a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének figyelembe vételével. 

Cél a nevelés előtérbe helyezése, valamint a „kötelesség” tudatosítása, számonkérése. Olyan 

módszerek, eszközök megválasztása a nevelés-oktatás terén hogy a gyermek jól érezze magát 

az intézményben. 
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Határidő. 2022. szeptember 01. 

Felelős: Molnárné Kis Erika 

  Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

  Tóth Emma 

3.2.4.Iskolánkban az alábbi foglalkozások szolgálják a tehetséggondozást: 

Cserkeszőlő 

Szakkör Osztály Pedagógus  

ECDL  7-8.  Kiss István 

Angol nyelv  5-6. Kerekes Zoltán  

Művészetalapú alprogram/Rajz  2-4. 

5-6. 

Mészáros Gréta 

Mészáros Gréta 

Művészetalapú alprogram/Énekkar 4-8. Borsos - Janics Katalin 

Művészetalapú alprogram/Furulya 1-2. Borsos - Janics Katalin 

Művészetalapú alprogram/Citera 4-8. Borsos - Janics Katalin 

Testmozgás alapú alprogram  1. 

2-4. 

5-7. 

Dariné Benedek Ildikó 

Dariné Benedek Ildikó 

Gyóllai László 

Digitális alapú alprogram 3. 

4. 

5. 

6. 

Nagy Szilvia 

Kerekes Zoltán 

Kerekes Zoltán 

Kerekes Zoltán 

Logika alapú alprogram 2-3. 

4-5-6. 

7. 

Ponyokai Tiborné 

Tóth Emma 

Tóth Emma 

Életgyakorlat alapú alprogram 2-4. 

5-6. 

7. 

Tóthné Sári Éva 

Tóthné Sári Éva 

Nagy Katalin 
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Robotika  7-8. Kiss István 

Rajz 7-8. Mészáros Gréta 

Történelem 8. Szabó Sándor 

Egyéni hangszertanulás 2-8. Zenetanárok 

Tollaslabda 3-7. Kiss István 

Tiszasas 

Szakkör Osztály Pedagógus  

Művészetalapú alprogram/Furulya 1-2. Győri – Savella Csilla 

Digitális alapú alprogram 3-4. Bezerédi Zsófia 

Testmozgás alapú alprogram 1-4. Bezerédi Zsófia 

Logika alapú alprogram 1-4. Varga Imréné 

Rajz 1-4. Varga Imréné 

Szelevény 

Szakkör Osztály Pedagógus  

Művészetalapú alprogram/Furulya 1-2. Győri – Savella Csilla 

Testmozgás alapú alprogram 1-4. Bezerédi Zsófia 

Digitális alapú alprogram 3-4. Mravik Mária 

Logika alapú alprogram 1-4. Mravik Mária 

 

Részvétel a tanulmányi és sportversenyeken 

Határidő. folyamatos 

Felelős: Ponyokai Tiborné 

  Színné Fehér Ildikó 

  Czakó Tiborné 

  Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

  szaktanárok 
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3.2.5.Tanulmányi és sportversenyek 

A verseny 

megnevezése 
A verseny jellege 

Résztvevő 

iskola 

A verseny 

ideje 

Felkészítő 

tanár 

Benedek Elek Népmese 

mondó verseny 
Kunszentmárton 

Cserkeszőlő 

Szelevény 

Tiszasas 

2022. október magyart tanítók 

SNI és BTMN-s 

tanulók kognitív, 

ügyességi játékos 

csapatverseny 

Szandaszőlős Cserkeszőlő 2022.  
Czakó Tiborné 

 

Pályaorientációs 

vetélkedő 7. – 8. osztály 

Kunszentmárton 

kistérségi Cserkeszőlő 2022.  
Vákiv Marietta 

Nagy Katalin 

Ószőlői Matematika 

verseny 3-8. osztály 
kistérségi Cserkeszőlő 2022. 

november 

Kiss István  

Gödön Marianna 

Országos Angol Nyelvi 

Verseny  

7-8. osztály 

országos 

OM által 

szakmailag 

támogatott 

Cserkeszőlő 

OM által 

szakmailag 

támogatott 

2022. 

Kerekes Zoltán 

Színné Fehér 

Ildikó 

Tudásbajnokság  

1-8. osztály 

levelező 

országos 

 

Cserkeszőlő 

Szelevény 

Tiszasas 

OM által 

szakmailag 

támogatott 

2022. október 

Ponyokai 

Tiborné 

Teleki történelem 

verseny Mezőtúr 
térségi Cserkeszőlő 2022. ősz Szabó Sándor 
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Márton – napi 

szavalóverseny 

Kunszentmárton 

térségi 

Cserkeszőlő 

Szelevény 

Tiszasas 

2022. 

november 

A magyart tanító 

pedagógusok 

Homoki 

Szavalóverseny 
térségi Cserkeszőlő 2023. január 

A magyart tanító 

pedagógusok 

Zrínyi Matek verseny 

Kunszentmárton 
Térségi, országos Cserkeszőlő 2023. február 

A matematikát 

tanító 

pedagógusok 

Rajzpályázatok országos 

Cserkeszőlő 

Szelevény 

Tiszasas 

folyamatos 

Mészáros Gréta 

Mravik Mária 

Varga Imréné 

Informatikai verseny 

2 fordulós Mezőtúr 
térségi Cserkeszőlő 2023. tavasz Kiss István 

Simonyi Zsigmond 

Kárpát-medencei  

Helyesírási Verseny  

5-8. osztály 

országos 

OM által 

szakmailag 

támogatott 

Cserkeszőlő 

Iskolai forduló: 

2023.  

Megyei döntő: 

2023.  

Színné Fehér 

Ildikó 

Nagy Katalin 

Dezső Dóra 

Vákiv Marietta 

Damjanich napok 

Cibakháza 

népdaléneklési és 

versmondó verseny 

térségi 

Cserkeszőlő 

Szelevény 

Tiszasas 

2023. március 

Borsos- Janics 

Katalin 

Magyart tanító 

tanítók és 

tanárok 

Körös-körül 

népdaléneklő verseny 
térségi 

Cserkeszőlő 

 
2023. tavasz 

Borsos- Janics 

Katalin 

Tiszaföldvári angol 

nyelvi verseny 7-8. 
térségi Cserkeszőlő 2023. tavasz Kerekes Zoltán 
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Tiszakécske kémia 

verseny 7-8. 
térségi Cserkeszőlő 2023. április 

Bánfalviné 

Tamáska Mária 

KAP - énekverseny térségi Cserkeszőlő 2023. április 
Borsos – Janics 

Katalin 

Térségi tanulmányi 

versenyek 

1.-8. osztály 

térségi 

Cserkeszőlő 

Szelevény 

Tiszasas 

folyamatos 
Osztálytanítók, 

szaktanárok 

József Attila 

Szavalóverseny és rajz 

verseny Öcsöd 

térségi 

Cserkeszőlő 

Szelevény 

Tiszasas 

2023. április 
magyart tanítók 

rajzot tanítók 

Területi olvasóverseny 

Tiszaföldvár 
térségi 

Cserkeszőlő 

Szelevény 

Tiszasas 

2023. tavasz 
3-4. osztályban 

magyart tanítók 

Területi szövegértési 

verseny 

Kunszentmárton 

térségi 

Cserkeszőlő 

Szelevény 

Tiszasas 

2023. tavasz magyart tanítók 

Tankerületi Kórus és 

Színjátszó találkozó 

Tiszakürt 

térségi Cserkeszőlő 2023. tavasz 
Borsos - Janics 

Katalin 

 „Ki mit tud” a 

tanulásban 

akadályozott, 

érzékszervi és 

autizmussal élő 

gyermekek számára 

területi-országos Cserkeszőlő 
2022. ősz – 

2023.tavasz 

Czakó Tiborné 

szaktanárok 
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Sportversenyek tervezett időpontjai 

A verseny megnevezése 
A verseny 

jellege 
Résztvevő iskola 

A verseny 

időpontja 
Felkészítő tanár 

Lányfoci országos Cserkeszőlő 

2022/2023-as 

tanévben 

folyamatos 

Gyóllai László 

Hármaskörös-gáti futás térségi 

Cserkeszőlő 

Tiszasas 

Szelevény 

2022/2023. testnevelő tanárok 

Fradi SuLiga országos 

Cserkeszőlő 

Tiszasas 

Szelevény 

2022/2023. Gyóllai László 

 

Az IKT eszközök hatékonyabb kihasználása a nevelés – oktatás színvonalának emelése, a 

felzárkóztatás, tehetséggondozás érdekében 

Határidő: folyamatos 

Felelős: minden pedagógus 

A kooperatív tanulási technikák alkalmazása a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon a 

csoport képességeinek megfelelően, mely segítse a tanulók személyiségi jegyeinek fejlesztését, 

a közös munka, a csoportos tevékenység, egymás kölcsönös tiszteletére, megbecsülésére, az 

egyén sikereinek elismerésére neveljen. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: minden pedagógus 

A kiemelkedő eredményt elért tanulók, közösségek az iskola közössége előtt kapják meg 

az elismeréseket, díjakat. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnárné Kis Erika 

  versenyeztető pedagógusok 
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Az alsó és felső tagozat pedagógusainak törekedni kell a követelményrendszer egymásra 

épülésére és az értékelés egységességére. Az alsó tagozatból a felső tagozatba történő minél 

zökkenő mentesebb átmenet érdekében az alsós osztálytanítók adják át tapasztalataikat az 5. 

osztályos osztályfőnököknek. 

Határidő: 2022. szeptember 1. 

Felelős: Bezerédi Zsófia 

  Mravik Mária 

  Lénárdné Szokolai Orsolya 

  Gödön Marianna 

  Kiss István 

A szorgalom területén a kudarc elkerülése. Tanulóink eltérő képességeinek figyelembe 

vétele. A buktatás megelőzése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: minden pedagógus 

Tanulóink minél nagyobb számba kerüljenek felvételre abba az iskolába, ahova 

jelentkeztek. Fontos, hogy minden gyermek és szülő legyen tisztába lehetőségeivel, reálisan 

ítéljék meg lehetőségeiket, saját képességüket. Ebben az osztályfőnöknek nagy szerepe van. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Vákiv Marietta 

  Nagy Katalin 

  szaktanárok 

3.2.6. Gyermekvédelmi feladatok 

Kiemelt feladataink a 2021/2022-es tanév értékelésében megfogalmazottak alapján  

 A Kunszentmártoni Járási Család- és Gyermekjóléti központtól kérni, hogy a 

cserkeszőlői iskolába is járjon munkánkat segítő iskolai szociális munkás. 

 Érzékenyítő foglalkozások szervezése akár a szülőknek és a szülőkkel együtt. 
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 A gyermekek szociokulturális eltéréseinek közelítése. 

 Az érzelmi- és szociális intelligencia egyéni és csoportos fejlesztése. 

 

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos tanulók felmérése az osztályfőnökök 

közreműködésével, nyilvántartásuk elkészítése - kiegészítése 

Határidő: 2022. október 1. 

Felelős: Tóth Emma 

  Czakó Tiborné 

Családlátogatás, illetve kapcsolattartás a problémás tanulók, gyermekek szüleivel vagy 

gondviselőjével. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: osztályfőnökök 

A jelzőrendszer működtetése a családsegítő szolgálat felé 

Határidő: folyamatos 

Felelős: osztályfőnökök 

  Győri - Savella Csilla Cserkeszőlő 

  Mravik Mária Szelevény 

  Varga Imréné Tiszasas 

3.2.7. Kapcsolattartás 

Kiemelt feladataink a 2021/2022-es tanév értékelésében megfogalmazottak alapján  

 Az értekezleten elhangzó információk egységes értelmezése.  

 Külső partnereink ritkán veszik igénybe a szülői értekezletek, fogadóórák és nyílt napok 

által nyújtott személyes találkozásokat. 

A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás érdekében az új gyerekeknél, tanulóknál, az 1. és 

5. évfolyam tanulóinál családlátogatást kell tenni, valamint szükség esetén a hátrányos helyzetű 

és veszélyeztetett gyerekeknél a probléma jelentkezése után azonnal (az érvényben lévő 

járványügyi protokoll előírásai szerint).  

  



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 
(OM: 035980) 

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. 
 

 

 

24 

 

A családlátogatásról az osztályfőnökök nyilvántartást vezetnek az elektronikus naplóba. 

 Határidő: 1. és 5. évfolyam esetében: 2022. november 7. 

 Felelős: osztályfőnökök 

Szeptemberben és februárban szülői értekezletet, novemberben, decemberben, márciusban, 

áprilisban és májusban fogadóórát tartunk.  

Ebben a tanévben is szervezünk nyílt napokat ősszel és tavasszal, mindhárom településen. 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

   munkaközösség - vezetők 

   osztályfőnökök 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontját a rendezvény előtt legalább 1 héttel előre be kell 

írni az elektronikus naplóba. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: osztályfőnökök 

Az intézmények közötti kapcsolattartás elsősorban az Összevont Osztályok Munkaközösség 

vezetőjén és az intézményvezetőn keresztül valósul meg.  

Az alsó tagozat munkáját a három település között Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella szakmai 

intézményvezető - helyettes és Czakó Tiborné az Összevont Osztályok munkaközösség – 

vezetője koordinálja és ellenőrzi. Szükséges azonban a kollegák részvétele a telephelyek 

rendezvényein is. 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: minden pedagógus 

Az osztályfőnöki órák keretében drog, alkohol, dohányzás, szexualitás témakörben történik 

megelőző, felvilágosító foglalkozás. Segítik a prevenciós tevékenységet a védőnő és a 

rendőrség előadásai. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: osztályfőnökök 

Komlós Orsolya védőnő 

Iskolánkban a családi életre való nevelés a 7-8. évfolyamban osztályfőnöki óra keretében 

valósul meg, melyet a biológia szakos tanár, az iskolaorvos, a védőnő tart. 

Határidő: 2022. november 

Felelős: osztályfőnökök 

Bánfalviné Tamáska Mária 

Komlós Orsolya védőnő 

Krucsó Erika 

Az iskolai szociális munkát intézményünk számára a Járási Család-, és Gyermekjóléti Központ 

Kunszentmárton biztosítja Együttműködési megállapodás alapján. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

3.2.8. A mindennapos testnevelés, egészségnevelés 

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják.  

Foglalkozás Osztály Időkeret Felelős 

Testnevelés óra  

Cserkeszőlő 

1-7. évfolyam 

8. évfolyam 

 

 

heti 3 óra 

heti 4 óra 

Gyóllai László 

Szabó Péter 

Dariné Benedek 

Ildikó 

Testnevelés óra 
1-4. osztály 

Tiszasas Szelevény 
heti 3 óra Bezerédi Zsófia 

  



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 
(OM: 035980) 

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. 
 

 

 

26 

 

Úszás 1-8. évfolyam 

heti 1 óra 

(kéthetente 

tömbösítve) 

Gyóllai László 

Szabó Péter 

Dariné Benedek I. 

Testnevelés – tánc 

/Egyesület/ 
1-7. évfolyam 

heti 1 óra 

(egyesület) 

Farkas Boglárka 

Kósa István 

osztályfőnökök 

KAP – Testmozgásalapú 

Alprogram 
1-7. évfolyam heti 1 óra 

Gyóllai László 

Dariné Benedek I. 

Bezerédi Zsófia 

Ponyokai Tiborné 

Fradi SuLiga 4-6. évfolyam heti 2 óra Gyóllai László 

Lányfoci 4-8. évfolyam heti 2 óra Gyóllai László 

Tollaslabda 3-8. osztály heti 2 óra Kiss István 

 

Az orvosilag egészségügyi problémával kiszűrt tanulók számára Pedagógiai Szakszolgálattal 

együttműködve gyógytestnevelés órákat szervezünk. 

Határidő: 2022. szeptember 7. 

Felelős: Gyóllai László 

Kiemelt feladataink a 2021/2022-es tanév értékelésében megfogalmazottak alapján 

 A mozgás megszerettetése, szívesen mozogjanak a súlyproblémákkal küzdő tanulók is. 

 A tanulók állóképességének javítása. 

 Az elért mérési eredmények megtartása, lehetőség szerinti javítása. 
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3.3. Nevelő – oktató munkánk kiemelt feladatai a 2021/2022-es tanév értékelésében 

megfogalmazottak alapján 

Nevelő – oktató munkánk fejlesztendő területei a nevelőtestület véleménye alapján 

 A tehetséggondozás a tanulók érdeklődési körének megfelelően. 

 A kompetenciák fejlesztése az oktató munkában. 

 A konfliktuskezelés újabb módszereinek megismerése. 

 A szabadidő hasznosabb kihasználása. 

 A helyes szokásrendszer kialakítása, szabálykövetés. 

 Az agresszív magatartás, trágár beszéd visszaszorítása, fegyelmezett magatartás 

kialakítása. 

 A tanulás iránti motiváció fejlesztése 

Célok, feladatok a következő tanévre 

 Célunk a fejlesztendő területekben meghatározottak gyakorlatban történő 

megvalósítása. 

Célok, feladatok Alsós Munkaközösség 

 Tanulópárok kialakítása. 

 Változatosabb tanulási technikák elsajátíttatása. 

 Nagyobb fokú önállóságra nevelés, mind tanulás, öltözködés, étkezés terén. 

 A tanulók önellenőrzésének további fejlesztése. 

 A türelmesség és egymás iránti figyelmesség, tisztelet fejlesztése. 

 Az agresszív viselkedés, trágár beszéd visszaszorítása. 

Célok, feladatok Felsős Munkaközösség 

 A tehetséges tanulók tehetséggondozásának hatékonyabb megvalósítása. 

 A tanulók felzárkóztatása az alapkészségek fejlesztése tükrében. 
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 A tanulók felkészítése az online kompetenciamérésre – online feladatmegoldás. 

 Értékelési rendszerünk felülvizsgálata. 

Célok, feladatok Összevont Osztályok Munkaközösség 

Fokozni a tanulók: 

 munkatempóját,  

 tudás utáni vágyukat,  

 külső-belső motivációjukat,  

 feladattudatukat,  

 esztétikus, minőségi feladatvégzésüket,  

 neveltségi szintjüket.  

 A munkaközösségi tagokkal több lehetőséget találni beszélgetésekre, ahol a szakmai 

dolgokon túli témák is szóba jöhetnének. 

 Továbbra is fenntartani együttműködésünket, egymás iránti bizalmunkat.  

Célok, feladatok Digitális Munkaközösség 

 A Teams precízebb használata. 

 A Teams alkalmazás használata tanítási órákon a differenciálás szolgálatában. 

Napközi, szabadidős tevékenységek 

Alsó tagozat 

Fejlesztendő területek 

 A hátrányos helyzetű tanulók segítése 

 A könyvtárlátogatás, olvasóvá nevelés. 

 A változatosabb tanulási technikák elsajátíttatása. 

 Nagyobb fokú önállóságra nevelés, mind tanulás, öltözködés, étkezés terén. 

 A trágár beszéd további visszaszorítása. 
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A tanév céljai 

 Az új épület állagának megőrzése. 

 A taneszközök épségének megóvása és megbecsülésére való nevelés. 

 Az önálló ismeretszerzési technikák megismerése és alkalmazása. 

Felső tagozat 

Fejlesztendő terület /A 2022/2023-as tanév céljai/ 

 A szóbeli házi feladatok jobb megértése, megtanulása, a lényeg kiemelése, motiválás. 

 Tanulópárok kialakítása- egymás segítése a tanulásban 

 A tanulás alatti munkazaj csökkentése 

 Még jobb tanulmányi eredmények elérése. 

 Az egymás iránti tiszteletre nevelés. 

 A trágár beszéd visszaszorítása. 

 

Szelevény 

Célok, fejlesztendő területek 

 Az érdeklődési kör bővítése, a kíváncsiság, mint attitűd alakítása. 

 A viselkedés alapvető szabályainak gyakorlása. 

 A jutalmazás rendszerének bővítése. 

 A hatékony tanulás, tanulási motiváció felkeltése. 

 

Tiszasas 

 

 A tanulási idő még hatékonyabb kihasználása. 

 Egymás elfogadása, a vita és a veszekedés megszűnése az iskolánkban. 
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4. A TANÉVVEL KAPCSOLATOS MÉRÉSEK 

4. 1. Országos kompetenciamérések 

4.1.1. 8. osztályos Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

 Határidő: 2022 szeptember 19 – október 10. 

 Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

   Vákiv Marietta 

   Nagy Katalin 

   Színné Fehér Ildikó 

4.1.2. Szövegértés - Matematika 

A tanév során az alábbi négy országos mérési program lebonyolítására kerül sor: 

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

természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6. és a 8. évfolyamon, a 

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

8. évfolyamokon. 

Határidő: Bemeneti mérés 2022. szeptember 26. és 20222. november 30. között. 

   Kimeneti mérés 2023. március 6. és 2023. június 9. között. 

Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

Dezső Dóra 

Gödön Marianna 

Vákiv Marietta 

Színné Fehér Ildikó 

Kiss István 

  

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(80)B(1)
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4.1.3. Idegen nyelv - Természettudomány 

Az iskola hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti 

idegen nyelvi mérés a 6-8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1szintű, 

a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 nyelvtudást méri. 

 Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

 Czakó Gabriella 

 Kerekes Zoltán 

Színné Fehér Ildikó 

Nagy Szilvia 

Bánfalviné Tamáska Mária 

Krucsó Erika 

Szabó Péter 

4.1.4. Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés 

Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4-5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és 

matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. 

 Integrált képességfejlesztés az idegen nyelvi órákon. 

 A hallott- és olvasott szövegértés fejlesztését szolgáló feladatokon keresztül a mérésre 

való folyamatos felkészülés. 

 A jelenleginél jobb teljesítési szint elérése a 2021/2022-es tanévi mérésén. 

A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az 

egyik mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a 

természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó idegen nyelvi mérést kell a Hivatal 

által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.   
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A bemeneti és kimeneti mérésben résztvevő tanulók egy mérési napon vesznek részt.  

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

 a 6. évfolyamon 2022. május 18-31., 

 a 8. évfolyamon 2022. május 4-17., 

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk.  

A méréseket a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett - digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 

Folyamatosan kell biztosítani a tanulók felkészítését a kompetenciamérésre az előző 

tanévek mérési eredményeinek alapján! 

Fejlesztési célok - Szövegértés 6. évfolyam 

 Az alapszintet elérő tanulók számának növelése. 

 A magasabb szinten teljesítők számának növelése. 

 A képességpont szerinti átlageredmények javítása. 

A célokhoz rendelt fejlesztési feladatok  

 Alsó tagozattól kezdve előtérbe kell helyezni nemcsak a magyar órákon az olvasási, 

szövegértési eszköztudás fejlesztését.  

 A szövegértés - szövegalkotási képességek fejlesztése (szóban vagy írásban) minden 

pedagógusnak minden tanórán feladata kompetenciafejlesztő feladatok alkalmazásával. 

Fejlesztési célok – Matematika 6. évfolyam 

 

 Több tanulónk esetén szükséges az egyéni teljesítmény javítása. 

 A 3-as szint alatt teljesítő tanulók fejlesztése. 
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A célokhoz rendelt fejlesztési feladatok 

 A szövegértés - szövegalkotási képességek fejlesztése (szóban vagy írásban) minden 

tanórán alsó tagozattól kezdve kompetenciafejlesztő feladatok alkalmazásával. 

 A matematikai készségek és képességek fejlesztése különböző feladattípusokon 

keresztül a tantárgyi lehetőségeket kihasználva. 

 Differenciált foglakozások, tanórák szervezése (tehetséggondozó/felzárkóztató 

csoportok. 

Fejlesztési célok - Szövegértés 8. évfolyam 

 A minimumszint alatti tanulók arányának minimálisra csökkentése. 

 Az alapszintet elérő tanulók számának növelése. 

A célokhoz rendelt fejlesztési feladatok 

 Alsó tagozattól kezdve előtérbe kell helyezni nemcsak a magyar órákon az olvasási, 

szövegértési eszköztudás fejlesztését. 

 A szövegértés - szövegalkotási képességek fejlesztése (szóban vagy írásban) minden 

pedagógusnak minden tanórán feladata kompetenciafejlesztő feladatok alkalmazásával. 

 

Fejlesztési célok - Idegen nyelv 

 

 Integrált képességfejlesztés az idegen nyelvi órákon. 

 A hallott- és olvasott szövegértés fejlesztését szolgáló feladatokon keresztül a mérésre 

való folyamatos felkészülés. 

 A jelenleginél jobb teljesítési szint elérése a 2021/2022-es tanévi mérésén. 

A méréshez szükséges adatok megküldése az Oktatási Hivatalnak  

 Határidő: Bemeneti mérés esetében 2022. szeptember 23. 

   Kimeneti mérés esetében 2022. november 30. 

 Felelős:  Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 
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4.2. Tankerületi mérés  

A mérés célja a 4. osztályos tanulók tudásának felmérése magyar nyelv és irodalom, 

matematika és természetismeret tantárgyból, majd az eredmények kiértékelése után a 

felzárkóztatás elvégzése. 

Résztvevők: minden 4. osztályos tanuló. 

 Határidő: 2023. február 

 Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

   Kissné Lele Tünde 

   Bezerédi Zsófia 

   Nagy Éva 

4.3. Első évfolyamos tanulók felmérése/DIFER/ 

A gyermek eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakozása érdekében az 

általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulók körét, akiknél az 

óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek 

fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja 

az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló 

Rendszer alkalmazását.  

A tanulók létszámának jelentése a Hivatal felé: 

 Határidő: 2022. október 28. 

 Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal el kell elvégezniük. 

 Határidő:  2022. december9. 

 Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

   Czakó Tiborné 

 Mravik Mária 

   Varga Imréné 
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   Lénárdné Szokolai Orsolya 

   Ponyokai Tiborné 

4.4. A tanulók motorikus teljesítményének mérése (belső mérés) 

Az Intézmény pedagógusai minden tanévben év elején és év végén az Oktatási Minisztérium 

által kiadott egységes mérés és értékelés próbái alapján felmérik a tanulóifjúság fizikai állapotát 

és edzettségét. 

 Az aerob állóképesség mérése 

 COOPER - teszt 

 Az erő, erő-állóképesség mérése 

 helyből távolugrás 

 hason fekvésből törzsemelés 

 hanyattfekvésből felülés 

 fekvőtámaszban karhajlítás 

 Határidő:  2023. június 15. 

 Felelős: Gyóllai László 

   Szabó Péter 

   Bezerédi Zsófia 

   Dariné Benedek Ildikó 

A 2021/2022-es tanévben az Nkt. 80.§ (9) bekezdése alapján országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát kell elvégezni. A 

vizsgálatot az iskolának - az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók esetében meg kell szervezni. 

A 2022/2023-as tanévben 2023 január 9. és 202. május 12. között kell a Nemzeti Egységes 

Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) feladatai alapján felmérést végezni az 5-8. évfolyamon. 

 Antropometriai adatok 

 testtömegindex (BMI)   
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 testzsír százalék-mérés 

 testmagasság mérés 

 

 Állóképességi feladatok 

 20 méteres ingafutás teszt 

 törzsemelés teszt 

 ütemezett fekvőtámasz teszt 

 kézi szorítóerő mérése 

 helyből távolugrás 

 hajlékonysági teszt 

 Határidő: 2023. január 9. és 2023. május 12. között 

 Felelős:  Gyóllai László 

   Szabó Péter 

A mérés eredményeinek feltöltése a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt Informatikai 

rendszerbe. 

 Határidő: 2023. június 15. 

 Felelős:  Gyóllai László 

   Szabó Péter 

5. PÁLYÁZATOK  

A tanév során rendszeresen figyelemmel kísérjük a megjelenő pályázatokat, s törekszünk azok 

kihasználására nevelő – oktató munkánk fejlesztése, illetve tanulóink szabadidejének 

hasznosabb eltöltése érdekében. 

Ebben a tanévben is élni kívánunk az Erzsébet Napközis tábor, illetve az Erzsébet 

Élménytábor, valamint az őszi, téli és tavaszi Erzsébet osztálykirándulások lehetőséggel 

minden intézményünkben. 

Hatodik osztályos tanulóink részére ismét benyújtjuk pályázatunkat a „Határtalanul” 

programra. 
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EFOP-3.2.5-17-2017-00038 „MI A PÁLYA?”  

 

Pályaorientációs ütemterv 

2022/2023-as tanév 

 

EFOP-3.2.5-17-2017-00038 „MI A PÁLYA?” Pályaorientáció a Szolnoki Tankerületi 

Központban fenntartása 

Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés 

rendszerében 

Szakmai koordinátor: Színné Fehér Ildikó 

Pályaválasztási (pályaorientációs) felelős: Színné fehér Ildikó 

Kíváncsiak Klubja felelős: Tóth Emma 

A Szakmai koordinátor feladata:  

• A projekt intézményi feladatainak koordinálása. 

• Kapcsolattartás a projekt menedzsmenttel, kéthavonta egyeztetés. 

• A Jelenléti ívek leigazolása, jelenléti ívek, fotódokumentáció /minden 

foglalkozásról/ begyűjtése, továbbítása a projektmenedzsmentnek.  

A Pályaorientációs felelős feladata: 

• A projekt helyi szintű megvalósításának támogatása. 

• Az osztályfőnökökkel, a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival és a szakmai 

koordinátorral együttműködve a 7-8. évfolyamos tanulók pályaválasztási 

döntési folyamatának végig kísérése. 

• A 8. évfolyam első félévében a kiválasztott továbbtanulási iránynak megfelelő 

iskolaválasztásban segítségadás.  

A „Kíváncsiak Klubja” koordinátor feladata 

A 2-5. évfolyamon megvalósuló élménypedagógiai program megtervezéséért, 

megvalósulásáért felelős. 
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Projekttevékenységek 

1. A tanév pályaorientációs munkacsoportjának létrehozása 

Vezetője: a pályaorientációs felelős – Színné Fehér Ildikó 

Tagjai: az élménypedagógiai és a 72 órás modult tanító pedagógusok 

2. "Mi a pálya?" műszaki pályaválasztó fesztivál 7. évfolyam SZEGED - Szeged 

Városi Sportcsarnok Szeged, Temesvári krt. 33. 2022. október 26. vagy Informatikai 

kiállítás Szeged  

 

3. Szakmalabirintus Szakmák világa Pályaválasztási Kiállítás  

Szolnoki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Technikum Szolnok 

Baross u. 37. 

4. Pályaorientációs nap iskolánkban 2023. március   

5. Kíváncsiak Klubja élménypedagógiai program 2-3. osztály Természettudományos 

tehetséggondozás, élménypedagógia I.  

Időkerete heti 1 óra/csoport délutáni szakköri foglalkozás keretében (egész napos 

nevelés keretei között). 

6. Kíváncsiak Klubja élménypedagógiai program 4-5. osztály Természettudományos 

tehetséggondozás, élménypedagógia II.  

Időkerete heti 1 óra/csoport délutáni szakköri foglalkozás keretében (egész napos 

nevelés keretei között) 

7. 72 órás „Kalandozás a pályaorientációs tenger szigetein” program 

A pályaorientációs tananyag alkalmazása tanórák keretében az 5-6-7-8. évfolyamok 

számára  

8. Pályaválasztási tanácsadás Pedagógiai Szakszolgálat 7-8. évfolyam  

3 lépcsős pályatanácsadási folyamat megvalósítása: 1. lépcsőfok az osztályfőnök, 2. 

szükség esetén az iskolai páyaorientációs felelős, 3. szükség esetén a pedagógiai 

szakszolgálat pályaorientációs tanácsadást végző szakembere. 

9. Tanműhely látogatás (1) 7-8. évfolyam 
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10. Üzem, - vállalat - látogatás (1) 7-8. évfolyam 

11. Tanulói portfólió elkészítése a pályaorientációval kapcsolatos tevékenységek 

összegzésére. 

 

72 órás tervezés a 2022/2023. tanév két félévre 

Modul neve Évfolyam/ 

óraszám 
Osztály Tanuló 

létszám 

Oktatásszervezési 

megoldás 
Tanár neve 

Bevezetés 5./3 óra 
5/a 

5/b 

21 

21 

osztályfőnöki, 5. 

évf. 2. félévtől és 

kötötten első modul 

Gödön 

Marianna 

Kiss István 

Minden, ami 

utazás 
5./9 óra 

5/a 

5/b 

21 

21 

osztályfőnöki, 

kötötten második 

modul 

Gödön 

Marianna 

Kiss István 

Egy Földünk van 

 
5./9 óra 

5/a 

5/b 

21 

21 
természetismeret 

Bánfalviné 

Tamáska Mária 

Bevezetés 6./3 óra 
6/a 

6/b 

26 

25 
osztályfőnöki óra 

Borsos - Janics 

Katalin 

Czakó Tiborné 

Csak 

természetesen 
6./9 óra 

6/a 

6/b 

26 

25 

természetismeret 

óra 

Krucsó Erika 

 

Mi kerül az 

asztalra 
6./7 óra 

6/a 

6/b 

26 

25 
technika óra Gál Gabriella 

A szolgáltatások 

és élmények 

szigete 

6./7 óra 
6/a 

6/b 

26 

25 
technika óra Gál Gabriella 

Informatika/ 

robotika, 

elektronika 

7./8 óra 
7/a 

7/b 

21 

27 
informatika óra 

 

Kiss István 

Idegenforgalom 

és vendéglátás 

7./5 óra 
7/a 

7/b 

21 

27 
technika óra Gál Gabriella 

Jövődbe nézz! 8./12 óra 
8/a 

8/b 

21 

20 

osztályfőnöki óra 1. 

félév, kötötten 

utolsó modul 

Vákiv Marietta 

Nagy Katalin 

 72 óra     
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„Kíváncsiak Klubja”– természettudományos tehetséggondozó szakkör 

Projekttevékenység Iskola Név Választott modul 
Csoportok 

száma 
óraszám 

Kíváncsiak klubja 

2-3. osztály 
Cserkeszőlői Petőfi S. 

Általános Iskola 
Ponyokai Tiborné 

Konyhai tudományok - 

Természettudományok a konyhánkban és 

a kertünkben, Erdőben, vízben, 

levegőben az állatokkal, Évszakok, 

hónapok  

1 
heti 1 óra 

(60 perc) 

Kíváncsiak klubja 

4-5. osztály Cserkeszőlői Petőfi S. 

Általános Iskola 
Ponyokai Tiborné 

Pempe az állatok világában; Nem minden 

szemét, ami annak látszik; Pempe földön 

és égen; Világűr; Pempe a zöldellő 

bolygón; Pempe hétköznapjai 

1 
heti 1óra 

(60 perc) 

Kíváncsiak klubja 

2-3. osztály 

Tiszasas 

Cserkeszőlői Petőfi S. 

Általános Iskola 

Varga Imréné 

Pempe az állatok világában 

Nem minden szemét, ami annak látszik 

Pempe földön és égen 

1 
heti 1óra 

(60 perc) 

Kíváncsiak klubja 

2-3. osztály 

Szelevény 

Cserkeszőlői Petőfi S. 

Általános Iskola 

Varga Imréné 

Pempe az állatok világában  

Nem minden szemét, ami annak látszik 

Pempe földön és égen 

1 
heti 1óra 

(60 perc) 
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6. A 2022/2023-as TANÉV RENDJE 

A tanév első napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 

A tanév záró napja: 2023. június 15. (csütörtök) 

Tényleges tanítási napok száma 183 

Az első félév: 2023. január 20-ig tart (péntek) 

Értesítés a tanulók első félévi eredményeiről: 2023. január 27. 

Az első és a második félév lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi 

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

vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg 

kell küldeni a Fenntartónak. 

A tankötelesek beíratása: 2023. április 20-21, mely központilag szabályozott. 

A szünetek rendje:  

Őszi szünet: 2022. október 29 – 2022. november 06-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő) 

Téli szünet: 2022. december 22. – 2023. január 02-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 22. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd) 

Tavaszi szünet: 2023. április 06. – 2023. április 11-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 05. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda) 

Munkaszüneti napok: 

 2023. március 15. /szerda/ Nemzeti ünnep 

 2023. április 07. /péntek/ Húsvét Nagypéntek 

 2023. április 10. /hétfő/ Húsvét 

 2023. május 29. /hétfő/ Pünkösd  
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Tanítási nap munkarend átszervezés miatt: 

 2022. október 15. szombat /2022. október 31. hétfő pihenőnap/ 

Tanítási nélküli munkanapok az általános iskolákban: 

Diák-önkormányzati, Családi nap 2022. szeptember 23. péntek 1 nap 

Családi- és Gyereknap 2023. május 26. péntek  1 nap 

Farsangi bál 2023. február 18. szombat Cserkeszőlő 

2023. február 04. szombat Szelevény – Tiszasas  

/2022. december 21. szerda helyett/ 

1 nap 

Pályaorientációs nap 2023. március  1 nap 

Összesen: 4 nap 

Tantestületi értekezletek rendje: 

Megnevezése Ideje Helye 

Alakuló értekezlet 2022. augusztus 22. 13 óra Cserkeszőlő 

Összalkalmazotti értekezlet 2022. augusztus 22. 14 óra Cserkeszőlő 

Tanévnyitó értekezlet 2022. augusztus 29. 8 óra Cserkeszőlő 

Nevelési értekezlet (őszi) 2022. szeptember: Felkészülés a 

mérésekre 

Cserkeszőlő 

Osztályozó értekezlet (félévi) 2023. január 20. 16 óra Cserkeszőlő 

Félévi értekezlet 2023. január 30. 14 óra Cserkeszőlő 

Nevelési értekezlet (tavaszi) 2023. április: Az őszi mérések 

tapasztalatairól 
Cserkeszőlő 

Osztályozó értekezlet (év végi) 2023. június 15. 14 óra Cserkeszőlő 

Tanévzáró értekezlet 2023. június 21. szerda 9 óra Cserkeszőlő 

Vezetői értekezletek „A” hét hétfő 14 óra Cserkeszőlő 
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Munkaértekezletek 
Keddenként 16 óra 30 perctől, 

valamint szükség szerint  
Cserkeszőlő 

Munkaközösségi foglalkozások A munkaközösségi terv szerint  

A szülői értekezletek rendje: 

 2022. szeptember (beosztás szerint) 

 2023. február (beosztás szerint) 

Fogadó órák: 16 órától /az iskolavezetésnek is/ 

 2022. november 14. 

 2022. december 05. 

 2023. január 09. 

 2023. március 06. 

 2023. április 03. 

 2023. május 08.  

Egyéb határidők: 

 Tanmenetek, foglalkozási tervek feltöltése a megadott felületre 2022. szeptember 10-ig 

a munkaközösség vezetőknek, akik ellenőrzik a munkatervben rögzítettek, valamint az 

adott csoportra történő megjelenését a foglalkozási tervekben, tanmenetekben. 

 Napközis, diák-önkormányzati munkatervek, munkaközösségi munkatervek: 2022. 

szeptember 10. 

 Sportköri munkatervek, szakköri /tehetséggondozó/ munkatervek: 2022. szeptember 10. 

 Osztályozó vizsga:  Félévkor:  2023. január 17-18. kedd - szerda 

Tanév végén:  2023. június 01-02. csütörtök-péntek 
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7. ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK 

1. Tanévnyitó ünnepség 

2022. szeptember 01. (csütörtök) 8 óra Cserkeszőlő 

Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella  

2022. szeptember 01. 10 óra Szelevény 

Felelős:  Czakó Tiborné 

2022. szeptember 01. 11 óra Tiszasas 

Felelős: Czakó Tiborné 

2. Diákközgyűlés 

 2022. szeptember 02. (péntek) 6. óra 

 Felelős: Molnárné Kis Erika 

   Nagy Szilvia 

  Czakó Tiborné 

Nagy Éva 

Bezerédi Zsófia 

3. Őszi Nevelési Értekezlet  

Téma: Felkészülés a tanév méréseire 

Meghívott előadó: Csatóné Fekete – Szabó Andrea - tankerület 

2022. szeptember  

Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

  munkaközösség - vezetők 

4. 8. osztályos Pályaválasztási kompetenciamérés 

 2022. szeptember 19 - október 10. 

 Felelős:  Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

   Vákiv Marietta 

   Nagy Katalin 
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5. Szüreti bál Cserkeszőlő 

 2022. szeptember 16. 

 Felelős:  Borsos – Janics Katalin- 

   Molnárné Kis Erika 

6. Diák-önkormányzati és Családi nap  

2022. szeptember 23. (péntek) 

Felelős: Nagy Szilvia 

  DÖK 

  minden pedagógus 

7. Szüreti bál Szelevény 

 2022. szeptember 24. 

 Felelős:  Mravik Mária 

   Nagy Éva 

8. Őszi Ottalvós Erzsébet Tábor 

 2022. szeptember 28 – 30. – 7. évfolyam 

 Felelős:  Krucsó Erika 

   Színné Fehér Ildikó 

9. A Zene és az Idősek Világnapja 

  2022. október 03. (hétfő) 

  Felelős:  Molnárné Kis Erika 

    Borsos – Janics Katalin 

    minden osztályfőnök 

10. Az aradi vértanúk napja 

2022. október 06. (csütörtök) 10 óra  

Felelős:  Borsos – Janics Katalin (6/a. osztály) 

    Czakó Tiborné (6/b osztály) 
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    Szelevény 13 óra – Mravik Mária (3. osztály) 

    Tiszasas 14 óra – Varga Imréné (3. osztály) 

11. Kihelyezett tanítási óra 7 – 8. (Szeged Informatikatörténeti Múzeum) 

 2022. október 

  Felelős: Kiss István és az érintett osztályfőnökök 

12. Jótékonysági „RETRO ISKOLABÁL” a „Cserkeszőlői Diákokért” Alapítvánnyal 

2022. október 15. (szombat) 18 óra 

Felelős: Molnárné Kis Erika 

  minden pedagógus 

  tánctanárok, zenetanárok DÖK, SZMK, Alapítvány 

13. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója 

2021. október 21. (péntek) 10 óra 

Felelős: Vákiv Marietta (8/a osztály) 

  Nagy Katalin (8/b osztály) 

  Szelevény 8 óra – Nagy Éva (4. osztály) 

  Tiszasas 9 óra – Bezerédi Zsófia (4. osztály)  

14. Hulladékgyűjtés  

  2022. szeptember - október 

Felelős: DÖK 

15. Halloween buli 

  2022. október 28. (péntek) 14 órától 

Felelős:  DÖK  

  Szelevény  

  2022. október 28. (péntek) 

Felelős: DÖK Nagy Éva 

  Czakó Tiborné 
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Tiszasas 

2022. október 28. (péntek) 

  Felelős: DÖK Bezerédi Zsófia 

  Czakó Tiborné 

16. Móra nap   

 2022. november 18. 

 Felelős:  Mravik Mária 

   Nagy Éva 

  Czakó Tiborné 

17. Nyílt tanítási nap 

2022. november 14. (hétfő) Cserkeszőlő 

2021. november 15. (kedd) Szelevény 

2021. november 16. (szerda) Tiszasas 

Felelős:  Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

   Színné Fehér Ildikó 

 Ponyokai Tiborné 

 Czakó Tiborné 

18. Kísérletek délutánja 5. és 6. osztályosok részére 

2022. november 16 - 17. (szerda - csütörtök) 14 óra 

Felelős:  Kiss István 

19. Advent - Karácsonyi készülődés  

 2022. december 

 Felelős:  Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

   Kovács Sándorné 

20. Télapó buli 

2022. december 02. (péntek) 
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Felelős: Cserkeszőlő: 2., 3., 5/a., 5/b., 8/a., 8/b. osztályok és  

   osztályfőnökeik 

  Nagy Szilvia 

  Szelevény: Czakó Tiborné – Mravik Mária 

  Tiszasas: Czakó Tiborné – Varga Imréné 

21. Központi felvételi jelentkezési lapok továbbítása 

2022. december 02. 

Felelős:  Vákiv Marietta 

  Nagy Katalin 

22. Erzsébet karácsony 

 2022. december – 6. évfolyam 

 Felelős: Borsos – Janics Katalin 

   Czakó Tiborné 

23. Karácsonyi és Évbúcsúztató összalkalmazotti vacsora 

2022. december 16. (péntek) 17 óra 

Felelős:  Molnárné Kis Erika 

24. Karácsonyi műsor 

2022. december 20. (kedd) 17 óra Cserkeszőlő 

2022. december 20. (kedd) 13 óra Szelevény 

2022. december 20. (kedd) 13 óra Tiszasas 

Felelős: Cserkeszőlő: 2., 3., 5/a. 5/b. 6/a. 6/b. osztályok  

   osztályfőnökeik 

  Énekkar – Borsos - Janics Katalin 

  Szelevény: Czakó Tiborné - Nagy Éva  

Tiszasas: Czakó Tiborné - Varga Imréné  
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25. Félévi zenevizsga  

  2023. január  

  Felelős:  Molnárné Kis Erika 

    Borsos – Janics Katalin 

    zenetanárok 

26. Központi írásbeli felvételi vizsgák 

  2023. január 21. 10 óra 

 Pótírásbeli 

  2023. január 31. 14 óra  

  Felelős: Vákiv Marietta 

    Nagy Katalin 

27. Sportdélután – korcsolyázás 

2023. január - február 

Felelős: Gyóllai László 

  Szabó Péter 

  Dariné Benedek Ildikó 

28. Jótékonysági bál a „Cserkeszőlői Diákokért” Alapítvánnyal 

2023. február 11. (szombat) 18 óra 

Felelős: Molnárné Kis Erika 

  minden pedagógus 

  tánctanárok, zenetanárok DÖK, SZMK, Alapítvány 

29. Továbbtanulási lapok továbbítása 

Határidő: 2023. február 22. 

Felelős: Vákiv Marietta 

  Nagy Katalin 
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30. Farsang 

2023. február 18. (szombat) Cserkeszőlő 

Felelős: 1., 4., 6/a, 6/b, 7/a 7/b osztályok és osztályfőnökeik 

  Nagy Szilvia 

2023. február 04. (szombat) Tiszasas – Szelevény 

Felelős: Czakó Tiborné – Varga Imréné – Bezerédi Zsófia 

Felelős: Czakó Tiborné – Nagy Éva – Mravik Mária 

31. Iskolanyitogató 

 2023. március 06 - 07. (hétfő-kedd) 

 Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

   Ponyokai Tiborné 

   Lénárdné Szokolai Orsolya 

 Szelevény: Czakó Tiborné – Mravik Mária 

 Tiszasas: Czakó Tiborné – Varga Imréné 

32. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója 

2023. március 14. (kedd) 10 óra  

Felelős: 4. osztály 

  Kissné Lele Tünde 

Szelevény: 2023. március 14. (kedd) 8 óra  

  Felelős: Czakó Tiborné – Nagy Éva 

Tiszasas: 2023. március 14. (kedd) 9 óra  

  Felelős: Czakó Tiborné – Bezerédi Zsófia 

33. Digitális témahét 

  2023. március 27 - 31. 

  Felelős:  Kiss István  

    Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

    Szelevény: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

    Tiszasas: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella  
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34. Tavaszi Nevelési Értekezlet  

Téma: Őszi mérésekkel kapcsolatos tapasztalatok 

2023. április  

Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

  munkaközösség - vezetők 

35. Április 11. A költészet napja – Ünnepi műsor 

2023. április 14. (péntek) 10 óra 

Felelős: 5. évfolyam 

  Gödön Marianna 

  Kiss István 

Tiszasas és Szelevény  

2023. április 14. (péntek) 8 óra 

Felelős: Tiszasas: Varga Imréné 

  Szelevény: Mravik Mária 

36. Első osztályosok beíratása 

 2023. április 20-21.  

 Felelős:  Rozmisné Oláh Katalin iskolatitkár 

   Csercsinszky Éva iskolatitkár 

 Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

Tiszasas: Molnárné Kis Erika 

  Rozmisné Oláh Katalin iskolatitkár 

Szelevény: Tóth Emma 

37. Nyílt tanítási nap 

2023. április 26. (szerda) Cserkeszőlő 

2023. április 27. (csütörtök) Szelevény 

2023. április 28. (péntek) Tiszasas 

Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 
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  Ponyokai Tiborné 

  Színné Fehér Ildikó 

Tiszasas: Czakó Tiborné 

Szelevény: Czakó Tiborné 

38. A Föld napja osztálykeretben, virágültetés 

2023. április 21. (péntek) 

Felelős:  Borsos – Janics Katalin – Czakó Tiborné (6/a; és 6/b; osztályok) 

  Varga Imréné – Tiszasas 

  Nagy Éva – Szelevény 

39. Kísérletek délutánja 5. és 6. osztályosok részére 

2023. április 19 - 20. (szerda - csütörtök) 14 óra 

Felelős:  Kiss István 

40. Falunap - Szelevény 

2023. április 29. (szombat) 

Felelős:  Nagy Éva 

  Mravik Mária 

41. „Határtalanul” Pályázat  

 A 7. évfolyamosok tanulmányi kirándulása  

  2023. május 

  Felelős: Vákiv Marietta 

    Nagy Katalin 

Gödön Marianna 

Kiss István 

42. Tavaszi Ottalvós Osztálykirándulás – 5. évfolyam 

  2023. május 

  Felelős: Gödön Marianna 

Kiss István  
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43. Hulladékgyűjtés 

  2023. május  

Felelős: DÖK 

44. Családi- és Gyermeknap  

2023. május 26. (péntek) 

Felelős: Molnárné Kis Erika 

  DÖK 

 minden pedagógus 

45. Zenevizsga 

 2023. május 

 Felelős: zenetanárok 

   Borsos – Janics Katalin 

   minden osztályfőnök 

46. Nemzeti Összetartozás napja 

2023. június 02. (péntek) 10 óra 

Felelős: Krucsó Erika 

  Színné Fehér Ildikó 

Tiszasas 2023. június 02. (péntek) 14 óra 

Szelevény 2023. június 02. (péntek) 13 óra 

Felelős: Czakó Tiborné 

  Bezerédi Zsófia 

  Nagy Éva 

47. Silver Vizsgabál 

 2023. június 06. (kedd) 

  15 óra Cserkeszőlő 

  13 óra Tiszasas 

  14 óra Szelevény 
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 Felelős: tánctanárok 

   minden osztályfőnök 

48. Pedagógusnap 

2023. június 09. (péntek) 

Felelős: Molnárné Kis Erika 

49. Ballagás 

2023. június 17. (szombat) 10 óra 

Felelős: Krucsó Erika 

  Színné Fehér Ildikó 

  Vákiv Marietta 

  Nagy Katalin 

50. Tanévzáró 

2023. június 20. (kedd) 17 óra Cserkeszőlő 

Felelős: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

2023. június 19. (hétfő) 15 óra 30 perc Tiszasas 

Felelős: Czakó Tiborné 

2023. június 19. (hétfő) 14 óra Szelevény 

Felelős: Czakó Tiborné 

51. Erzsébet Napközis Tábor Pályázat 

 2023. június 26 – 2023. június 30. 

 Felelős: Dariné Benedek Ildikó - Cserkeszőlő 

   Varga Imréné - Tiszasas 

   Mravik Mária– Szelevény 

52. Erzsébet Tábor Élménytábor Pályázat 

 2023. július – augusztus 

  Felelős: Nagy Szilvia – Cserkeszőlő 
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8. ELLENŐRZÉSI TERV 

 

A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségbiztosítási rendszerének meghatározása a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai 

munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását, valamint az iskolával 

kapcsolatban álló partnerek (elsősorban a tanulók, a szülők, a fenntartó és a nevelők) 

iskolánkkal szembeni igényeinek, elvárásainak történő megfeleltetést szolgálja. 

Az ellenőrzés - mérés - értékelés célcsoportjai 

 a tanulók, 

 a pedagógusok, 

 a nem pedagógus felnőtt dolgozók, 

 az intézmény, mint szervezet, 

 a használt programok. 

Ellenőrzés, mérés 

Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

(elsősorban a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban és a 

házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. 

Az iskolai belső ellenőrzés rendjét a pedagógiai programban foglaltakon túl a szervezeti és 

működési szabályzat, a belső ellenőrzési szabályzat, illetve az évente - az iskolai munkaterv 

részeként - összeállított belső ellenőrzési terv határozza meg. 

A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti 

 pedagógusok esetében: az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, a 

munkaközösség-vezetők, valamint külső szakértők 

 tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók és szakértők 
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Az ellenőrzés történik 

 a tanév rendjéhez kötött ellenőrzési pontoknál (tanévkezdés, félévi értékelés, tanév 

zárása) 

 tevékenység befejezésekor (kimenet szabályozás) 

 tevékenység közben (folyamatellenőrzés). 

A pedagógiai munka ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki 

A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül 

 A tanár - diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására. 

 A szülőkkel való kapcsolattartásra. 

 A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon. 

 A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására. 

 A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken való részvételre. 

 A tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására. 

 A pedagógusra bízott tanterem rendezettségére, dekorációjára. 

A tanulók iskolai munkáján belül 

 A tanulók értékválasztására, jellemvonásaira. 

 A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintjére, az egyes tantárgyakból 

nyújtott teljesítményre. 

 Az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenységre. 

 A tanulók magatartására, viselkedésére, fegyelmezettségére. 

 A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az évente 

összeállított - és az iskolai munkaterv részét képező - belső ellenőrzési terv alapján. 

 A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése, értékelése folyamatosan történik. 

Mérések célja, hogy pontos képet kapjunk arról, mik az iskolai munkánk erősségei, milyen 

területeken mutatkoznak hiányosságok, és milyen fejlesztési irányokba kell haladnunk. 
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A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések 

 Évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását követően a 

követelmények elsajátítását vizsgáló összegző mérést kell végezni. 

Felelős: osztálytanítók, szaktanárok. 

 Az alsó tagozatos évfolyamokon a tanév végén a tanulók teljesítményét a magyar 

irodalom, a magyar nyelv, a matematika tantárgyakból az addig feldolgozott teljes 

tananyagát és fő követelményeit átfogó méréssel kell vizsgálni. 

Felelős: alsó tagozatos munkaközösség vezetője, osztálytanítók. 

Értékelés 

A kitűzött célok és az elért eredmények összevetése 

 Középpontjában minden esetben az eredményesség és a minőség áll, célja ezek javítása, 

az iskola egészének vagy egyes elemeinek, funkcióinak a fejlesztése. 

 Az ellenőrzéssel szemben nem szabályoknak való megfelelés, hanem az eredményesség 

és a minőség vizsgálatára irányul. 

 Az értékelés eredményei nem csak néhány felelős vezető személy érdeklődésére 

tarthatnak számot, mint az ellenőrzés esetében. Ezért az értékelés gyakran nyilvános. 

Az iskolában folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra, 

tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei 

mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek. 

A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a ne-velőtestület 

pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így 

ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő-oktató munka fejlesztésére. 
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Az értékelés színterei 

Tanulók tanulmányi munkája 

 tanórai és tanórán kívüli tevékenységek 

 tanulmány versenyek 

Tanulók magatartása, szorgalma (havonta ill. félévkor és év végén) 

Pedagógusok, technikai dolgozók munkája 

 pedagógus önértékelés (évente, munkaközösségenként) 

 vezetői ellenőrzés, értékelés  

 külső, szakmai vizsgálat 

Intézményi szintű 

 fenntartói, és egyéb vizsgálatok (szakmai tevékenységre vonatkozó, gazdasági, 

pénzügyi szempontú) 

 irányított önértékelés 

Ellenőrzési-értékelési rendszerünk céljai 

rövid távú céljai 

 a pillanatnyi teljesítmény javítása az erősségek kihasználásával, a gyengeségekre utaló 

visszajelzésekkel és annak megvitatásával, hogyan lehet ezeken úrrá az egyén, a 

testület; 

 az egyéni képességek felszínre hozása és hasznosítása, az ehhez szükséges oktatási-

képzési szükségletek és lehetőségek összhangba hozása. 

hosszú távú céljai 

 az intézmény céljainak eredményes megvalósítását az optimális emberi erőforrás 

kihasználását segíti; 

 pontos, tárgyilagos adatokat biztosít a minőségi munka elismeréséhez. 

egyéb céljai 

 a felelősség-hatáskör pontos meghatározása alapján az elvárások egyértelműbb 

megfogalmazását segíti; 
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 megbízható információt nyújt a tényleges teljesítményekről, a meglévő tartalékokról; 

 javítja a munkahelyi légkört a hitelesebb kommunikációval, az információáramlás 

minőségének javításával, fokozódik az együttműködési készség és mindezekkel együtt 

az egyéni és az intézményi stratégiai célok összhangját biztosítja. 

 

Az iskola ellenőrzési, értékelési rendszere 

ELLENŐRZÉS 

terület mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció felelős 

Tanulmányi 

munka 

belső 

ellenőrzés 

szerint 

esetenként 

dokumentum-

elemzés 
havonta 

elektronikus 

napló 

osztályfőnök, 

intézményvezet

ő 

intézményvezet

ő-helyettes 

Verseny-

eredmények 

tanév végi 

értékelés 
elemzés évente 

összesítések, 

jegyzőkönyvek 

munkaközösség

-vezetők 

Magatartás 

havonta, 

osztályozó 

értekezlet 

óralátogatás 

megbeszélés 

havonta 

félévente 

elektronikus 

napló 

osztályfőnök, 

intézményvezet

ő 

intézményvezet

ő-helyettes 

Szorgalom 

havonta, 

osztályozó 

értekezlet 

óralátogatás 

megbeszélés 

havonta 

félévente 

elektronikus 

napló 

osztályfőnök, 

intézményvezet

ő 

intézményvezet

ő-helyettes 

Fegyelmi ügyek esetenként megbeszélés esetenként jegyzőkönyv 
intézményvezet

ő 

Belső mérések 
tanmenet 

szerint 
elemzés 

folyamatos 

évente 

elektronikus 

napló 

beszámolók 

intézményvezet

ő-helyettesek 

Külső mérések esetenként elemzés esetenként jegyzőkönyv 
intézményvezet

ő-helyettesek 
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Tanmenet 
szeptember 

20. 
elemzés évente tanmenet 

munkaközösség

-vezetők 

intézményvezet

ő-helyettesek 

 

Tankönyv, 

taneszköz 

leltározás 

időpontja 
megbeszélés félévente 

rendelések, 

leltári 

jegyzőkönyv 

intézményvezető-

helyettesek 

munkaközösség-

vezető 

Osztályfőnöki 

tevékenység 

munkaterv 

szerint 

óralátogatás, 

elemzés 

megbeszélés 

munkaterv 

szerint 
beszámoló 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

munkaközösség-

vezető 

Pedagógusok 

munkája 

munkaterv 

szerint 

óralátogatás, 

elemzés, 

megbeszélés 

munkaterv 

szerint 
beszámoló 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

munkaközösség-

vezető 

Munkaközösségi 

szakmai munka 

munkaterv 

szerint 

óralátogatás 

iskolai elemzés 

beszélgetés 

munkaterv 

szerint 
beszámoló 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

munkaközösség-

vezető 

Ügyeleti rendszer folyamatos 

dokumentum 

elemzés 

beszámoltatás 

folyamatos feljegyzés 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

munkaközösség-

vezető 

Pedagógus 

önértékelés 

folyamat-

szabályozás 

szerint 

 irányított 

önértékelés 
5 évente jegyzőkönyv 

az önértékelési 

csoport vezetője 
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ÉRTÉKELÉS 

terület mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció 
felelős 

Tanulmányi 

munka 

folyamatos 

tanmenet 

szerinti félév, 

év vége 

szóbeli, 

írásbeli 

eseti 

tanmenet 

szerinti, 

félévente 

elektronikus 

napló, 

bizonyítvány 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Verseny-

eredmények 
versenyek 

írásbeli, 

szóbeli, 

gyakorlati 

évente jegyzőkönyv szaktanár 

Magatartás 
hónap vége, 

félév, év vége 

önértékelés, 

megbeszélés 

havonta, 

félévente 
napló osztályfőnök 

Szorgalom 
hónap vége, 

félév, év vége 

önértékelés, 

megbeszélés 

havonta, 

félévente 
napló osztályfőnök 

Fegyelmi ügyek esetenként megbeszélés esetenként jegyzőkönyv intézményvezető 

Belső mérések 
tanmenet 

szerint 

írásbeli, 

szóbeli 
rendszeres 

elektronikus 

napló, 

jegyzőkönyv 

szaktanár  

Külső mérések esetenként 
írásbeli, 

digitális 
eseti jegyzőkönyv 

intézményvezető-

helyettes 

Tanmenet félév, év vége beszámoló félévente beszámoló intézményvezető 

Tankönyv, 

taneszköz 
esetenként beszámoló félévente jegyzőkönyv intézményvezető 

Osztályfőnöki 

tevékenység 
félév, év vége beszámoló félévente beszámoló intézményvezető 

Pedagógusok 

munkája 
esetenként 

beszélgetés, 

elemzés 
félévente feljegyzések 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

munkaközösség-

vezető 

Munkaközösségi 

szakmai munka 

fél év, tanév 

vége 
beszámoló félévente jegyzőkönyv intézményvezető 

Ügyeleti rendszer évente beszámoló évente jegyzőkönyv intézményvezető 
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SZMSZ,
Pedagógiai

2 évente beszámoló 2 évente jegyzőkönyv intézményvezető
Program
végrehajtása

folyamat- OH
Pedagógus önértékelési

szabályozás önértéke lő 5 évente jegyzőkönyv
5nértékelés . csoport vezetője

szerint rendszere

Az ellenőrzési feladatok terén kiemelt feladat a Koronavírus miatti járványügyi intézkedések

betartásának ellenőrzése.

Záradék

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 2022 2023-as tanévének Munkatervét a

Nevelőtestüiet az 1-6 3a 2022. számú határozatával elfogadta.

Cserkeszőlő. 2022. augusztus 29.

~ ~) UkXJ@,&OÁ-tC’JC &flc~4~
Molnárné Kis Erika

intézményvezető
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A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása

A Cserkeszőlői Petőti Sándor Általános Iskola Diákönkormányzata a munkaterv készítése

során a tanulókat érintő programokat véleményezte, azokkal egyetért.

Cserkeszőlő, 2022. szeptember 05.

L~~DZA~Lfl Q1~
a Diákön~kő’rmányzat képviselője

A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközössége Az Iskolai munkaterv

készítése során véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.

Cserkeszőlő. 2022. szeptember 14.

az SZMK képviselője

~Z52D~~
~91$
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Az Intézményi Tanács véleménynyilvánítása

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Altalános Iskola Intézményi Tanácsa az iskolai munkaterv

készítése során véleményezési jogát a jogszabályban e Iőírtaknak megfelelően gyakorolta.

Cserkeszőlő, 2022. augusztus 30.

~
az lntezmenyi Tanacs e noke
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MELLÉKLETEK 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET  

1.1. Intézményi önértékelési munkaterv 

Az intézmény 2022/2023-as tanévre szóló önértékelési terve a Nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásai valamint az Oktatási 

Hivatal által elkészített, az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott Önértékelési 

kézikönyvben foglaltak szerint készült. 

1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai 

Az intézmény vezetője az intézményvezető-helyettesekkel történt egyeztetést követően döntést 

hozott az intézményi önértékelési csoport tagjainak megbízásáról, a megbízás a 2022/2023-as 

tanévre érvényes. Az önértékelési csoport számára meghatározott feladatokról és a megbízásról 

előzetesen egyeztetett az önértékelési csoportba felkért pedagógus kollégákkal.  

A 2022/2023-as tanévben az önértékelési csoport tagjai a következők: 

1. Dr Gulyásné Romhányi Gabriella intézményvezető-helyettes 

2. Tóth Emma intézményvezető-helyettes 

3. Ponyokai Tiborné alsós munkaközösség-vezető 

4. Színné Fehér Ildikó felsős munkaközösség-vezető 

5. Czakó Tiborné az összevont osztályok munkaközösségének vezetője 

A munkaközösség-vezetők a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe beszámítható heti 

két munkaközösség-vezetői órakedvezményük terhére kötelesek közreműködni az intézményi 

önértékelésben. 

2. A 2022/2023-as tanévben önértékelésre kijelölt pedagógusok 

Mivel a jogszabályok szerint a pedagógusok önértékelésére – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet módosítása szerint – nem kétéves, hanem ötéves gyakorisággal kell elvégezni, a jelen 

tanévben az intézmény pedagógusainak az ötödét kell az önértékelési rendszerben értékelésre 

kijelölni. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény azon pedagógusainak, akiknek minősítésére 

– a 2023. évre szóló minősítési terv alapján – 2023-ban kerül sor.   
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Az intézmény pedagógusai köréből önértékelésre jelölöm ki az alábbi kollégákat: 

1. Szabó Sándor 

2. Krucsó Erika 

3. Szabó Péter 

4. Gál Gabriella 

5. Kerekes Zoltán 

 

Ebben a tanévben az önértékelési tervünk szerint az intézmény 30 teljes munkaidőben 

foglalkoztatott pedagógusa közül 5 fő, azaz a pedagógusok 16%-ának önértékelésére kerül 

sor, ez a mutató időarányosan megfelelő. Szándékosan nem jelöltük ki az önértékelési 

folyamatban történő részvételre az alábbi pedagógusokat: 

 akiknek minősítésére vagy tanfelügyeleti ellenőrzésére az előző tanévben került sor, 

 akik ebben a tanévben kerültek intézményünk nevelőtestületébe, 

 akik gyakornoki idejük első évét töltik, 

 akik nyugdíjazásuk előtti utolsó két tanév egyikét kezdik. 

 

A 2022/2023-as tanévben nem kerül sor az intézményvezető önértékelésére, mert azt a 

jogszabályok csak a vezetői megbízatás második és negyedik évére írják elő. Az előttünk álló 

tanévben nem kerül sor az intézmény önértékelésére sem. 

 

3. Az intézményi önértékelési csoport tagjai számára meghatározott feladatok elosztása 

 

Molnárné Kis Erika intézményvezető 

 

 az éves önértékelési terv esetleges hibáinak korrigálása 

 az intézményi önértékelési folyamat dokumentálása és lezárása 

 

Dr Gulyásné Romhányi Gabriella intézményvezető-helyettes 

 az intézmény önértékelési feladatainak tervezése 

 az önértékelési csoport vezetése 
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 a tanév önértékelési tervezetének elkészítése 

 az intézményi elvárások előterjesztése az önértékelési csoport számára 

 az önértékelési tervben számára kijelölt pedagógusok önértékelési folyamatának 

koordinálása 

 két-két óra látogatása a számára kijelölt pedagógusnál, az óralátogatási jegyzőkönyv 

elkészítése 

 a dokumentumelemzés elvégzése, interjúkészítési feladatok, a jegyzőkönyv elkészítése  

 az éves önértékelési terv esetleges hibáinak korrigálása 

 az intézményi önértékelési folyamat dokumentálása és lezárása 

 

Tóth Emma intézményvezető - helyettes 

 az önértékelési tervben számára kijelölt pedagógusok önértékelési folyamatának 

koordinálása, az óralátogatási jegyzőkönyv elkészítése 

 két-két óra látogatása a számára kijelölt pedagógusnál 

 a dokumentumelemzés elvégzése, interjúkészítési feladatok, a jegyzőkönyv elkészítése  

 az intézményi önértékelés évente értékelendő területeihez kapcsolódóan a 7. pontban 

megjelölt értékelés elvégzése és megküldése 

 

Színné Fehér Ildikó munkaközösség-vezető 

 az önértékelési tervben számára kijelölt pedagógusok önértékelési folyamatának 

koordinálása, az óralátogatási jegyzőkönyv elkészítése 

 két-két óra látogatása a számára kijelölt pedagógusnál 

 a dokumentumelemzés elvégzése, interjúkészítési feladatok, a jegyzőkönyv elkészítése  

 az intézményi önértékelés évente értékelendő területeihez kapcsolódóan a 7. pontban 

megjelölt értékelés elvégzése és megküldése 

 

Ponyokai Tiborné munkaközösség-vezető 

 az önértékelési tervben számára kijelölt pedagógusok önértékelési folyamatának 

koordinálása, az óralátogatási jegyzőkönyv elkészítése  
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 két-két óra látogatása a számára kijelölt pedagógusnál 

 a dokumentumelemzés elvégzése, interjúkészítési feladatok, a jegyzőkönyv elkészítése  

 az intézményi önértékelés évente értékelendő területeihez kapcsolódóan a 7. pontban 

megjelölt értékelés elvégzése és megküldése 

 

Czakó Tiborné munkaközösség-vezető 

 az önértékelési tervben számára kijelölt pedagógusok önértékelési folyamatának 

koordinálása, az óralátogatási jegyzőkönyv elkészítése 

 két-két óra látogatása a számára kijelölt pedagógusnál 

 a dokumentumelemzés elvégzése, interjúkészítési feladatok, a jegyzőkönyv elkészítése  

 az intézményi önértékelés évente értékelendő területeihez kapcsolódóan a 7. pontban 

megjelölt értékelés elvégzése és megküldése 

 

4. Az intézményi önértékelés szervezési rendje és adminisztrációja 

 

Az előző szakaszokban meghatározott pedagógusok intézményi önértékeléséért – a felelős 

magasabb vezető koordináló tevékenysége mellett az önértékelést irányító pedagógus (az 

intézményi önértékelési csoport egyik ezzel megbízott tagja) a felelős. Az egyes pedagógusok 

önértékelési folyamatát irányító pedagógusokat a 6. pontban szereplő táblázat tartalmazza. 

Az önértékelést irányító pedagógus szervezi, irányítja és dokumentálja a pedagógus 

önértékelését az alábbiak figyelembe vételével: 

 meglátogatja a pedagógus két óráját, az óralátogatásról jegyzeteket készít, 

 az önértékelési kézikönyvben meghatározott interjúkérdések közül kiválasztja azokat, 

amelyek új, érdemi információval szolgálnak az önértékeléshez, ezeket a kérdéseket a 

pedagógusinterjú alkalmával felteszi, a pedagógus által adott válaszokat röviden rögzíti, 

 ellenőrzi az intézményi önértékelésben résztvevő pedagógus tanmeneteit, az osztályozó 

és a haladási napló bejegyzéseit, az időarányos haladást és az osztályzatok számát, 

 tapasztalatairól rövid jegyzőkönyvet készít, amelyet átad az önértékelésért felelős 

vezetőnek   
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Az önértékelésért felelős magasabb vezető feladatai: 

 megindítja, figyelemmel követi, koordinálja a pedagógus önértékelési folyamatát, 

 áttekinti az önértékelést irányító pedagógus által benyújtott jegyzőkönyvet, 

 a jegyzőkönyv megállapításai és saját tapasztalatai alapján elősegíti a pedagógus két 

évre szóló önfejlesztési tervének elkészülését, az elkészült tervet aláírja és leadja az 

irattárban 

 

5. A kijelölt pedagógusok önértékelésének koordinálásáért felelős magasabb vezető 

kijelölése 

Minden pedagógus önértékelési folyamatának koordinálásáért az intézmény vezetője vagy két 

helyettesének egyike felelős. A tanév során a pedagógus önértékeléséért felelős kijelölt 

magasabb vezető felelős az önértékelési folyamat megindításáért, az egyes értékelési és 

önértékelési fázisok követéséért, az adatgyűjtési feladatok nyomon követéséért és a pedagógus 

önértékelési folyamatának lezárásáért. 

A pedagógus önértékeléséért felelős magasabb vezető feladatkörébe tartozik, hogy az adott 

pedagógus önértékelési folyamatának lezárását megelőzően a pedagógussal rövid beszélgetést 

folytasson, majd közösen készítsék el a pedagógus két évre szóló önfejlesztési tervét. A felelős 

magasabb vezető feladata a két évre szóló önfejlesztési terv elkészítése. 

 

6. A tanévre vonatkozó önértékelési terv feladatainak beosztása 

Az intézményi önértékelés feladatainak teljes körű megvalósítása tíz önértékelésben részt 

vevő pedagógus és az önértékelési csoport tagjainak együttműködésével csak úgy lehetséges, 

ha a feladatok időbeli elosztását az intézmény megtervezi és megvalósítja az intézmény 

igazgatójának ellenőrzése és az egyes pedagógusok önértékelési feladatainak megvalósításáért 

felelős magasabb vezetők koordinációs munkája mellett. Mindezek alapján – figyelemmel arra, 

hogy a 2022. évi minősítési tervben szereplő pedagógusok intézményi önértékelésének még 

2021-ben el kell készülnie – az alábbi feladatelosztási rendben tervezzük a tíz pedagógus 

értékelési-önértékelési tevékenységének megvalósítását.  
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Felelős magasabb Az őnértékelést irányító
Pedagógus

vezető pedagógus

Szabó Sándor . Dr Gulyásnó Romhányi
Molnámé Kis Erika

Gabriella

Krucsó Erika Dr Gulyásné Romhányi
Molnárné Kis Erika

Gabriella

Szabó Péter Dr Gulyásné Romhányi
Molnárné Kis Erika .

Gabnella

Gál Gabriella . Dr Gulyásné Romhányi
Molnárné Kis Erika

Gabriella

Kerekes Zoltán . Dr Gulyásné Romhányi
Molnárné Kis Erika

Gabriella

‚4 kritériumnak történő megfelelés vizsgálatát a terület önértékeléséért felelős önértékelési

csoporttagok Június 30-ig, de legkésőbb a tanévzáró tantestületi értekezlet napját megelőző

munkanapon elektronikus formában elfuttat/ák az intézmény igazgató/ához, aki a tartalom

áttekintését követően egységes formában elkészíti az önértékelési csoport intézményi

önértékelését tartalmazó dokumentumot. és azt csatolja a tanév munkájáról szóló

beszámolóhoz.

Cserkeszőlő. 2022. szeptember I.

Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella

az önértékelési csoport vezetője
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

2.1. Az Alsós Munkaközösség Munkaterve 

 

Az Alsós Munkaközösség Munkaterve 

2022/2023. tanév 

Foglalkozás célja Tevékenység Időpont 

Munkaterv Az éves munkaterv megbeszélése, elfogadása. 2022.szeptember 

Tanmenetek 

Az e- napló adatainak aktualizálása, 

tanmenetek importálása. A tanmenetek, egyéni 

fejlesztési tervek aktualizálása, elkészítése. 

2022.szeptember 

Megbeszélés A mérésekkel kapcsolatos feladatok 

megbeszélése. 

2022. 

folyamatos 

Megbeszélés 
KIP-es órákkal kapcsolatos tapasztalatcsere. 

2022.október 

Megbeszélés Takarékossági intézkedések  2022.november 

Információ átadás 

 

A félév zárásához szükséges feladatok 

megbeszélése. 
2023. január 

Műhelymunka SNI és BTMN tanulók számonkérésének 

feladatbankjának kidolgozása 

2023. február-

március 
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Értékelés Az éves munka értékelése 2023. május

A munkaterv folyamatosan kiegészül az aktuális, előre nem tervezhető feladatok elvégzésével.

t)&o~Á~ J~LO~flt

Ponyokai Tibomé

munkaközösség-vezető
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2.2. A Felsős Munkaközösség Munkaterve 

 
A Felsős Munkaközösség Munkaterve 

2022/2023. tanév 

Téma Tevékenység (célok, feladatok) Határidő Felelősök 

Intézményi 

dokumentumok 

(Munkatervek) 

Az intézményi dokumentumok 

aktualizálása, az éves munkaterv 

(intézményi, munkaközösségi) 

megbeszélése, elfogadása 

szeptember 
felsős 

pedagógusok 

Ügyelet 

 

Egységes ügyeleti rend aktualizálása, 

ügyeleti beosztás elkészítése 
szeptember 

felsős 

pedagógusok 

szaktanárok 

Szülői nyilatkozatok, 

tanulói adatok, 

kérelmek 

Egységes szülői nyilatkozatok, 

megbeszélése, kiküldése 
szeptember osztályfőnökök 

Tantermi dekoráció 
A tantermek dekorációjának 

véglegesítése 
szeptember szaktanárok 

Napközis munka  

A napköziben folyó munka egységes 

működésének megbeszélése, szabadidős 

felügyelet elkészítése 

szeptember  napközis nevelők  

Telefonhasználat 
A telefonhasználat szabályai iskolánkban 

– egységes szabályrend aktualizálása 
szeptember 

felsős 

pedagógusok 

Tanmenetek 

NAT 1-2-3. és 5-6-7. 

osztály 

DFHT órák 

Mi a pálya? 

Osztályfőnöki és szaktárgyi tanmenetek 

aktualizálása; az 1-2-3. és 5-6-7. osztály 

új NAT elvárásai szerinti elkészítése 

 A „Mi a pálya?” 72 órás tanórák jelölése 

(PO) 

KAP órák tervezése, jelölése 

szeptember 

felsős 

pedagógusok 

szaktanárok 
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E-napló 

 
Tanmenetek feltöltése az e-naplóba szeptember 

osztályfőnökök 

szaktanárok  

Értékelési rendszer 
Értékelési rendszerünk egységesebbé 

tétele 
október 

felsős 

pedagógusok 

Mérések Mérésekre való eredményes felkészülés október szaktanárok 

A 4-5. osztály közötti 

átmenet 

Az 5. évfolyam beilleszkedése 

Visszacsatolás (4-5. osztály közötti 

átmenet) az eredmények tükrében 

november 

5. osztály 

szaktanárok 

osztályfőnökök 

Felzárkóztatás –

tehetség gondozás 

A felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozások eredményessége  
december  szaktanárok  

Beszámoló: 1. félévi 

nevelő-oktató munka  

Az 1. félév tapasztalatainak 

megbeszélése, az intézményben folyó 1. 

féléves munka értékelése 

január 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

napközis 

pedagógusok 

Középiskolai 

eredmények nyomon 

követése 

Visszajelzés kérése e-mailben az előző 

tanév 8. osztályos tanulóinak 

eredményéről 

február 
volt 8. 

osztályfőnökök 

Mérések eredményei 
Mérések eredményességének 

megbeszélése 
március szaktanárok 

Továbbtanulás 

tapasztalatai  

A központi felvételi és a továbbtanulás 

tapasztalatai  

április-

május 

8. osztályos 

osztályfőnökök  

Év végi beszámoló: a 

tanév nevelő-oktató 

munkája  

A tanév tapasztalatainak megbeszélése, 

az intézményben folyó éves munka 

értékelése 

június 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

napközis 

pedagógusok 

Egységes 

követelmények, 

óratervek, módszerek 

Kollégák segítése (e-napló, tanórák 

tervezése – óratervek készítése, 

élménypedagógiai módszerek) 

folyamatos 

munkaközösség-

vezető 

szaktanárok 
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Színház, mozi, egyéb kirándulás munkaközösség
Szabadidős

szervezése 5-8. osztályok számára a folyamatos vezető
kulturális programok

lehetőségek szerint osztályfőnökok

Egységes dokumentumbank bővítése,
felsős

Dokumentumbank dokumentumok kidolgozása, folyamatos
pedagógusok

rendszerezése

szakmai

koordinátor

pályaorientációs

Mi a pálya? Pályaorientációs feladatok megbeszélése, folyamatos felelős

megvalósítása (melléklet) pályázatban

résztvevő

pedagógusok,

osztályfőnökök

A munkaterv folyamatosan kiegészül az aktuális, előre nem tervezhető feladatok

elvégzésével.

A Felsős Munkaközősség célkitűzése a 2022/2023. tanévre

. A tehetséges tanulók tehetséggondozásának hatékonyabb megvalósítása

. A tanulók felzárkóztatása az alapkészségek fejlesztése tükrében

. A tanulók eredményes felkészítése az online mérésekre. kompetenciamérésekre —

online feladatmegoklás

. Értékelési rendszerünk felülvizsgálata

Színné Fehér Ildikó

munkaközösség-vezető

a ‚Sw
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2.3. Az „Összevont Osztályok” Munkaközösség Munkaterv 

 

Az Összevont Osztályok Munkaközösség Munkaterve 

2022/2023. tanév 

 

Foglalkozás célja  Tevékenység  Időpont  

Munkaterv  

 

Tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok megbeszélése, 

elvégzése.  

Az éves munkaterv elkészítése, elfogadása.  

2022. augusztus  

Adminisztráció 

 

Ügyeleti rend kialakítása, ügyeleti beosztás, 

pedagógiai asszisztens, gyakornok órarendjének 

elkészítése. 

Az E-napló adatainak aktualizálása.  

A tanmenetek importálása, aktualizálása a Kréta 

rendszerben. 

Egyéni fejlesztési tervek aktualizálása, elkészítése. 

2022. szeptember 

Tanügy 

 

Iskolai dokumentumok tartalmi szabályozásának 

egységesítése, aktualizálása. 

2022. szeptember 

Digitális kompetencia 

fejlesztése 

 

Munkaközösségi tagok digitális kompetenciájának 

fejlesztése a rendszergazda segítségével.  

2022. október 

Mérés 

 

Első osztályosok bemeneti mérése. 

DIFER mérés elvégzése. 

A mérésekre való felkészülés (4. o.). 

szeptember 

november-december 

folyamatos 
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Megbeszélés 
Az eltelt időszak történéseinek és az elkövetkező 

időszak eseményeinek átbeszélése.  
2022. október 

Értékelés 

Első osztályosok bemeneti mérésének elemzése, 

szükség esetén fejlesztési területek meghatározása. 

DIFER mérés eredményeinek elemzése, szükség 

esetén fejlesztési területek meghatározása. 

A tanév során történt mérés tapasztalatai, 

eredményeinek értékelése, a felzárkóztatás 

feladatainak megbeszélése. 

2022. október 

 

2023. január vége 

 

2022. folyamatos 

 

Pályázat 
Erzsébet Karácsony pályázat beadása. 

Erzsébet Napközis tábor pályázat beadása. 
megjelenést követően 

Információ átadás  

  

A félév zárásához szükséges feladatok 

megbeszélése.  
2023. január  

Műhelymunka  

Az SNI, BTMN tanulók számonkérésének, 

feladatbankjának elemzése, értékelése, esetleges 

módosítása. 

2023. március  

Értékelés 
Éves munka értékelése, következő tanév feladatainak 

tervezése 
2023. május 

Szabadidős kulturális 

programok 

Színház, mozi, egyéb kirándulás szervezése 1-4. 

osztályok számára 
folyamatos 

 

A munkaterv folyamatosan kiegészül az aktuális, előre nem tervezhető feladatok elvégzésével. 
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Az Összevont Osztályok Munkaközösség célkitűzése a 2022/2023-es tanévre

. Tanulóink önállóságának. kötelességtudatának további erősítése. munkatempoju

növelése, Lanulmányi munka eredményének fokozása.

. A digitális eszközök gyakoribb alkalmazása a tanórákon.

. A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése.

. Több idő biztosítása a személyes kapcsolattartásra az összevont osztályok

munkaközösség tagjaival és az alsós munkaközösséggel.

. Egymás munkájának segítése. megerősítése és újítása tantárgy pedagógiai, szakmai,

módszertani szempontból.

J~fl~L~i
Czakó Tiborné

munkaközö~ség - vezető

. sW
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2.4. A Digitális Munkaközösség Munkaterve  

 

A Digitális Munkaközösség Munkaterve 

2022/2023. tanév 

 

 Foglalkozás célja Tevékenység Időpont 

1. Munkaterv  
Az éves munkaterv 

megbeszélése, elfogadása. 
2022.augusztus 

2. Felmérő anyag készítése  
A digitális eszköztár 

felmérésének elkészítése 
2022. szeptember 

3. 
A Teams csoportok 

megújítása 

Hogyan kell a Teams 

csoportokat „léptetni”? 
2022. szeptember 

4. 
A bookcreator program 

használat  

A bookcreator program 

megismerése. a tanulói 

portfólió készítése 

2022. szeptembertől 

5. 

A tanulói eredmények 

nyomon követése egy 

EXCEL táblázat 

segítségével  

az EXCEL sablon 

megismerése 
2022. novembertől 

6. 
Digitális kompetencia 

fejlesztése  

Goole és forms űrlapok 

készítésének felelevenítése, 

gyakorlása, a 

munkaközösség tagjai 

számára 

2022.novembertől 

7. 
Digitális kompetencia 

fejlesztése 

Felkészülés az online 

kompetenciamérésre 
2023. decembertől 
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A Digitális Munkaközösség célkitűzése a 2022/2023-es tanévre

. A digitális es7kö7park feltérképnése a gyermekek és a s7ü1ők körében

. Felkészülés az esetleges digitális oktatásra

. A tanulói portfólió helye a mindennapokban

. A Teams platform használatának elmélyítése a szülők és a gyermekek körében

. Felkészülés az online kompetenciamérésre

A munkaterv folyamatosan kiegészül az aktuális. előre nem tervezhető feladatok elvégzésével.

/p
Kiss István

munkaközösség - vezető

2022. januar

Afélévésazévvége
A tanulói eredmények

zárásához szükséges
nyomon követése az

feladatok megbeszélése.
EXCEL táblázat

Törzslapok, egyéb
segítségével

dokumentumok nyomtatása

Aktuális feladatok A feladat
Konzultáció

megbeszélése megjelenésekor

A félév és az ~V Vége

zárásához szükséges

Infom~áció átadás feladatok megbeszélése.

Törzslapok. egyéb

dokumentumok nyomtatása

Az Új NAT tapasztalatainak

Értékelés megbeszélése, az éves

munka értékelése

I

2022. január

2022. május
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

3.1. A Diákönkormányzat Munkaterve 

 

A Diákönkormányzat munkaterve 2022/2023-as tanév 

 

 

 Cserkeszőlő Szelevény Tiszasas 

Szeptember 

DÖK alakuló ülése: 

A DÖK képviselőinek 

megválasztása. 

Munkaterv 

megbeszélése, 

elfogadása. 

Családi nap 

Diákközgyűlés 

A DÖK tagok 

megválasztása 

Családi nap 

Diákközgyűlés 

Hulladékgyűjtés 

DÖK képviselők 

megválasztása 

Családi nap 

Diákközgyűlés 

 

Október 

Halloween-party 

Tökfaragás 

Hulladékgyűjtés 

Tök jó! buli Halloween party 

Hulladékgyűjtés 

November 

Diákönkormányzati 

ülés: a Mikulás buli 

előkészítése 

Diákönkormányzati 

ülés: 

Adventi készülődés 

 

Diákönkormányzati 

ülés: 

ÖKO délután 

Márton-napi 

vigadalom 

December 

Mikulás-buli 

 

Mikulás buli 

Mézeskalács parti 

Karácsonyi műsor 

Adventi hét  

Mikulás-buli 
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Diákönkormányzati Diákönkormányzati Diákönkormányzati

ülés: ülés: ülés:
Január

Farsangi bál Farsangi bál Farsangi bál

előkészítése előkészítése előkészítése

Farsangi bál Farsangi bál Farsangi bál

lebonyolítása lebonyol ítása
Február .

A félév és a képviselők

munkájának értékelése

Diákönkormányzati Diákönkormányzati Diákönkormányzati

ülés: ülés: ülés

Március A farsangi bál Aktuális kérdések Gyermekek lelki

értékelése megbeszélése állapotának célzott

ápolása

Virágültetés Palacsinta nap Bolondos elseje-

Április Hulladékgyűjtés Nyuszi-buli vicces feladatok,

beszélgetős délutánok

Diákönkormányzati Diákönkormányzati ülés Diákönkormányzati

ülés Gyermeknap ülés

Május Családi- és gyermeknap ‘lanévzáró buli Hulladékgyűjtés

Hulladékgyűjtés Családi-és

gyermeknap

Éves munka értékelése Éves munka értékelése, Az éves munka

élménybeszámolók. értékelése
Június .

egyéni ötletek

meghallgatása

A munkaterv módosulhat, kiegészülhet a gyermekek által év közben tett javaslatok (p1.

mozilátogatás, színházlátogatás. kirándulás. sportprogram) alapján.

Nagy Szilvia

diákönkormányzati munkál segítő pedagógus

82
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

4.1. Kimutatás a 2021/2022-es tanév településenkénti tanulói létszámadatokról 

Tanulók nyilvántartása település szerint 2019/2020       

 osztály Cserkeszőlő Szelevény Tiszasas Csépa Tiszakürt Tiszainoka Kunszentmárton Nagyrév Össz: 

Szelevényi Tagintézmény          

    27  1     28 

Tiszasasi Tagintézmény           

     27      27 

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola         

 1.a 13 1 1 0 3 1 1 0 20 

 2.a 15 0 2 6 1 1 2 0 27 

 3.a 20 0 1 0 0 3 3 1 28 

 4.a 19 0 0 0 1 3 4 0 27 

 5.a 11 4 3 1 0 1 0 1 21 

 5.b 10 4 3 3 0 0 0 1 21 

 6.a 12 6 5 0 0 1 2 0 26 

 6.b 9 6 5 1 0 1 3 0 25 

 7.a 11 6 0 4 1 0 0 0 22 

 7.b 13 0 9 2 0 3 0 0 27 
 8.a 9 5 3 1 0 1 2 0 21 

 8.b 10 3 2 1 0 3 1 0 20 

Cserkeszőlői tanulók összesen   152 35 34 19 6 18 18 3 285 

                    

Összes tanuló:  152 65 61 20 6 18 18 3 343 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

KOMPETENCIAMÉRÉS INTÉZKEDÉSI TERV  

 

1. PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA:  

a) OKM eredményhez kapcsolódó probléma 

 Magas a CSH-indexszel nem rendelkező tanulók aránya 

b) OKM-re való direkt felkészítés, felkészülés 

 Az országos mérések előtt a szülők előzetes tájékoztatása, felkészítése nem 

teljeskörű 

c) Tanulói kompetencia fejlesztése 

 Nem megfelelő a hatékony tanulási technikák ismerete, alkalmazása a tanulók 

körében 

d) Pedagógiai munka fejlesztése 

 A mérésben alkalmazott szövegtípusok, feladattípusok, gondolkodási műveletek 

megismertetése, gyakorlása, alkalmazása a különböző szaktárgyi tanórán fejleszthető 

terület 

2. HOSSZÚTÁVÚ CÉLMEGHATÁROZÁS:  

a) OKM eredményhez kapcsolódó cél 

 A CSH-indexszel nem rendelkező tanulók arányának csökkentése (A CSH-

indexszel rendelkező tanulók arányának növelése) 

b) OKM-re való direkt felkészítés, felkészülés 

 A szülői együttműködés javítása: az országos mérések jelentőségére, szerepére 

fokozottabban, nagyobb hangsúllyal felhívni a szülők figyelmét 

 Az országos mérések előtt a szülők előzetes tájékoztatása, felkészítése különböző 

fórumok segítségével 

c) Tanulói kompetencia fejlesztése 

 Hatékony tanulási technikák megismertetése, alkalmazása a tanulók körében 
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d) Pedagógiai munka fejlesztése 

 A mérésben alkalmazott szövegtípusok, feladattípusok, gondolkodási  

 műveletek megismertetése, gyakorlása, hatékonyabb alkalmazása a különböző 

szaktárgyi tanórán 

3. RÖVIDTÁVÚ CÉLMEGHATÁROZÁS 

OKM-re való direkt felkészítés, felkészülés 

 A szülői együttműködés javítása: az országos mérések jelentőségére, szerepére 

fokozottabban, nagyobb hangsúllyal felhívni a szülők figyelmét 

 Az országos mérések előtt a szülők előzetes tájékoztatása, felkészítése különböző 

módszerekkel és különböző fórumokon 
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3. A CÉLOKBÓL EREDŐ FELADATOK, INTÉZKEDÉSEK 

 

3.1 Azonnali intézkedések 

 

Tevékenységek, feladatok Teljesülési kritérium 

(eredmények és 

hatások) 

Módszer, eszköz Határidő Felelős 

Résztvevők 

Dokumentumok 

Tanulókra/szülőkre vonatkozó 

feladatok 

 

Az országos mérések előtt a 

tanulók, szülők tájékoztatást kapnak 

a kompetenciamérésről 

A Tanulói kérdőívek kitöltése 

 

A szülők, tanulók 

tudatában vannak az 

országos mérés 

szerepének, 

jelentőségének, 

átérzik fontosságát 

tájékoztatás, 

felkészítés, 

megbeszélés 

segítségadás 

folyamatos, 

illetve: 

1. félévi szülői 

értekezlet 

 

az országos 

mérések 

időpontja 

előtti nap 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

tájékoztatók 

Tanulói kérdőív 
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Pedagógusokra vonatkozó 

feladatok 

 

Az országos mérések előtt a 

tanulók, szülők tájékoztatása, 

felkészítése  

 

A szülők szükség esetén segítséget 

kapnak a Tanulói kérdőívek 

kitöltéséhez, a különböző kérdések 

értelmezéséhez 

 

A szülők megismerik a 

kompetenciamérés 

célját, időpontját, a 

felmérés menetét, 

Tanulói kérdőívek célját 

A szülők a Tanulói 

kérdőíveket reálisan 

kitöltik, nem maradnak 

megválaszolatlan 

kérdések – ezáltal 

csökken a hiányosan 

kitöltött kérdőívek 

száma 

A szülők, tanulók 

tudatában vannak az  

tájékoztatás 

szülői értekezlet 

 

folyamatos,  

illetve: 

1. félévi szülői 

értekezlet 

az országos 

mérések 

időpontja 

előtti nap  

 

munkaközösség 

vezetők  

osztályfőnökök 

 

tájékoztatók 
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országos mérés 

szerepének, 

jelentőségének, jobban  

átérzik annak 

fontosságát 

Iskolavezetésre vonatkozó 

feladatok 

 

Nyilvánosság, tájékoztatás: szülők 

 

A szülők megismerik a 

kompetenciamérés 

célját, időpontját, a 

felmérés 

menetét, a Tanulói 

kérdőívek célját 

tájékoztatás 

iskolai honlap 

folyamatos, 

illetve az 

országos 

mérések 

időpontja előtt  

két héttel 

intézményvezető, 

igazgató helyettes, 

munkaközösség- 

vezetők 

pedagógusok  

tájékoztatók 

az iskolai 

honlapon 
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

6. 1. Tanfelügyeleti ellenőrzés Intézkedési Terve 

6. 1. 1 .A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola tanfelügyeleti ellenőrzésének 

Intézkedési Terve 
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Intézkedési terv 

 

Intézmény neve: Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 

Intézmény OM azonosítója: 035980 

Intézményvezető neve: Molnárné Kis Erika 

Intézményvezető oktatási azonosítója: 73070519787 

Intézkedési terv neve/azonosítója: Intézményi tanfelügyelet 

Intézkedési terv kezdő dátuma: 2018. szeptember 03. 

Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. június 15. 

1. Pedagógiai folyamatok 

Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 

Kiemelkedő terület A tanév végi beszámoló megállapításai alapján 

történik a következő tanév tervezése.  

Indoklás: A 2017/2018. tanév munkatervének 

3.3 fejezete a „Kiemelt feladatok az előző tanév 

beszámolója (értékelése) alapján” címet viseli. 

Ebben a fejezetben több konkrét feladat kerül 

meghatározásra.  

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, 

milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen 

eszközökkel ellenőriz.  

Indoklás: A 2017/218. tanév munkatervének 8. 

pontja negyedéves bontásban részletesen 

felsorolja az ellenőrzött területeket, az 

ellenőrzést végző személyeket.  

Az éves munkaterv összhangban van a 

stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 

Indoklás:  

A pedagógiai programban megfogalmazott 

alapelvek, értékek, célok és feladatok az éves 

munkatervekben konkretizálódnak.  
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Intézkedés neve: A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal 

folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének. 

Indoklás: A 2017/2018. tanév munkaterve, 

valamint az intézményi önértékelést lezáró 

intézkedési terv is fejlesztési irányként jelöli az 

elektronikus napló bevezetését a szülők 

naprakész tájékoztatása érdekében. 

Intézkedés célja, indokoltsága: A tanulók és szüleinek/gondviselőjének 

tájékoztatása a tanuló eredményeiről. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

E-napló folyamatos vezetése 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Az elektronikus napló bevezetése 

A feladat végrehajtásának módszere: e-napló alkalmazása 

A feladat elvárt eredménye: Rendszeres, folyamatos, naprakész tájékoztatás. 

A feladat tervezett ütemezése: Intézményi önértékelés –  

2018. szeptember 01-től 

A feladat felelőse(i): Minden pedagógus 

 

Intézkedés neve: Évente megtörténik az önértékelés keretében a 

mérési eredmények elemzése, a tanulságok 

levonása, fejlesztések meghatározása, és az 

intézmény a mérési-értékelési eredmények 

függvényében korrekciót végez szükség esetén. 

Indoklás:  

Az intézmény elemzi a kompetenciamérés 

eredményét. A szövegértés és a matematikai 

teljesítmény javítása érdekében minden órán 

előtérbe kívánják helyezni az értő olvasást és a 

gondolkodtatást. Mindez kiderül a 2017/2018. 

tanév munkatervének 4. pontjából, az 

önértékelést lezáró tervből, valamint a 

tanfelügyelet helyszíni ellenőrzésekor készített 

vezető interjúból. 
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Intézkedés célja, indokoltsága: A szövegértési és matematikai – logikai, 

gondolkodási készség fejlesztése, idegen nyelvi 

kompetencia javítása 

 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

A kompetenciamérés eredményének 

tanévenkénti elemzése 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A kompetenciamérés eredményének elemzése, 

a tanulságok levonása. 

A feladat végrehajtásának módszere: A kompetenciamérés eredményének elemzése a 

Tankerület pedagógusai által közösen 

elkészített szempontsor szerint. 

A feladat elvárt eredménye: Az erősségek és hiányosságok, a 

fejlesztendő/fejleszthető területek feltárása; 

célok és feladatok meghatározása az intézményi 

és tanulói eredmények elemzése alapján. 

A feladat tervezett ütemezése: Intézményi önértékelés – 2018-tól 

Magyar és matematika:  

Minden tanévben a mérés eredményének 

megjelenésétől – a kompetenciamérést követő 

tanév február végétől. 

Idegen nyelv: Minden tanévben a mérési 

eredmények megjelenésétől  

A feladat felelőse(i): A 6. és 8. évfolyamban magyart, matematikát és 

idegen nyelvet tanító pedagógusok; szaktanárok 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 

Kiemelkedő terület8 Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa 

információkkal rendelkezik minden tanuló 

szociális helyzetéről. 

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő 

és sajátos nevelési igényű tanulók 

megkülönböztetett figyelmet kapnak. Az 

érintett pedagógusok tantárgyi minimum 

szintet határoztak meg, amelyet időről időre 

felülvizsgálnak, ha kell, módosítanak. 
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Intézkedés neve: Szülők segítése az otthoni nevelő munkában. 

Intézkedés célja, indokoltsága: A tanulókat szabálytudatra, önfegyelemre, 

udvariasságra nevelni. Az igény a pedagógus 

interjúk során merült fel. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

Az intézkedési tervet be kell építeni 

szakaszosan az éves munkatervekbe, a tanévek 

végén a magvalósulást értékelni. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A szülők segítése az otthoni nevelő munkában. 

A feladat végrehajtásának módszere: Szorosabb együttműködés kialakítása az 

óvodákkal, meg kell ismerni az iskolába 

készülő gyermek szüleit, tisztázni velük a 

neveltségi szintben való elvárásokat. 

Bizalmas kapcsolat kialakítása a szülőkkel, 

hogy bátran forduljanak a pedagógushoz, ha 

gondjuk akad a gyermekneveléssel 

kapcsolatban. 

Rávezetni a szülőket arra, hogy mennyire 

fontos az ő példamutatásuk. 

A tanév eleji szülői értekezleteken – első 

osztálytól kezdve- ismertetni kell az iskola 

házirendjét, a pedagógusok elvárásait a 

neveltség terén. 

Minden családlátogatás alkalmával az 

osztályfőnöknek tájékoztatni kell a szülőt a 

gyermeke iskolai viselkedéséről, 

szabálykövetéséről és tanácsokkal kell őket 

ellátnia, amennyiben szükséges. 

Fokozatos ráhatással el kell érni, hogy a szülők 

látogassák a szülői értekezleteket és a 

fogadóórákat, és igényük legyen tájékoztatást 

kapni gyermekük neveltségi szintjéről. 

Ha a szülők szükségesnek látják, az 

osztályfőnökök szervezzék meg, hogy a szülők 

szakember segítségét is igénybe vehessék. 

(védőnő, pszichológus, rendőr) 

Nyílt tanítási napokon, illetve egyéb iskolai 

rendezvényeken még több lehetőséget kell adni 

a szülőknek az intézmény életébe való 
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betekintésbe, ahol maguk is láthatják 

gyermekeiket különféle iskolai szituációkban.  

Az osztályfőnöknek reagálni kell a tanuló ulók 

viselkedésére, problémák esetén és fejlődés  

esetén is tájékoztatni kell a szülőket. 

A feladat elvárt eredménye: A tanulók neveltségi szintjének javulása. 

A feladat tervezett ütemezése: A következő 5 tanév során megvalósítandó, 

éves lebontásban. 

A feladat felelőse(i): osztályfőnökök, pedagógusok 

 

3. Eredmények 

Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 

Kiemelkedő terület8 A kompetenciamérések eredményét az 

intézmény nyilvántartja, szakszerűen elemzi. A 

továbbtanulási mutatók nyilvántartása 

mintaszerű. Indoklás: A feladat fontosságára a 

munkatervek is utalnak. Az intézményi 

önértékelés részét képező eredmények 

bemutatása az adatok precíz nyilvántartására, 

alapos elemzésére, magas szintű szaktudásra 

utal. Az intézmény pedagógiai programjának 

egyik prioritása a tanulás-tanítás 

eredményessége. Indoklás: A pedagógusok 

tervszerű, szakszerű munkája, a tanulók 

különböző előrehaladását figyelembe vevő, 

nagyfokú differenciálást alkalmazó pedagógiai 

gyakorlata eredményeként a középiskolákban a 

diákok megállják a helyüket. A szülők 

kifejezetten elégedettek a diákok 

továbbtanulásra való felkészítésével. 

 

Intézkedés neve/azonosítója: 

 

Lemorzsolódás 

Intézkedés célja, indokoltsága: 

 

Iskolánkban jelen van a lemorzsolódás. A 

felsős tanulók 12,7%-a esik ebbe a 

kategóriába. Ezen szeretnénk változtatni. 
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Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

 

Félévi, év végi eredmények figyelemmel 

kísérése. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

 A feladat: 

 

Felzárkóztatás 

A feladat végrehajtásának módszere: 

 

Korrepetálás 

A feladat elvárt eredménye: 

 

Órai munka hatékonyságának növelése. 

A feladat tervezett ütemezése: 

 

Folyamatos 

A feladat felelőse(i): 

 

Szaktanárok 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

 A feladat: 

 

Tanulói érdeklődés, adottság felmérése. A 

tanulók pozitívumainak felszínre hozása. 

A feladat végrehajtásának módszere: 

 

Értékek keresése szakkörökön, diákönkor-

mányzati munkában való részvétel során. 

A feladat elvárt eredménye: 

 

A tanulók sikerélményhez juttatása. 

A feladat tervezett ütemezése: 

 

Tanév eleje, folyamatos 

A feladat felelőse(i): 

 

Osztályfőnök, szaktanárok 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

 A feladat: 

 

Személyre szabott feladatok a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

részére. 

A feladat végrehajtásának módszere: 

 

Kérdés, magyarázat 

A feladat elvárt eredménye: 

 

A tanulók önbizalmának növelése. 

A feladat tervezett ütemezése: 

 

Folyamatos 

A feladat felelőse(i): 

 

Osztályfőnök, szaktanárok 
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A célok eléréséhez szükséges feladatok 

 A feladat: 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel. 

A feladat végrehajtásának módszere: 

 

Családlátogatás 

A feladat elvárt eredménye: 

 

Szülői odafigyelés erősödése. 

A feladat tervezett ütemezése: 

 

Tanév eleje, folyamatos 

A feladat felelőse(i): 

 

Osztályfőnök 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

 A feladat: 

 

Folyamatos, pontos információáramlás 

megléte az osztályfőnök és a szaktanárok 

között. 

A feladat végrehajtásának módszere: 

 

Munkaközösségi megbeszélés 

A feladat elvárt eredménye: 

 

Lemorzsolódás csökkenése 

A feladat tervezett ütemezése: 

 

Folyamatos 

A feladat felelőse(i): 

 

Osztályfőnök, szaktanárok 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 

Kiemelkedő terület9 Az intézményben a különböző szakmai 

pedagóguscsoportok együttműködése jellemző 

(szakmai) munkaközösségek, egy osztályban 

tanító pedagógusok közössége, fejlesztő 

csoportok. Indoklás: A pedagógus interjú során 

az alsó és felső tagozatos munkaközösség 

kiváló együttműködését több kolléga is 

hangsúlyozta, jó példákkal bizonyította.  

Az intézményben magas színvonalú a 

szervezeti kultúra és szakmai műhelymunka. 

Indoklás: A két tagintézmény pedagógusi és a 

székhelyen lévő pedagógusok között kiváló az 

együttműködés. 
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Intézkedés neve/azonosítója: A pedagógiai munkát segítő szakemberekkel 

szélesebb körű együttműködés. Az SNI, 

BTMN tanulók ellátásának javítására 

logopédus, pszichológus munkájának 

bevonása. Indoklás: Az igény felmerült mind a 

szülői, mind a pedagógus interjú kapcsán. 

Intézkedés célja, indokoltsága: Logopédiai, pszichológiai ellátásra szoruló 

tanulók hatékonyabb megsegítése.   

Egyre több a beszédfogyatékos tanuló, akiknek 

intenzívebb logopédiai ellátásra lenne 

szükségük, és egyre több a pszichésen sérült 

tanuló, akiknek akár azonnali szakember 

(pszichológus, pszichopedagógus) segítségére 

lenne szükségük a hétköznapok során tanúsított 

viselkedésbeli problémáik miatt.  

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

Tanév elején diagnosztizált beszédfogyatékos 

tanulók, pszichés gondozásra, 

pszichopedagógiai ellátásra szoruló tanulók 

létszámának összehasonlítása. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A tantestület tagjai közül továbbképzéssel 

logopédus/pszichológus/pszichopedagógus 

képzése. 

EGYMI utazótanári hálózatnál erőteljesebb 

nyomás gyakorlása a logopédiai ellátás 

biztosítása érdekében. 

Esetmegbeszélések az illetékes 

pszichológussal. 

Pedagógus továbbképzéseken való részvétel 

konfliktuskezelési, illetve agressziókezelési 

technikák témában. 

Önképzés beszédfogyatékos, pszichésen sérült 

tanulók megsegítése érdekében. 

Több pedagógusok részvétele az illetékes 

pedagógiai szakszolgálat által szervezett 

műhelyfoglalkozásokon, járási 

gyógypedagógiai munkaközösségi 

foglalkozásokon 

Rendszeres tapasztalatcserék, konzultációk, 

esetmegbeszélések a tanulókkal foglalkozó 
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pedagógusok, gyógypedagógusok, 

gyermekjóléti szolgálat szakembereivel 

közösen, szükség esetén szülők bevonásával 

A feladat végrehajtásának módszere: statisztikai adatok (diagnózisok, 

továbbképzések), jegyzőkönyvek, beszámolók  

A feladat elvárt eredménye: Egyre kevesebb diagnosztizált 

beszédfogyatékos tanuló, és egyre kevesebb 

pszichés gondozásra, pszichopedagógiai 

ellátásra szoruló tanuló. 

A feladat tervezett ütemezése: Intézményi önértékelés – 2020/2021. 

A feladat felelőse(i): Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 

Kiemelkedő terület8 A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a 

különböző helyi/regionális rendezvényeken. 

Indoklás: Az intézmény rendkívül sok 

települési rendezvényhez kapcsolódik. Ezt a 

megállapítást a munkatervek, beszámolók, 

valamint a szülői és pedagógus interjúk is 

alátámasztják. Az intézmény a helyben 

szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú). Indoklás: Az intézmény vezetése 

és a település vezetése között hagyományosan 

jó a kapcsolat, amely pozitív hatást gyakorol az 

intézmény fejlődésére, eredményességére. 

 

Intézkedés neve: A kiemelt fontosságú partnerek igényeinek, 

elégedettségének tervszerű, meghatározott 

időnkénti mérése, megismerése. Indoklás: A 

vezetői interjú alapján tervszerűen ez az 

Intézményi Minőségirányítási Program 

működtetése idején volt alkalmazásban. 

Intézkedés célja, indokoltsága: A partnerek igényeinek megismerése, és az 

elégedettségi színvonal növelése. 
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Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

Továbbtanulási mutatók, pályakövetés. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A kiemelt fontosságú partnerek igényeinek, 

elégedettségének tervszerű, meghatározott 

időnkénti mérése, megismerése. 

A feladat végrehajtásának módszere: kérdőívezés 

A feladat elvárt eredménye: A közös célok meghatározása. Egymás nevelő 

– oktató munkájának segítése. 

A feladat tervezett ütemezése: Intézményi önértékelés – 2020/2021. 

A feladat felelőse(i): Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 

Kiemelkedő terület: Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek 

megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez 

rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi 

eszközök. Indoklás: Az intézmény 

épületének állapota, felszereltsége, tárgyi 

eszköz ellátottsága tankerületi szinten a 

legjobbak közé tartozik. Köszönhető ez az 

évtizedek óta fennálló tervszerű 

együttműködésnek, amely az iskola vezetése 

és a mindenkori fenntartó között kialakult. A 

pedagógusok végzettsége, képzettsége 

megfelel a nevelő, oktató munka 

feltételeinek, az intézmény deklarált 

céljainak. Indoklás: Az intézményben hosszú 

évek óta 100%-os a szakos ellátottság. A 

vezetők felkészültek a pedagógiai munka 

irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

Indoklás: A helyszíni ellenőrzéskor 

tapasztaltak, a vezetői, valamint a pedagógus 

interjú tökéletesen alátámasztotta a fenti 

állítást.  

 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és 

megosztják a jó tanulásszervezési és 
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pedagógiai gyakorlatokat az intézményen 

belül és kívül. Indoklás: A pedagógusok 

rendszeresen vesznek részt pályázatok 

megvalósításában, amelyeket a vezetés 

generál. Új ismereteiket, a megismert jó 

gyakorlatokat tudatosan megosztják egymás 

között. 

 

Intézkedés neve/azonosítója Az intézmény rendelkezik rendszeres 

igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 

Intézkedés célja, indokoltsága Az iskola magas színvonalú működésének 

fenntartása. 

Az IKT eszközök rendszeres használata. 

A közös gondolkodás eredményeként 

korszerű infokommunikációs eszközök és 

eljárások alkalmazása. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési  

pontjai 

Tanévenként, óralátogatások. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat Az iskola minden pedagógusa rendelkezzen 

a megfelelő ismeretekkel az alábbi 

területeken: 

 szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés 

 kép és hangszerkesztés 

 prezentációkészítés 

 interaktív tananyag készítés 

A feladat végrehajtásának módszere Tanfolyamok szervezése pedagógusoknak. 

A feladat elvárt eredménye A pedagógusok képesek lesznek a fenti 

feladatok megoldására. 

A feladat tervezett ütemezése Tanévenként a Munkatervben. 

A feladat felelőse intézményvezető, informatika tanár, minden 

pedagógus 
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Intézkedés neve/azonosítója Az intézmény az IKT- eszközeit 

rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató 

munkájában, az eszközök kihasználtsága, 

tanórán való alkalmazásuk nyomon 

követhető.  

Intézkedés célja, indokoltsága Az iskola magas színvonalú működésének 

fenntartása. 

Az IKT eszközök rendszeres használata. 

A közös gondolkodás eredményeként 

korszerű infokommunikációs eszközök és 

eljárások alkalmazása 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési  

pontjai 

Folyamatos 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat Laptopok, vagy asztali számítógépek 

számának növelése annak érdekében, hogy a 

tanítási órákon egyre magasabb arányban 

lehessen az IKT eszközöket használni. 

A feladat végrehajtásának módszere Pályázatírás, gépbeszerzés, második 

gépterem kialakítás (lehetőségek 

függvényében). 

A feladat elvárt eredménye A teljesen gépesített termek száma nő. 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatos 

A feladat felelőse intézményvezető, informatika tanár, minden 

pedagógus 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 

Kiemelkedő terület8 Az intézmény pedagógiai programja koherens 

a kormány és az oktatásért felelős miniszter 

által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban foglaltakkal. Indoklás: Az 

intézmény 2017- ben felülvizsgált és 

módosított pedagógiai programja minden 

szempontból megfelel a törvényi előírásoknak.   
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Intézkedés9 neve/azonosítója: IKT eszközök az oktatásban 

Intézkedés célja, indokoltsága: A képzés és fejlesztési tervek elkészítése az 

eredmények ismeretében, azokra épülve, 

annak érdekében történik, hogy a munkatársak 

szakmai tudása megfeleljen az intézmény 

jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

Indoklás: A legkorszerűbb IKT eszközök 

oktatásban való hatékonyabb alkalmazása 

mind a tanulói motivációt, mind a tanítás 

eredményességét növelheti. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

Továbbtanulási mutatók, pályakövetés. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok10 

A feladat: A felhasználói szintű informatikai ismeretek 

fokozatos elsajátítása. 

A feladat végrehajtásának módszere: Továbbképzések 

A feladat elvárt eredménye: Az IKT eszközök lehetővé teszik, hogy a 

pedagógusok változatos pedagógiai 

tartalmakat és módszereket alkalmazzanak a 

tanórákon. 

A feladat tervezett ütemezése: 2019/ 2020. tanév 

A feladat felelőse(i): Iskolavezetés, pedagógusok 
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