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1. HELYZETELEMZÉS

1.1. Személyi feltételek
Engedélyezett álláshelyek száma: összesen
Pedagógus álláshely

17,5

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő:
kár, pedagógiai asszisztens)

3

Egyéb álláshelyek, technikai dolgozók:

(rendszergazda,

iskolatit-

2,5 (1,5 takarító, 1 karbantartó)

Betöltött pedagógus álláshelyek száma:

16,5 fő

Betöltetlen álláshelyek száma:

0,5 fő

Indítható osztályok száma: 8 osztály
Felhasználható óratömeg: 348 óra/hét
SNI időkeret: 12 óra/hét
Megjegyzés:
o Egy fő fél állásban a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolába
áttanít.
o Határozott időre kinevezett pedagógusok száma: 0
o Megbízási szerződéssel ellátott feladatok: 4 fő óraadó a pedagógus hiány enyhítésére, Papp Szabolcs (4 óra/hét), Jobb Szilvia (kémia, 3,5 óra/hét), Bodorkós András
(rajz 4 óra/hét),
o Részmunkaidőben dolgozik 1 fő, Lénártné Hustiker Erika (0,65!)
o Tartós távolléten lévő kolléga: nincs
o Külsős alkalmazott: 1 fő Herceg Attila TánCentrum AMI (5. testnevelés óra 1-4. évfolyamon 1-1 óra/hét)
o Utolsó munkában töltött tanévét kezdte meg, s december végén nyugdíjazás miatt
távozik Molnár László tanár, valamint december végéig felmentési idejét tölti Molnárné Virág Szilvia tanárnő.
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o Munkavédelmi, tűzvédelmi felelős: Somogyi Gábor
o Esélyegyenlőségi felelős: Dr Horváthné Farkas Ibolya
o Elsősegélynyújtási megbízott: Nagy Gábor
o Ökoiskolai referens: Kondicsné Pásti Erika
o Boldog iskola referens: Dr. Horváthné Farkas Ibolya
1.2. Pedagógus adatok
1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok

SorNév
szám

1.

Bozi Jánosné

2.

Dr. Horváthné Farkas Ibolya

Állandó megbíNevelés-okzatása (osztálytatással leEgyéb megbífőnök, mk. vekötött órák
zatásai:
zető, DÖK seszáma
gítő stb.)
19

24

3.

Flóra Károlyné

22

4.

Gyurkóné Kirizs
Erika

26

5.

Csenge Józsefné

6.

Horváth-Cziráki Judit

24

7.

Kondicsné Pásti
Erika

26

8.

Koós Katalin

25,5

9.

Kraft Béla László

7,5

4. o. osztályfőnök
KT tag
8. o. osztályfőnök,
esélyegyenlőségi megbízott

Szakértő
BECS tag

A kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem kötött részében ellátott feladatai:
osztályfőnöki feladatok
osztályfőnöki feladatok, napközis
nevelői feladatok, ügyelet

Áttanít heti
11 órát a Jáki
Nagy Márton ügyelet
Általános Iskolába
6. o. osztályfőosztályfőnöki felnök
adatok, ügyelet
Tanulószoba,
ügyelet
napközis nevelői
feladatok, ügyelet
1.o. osztályfőosztályfőnöki felnök
adatok, ügyelet
3. o. osztályfőosztályfőnöki felnök, Alsó tagoadatok, napközis
zatos munkakönevelői feladazösség-vezető
tok, ügyelet
vezetői feladaintézményvetok, Határtalanul
zető
program, Erzsébet program
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SorNév
szám

Állandó megbíNevelés-okzatása (osztálytatással leEgyéb megbífőnök, mk. vekötött órák
zatásai:
zető, DÖK seszáma
gítő stb.)

10.

Lénártné Hustiker
Erika

11.

Molnár László

12.

Nagy Gábor

22

13.

Pásti Dóra

20

13.

Simonné Csemba
Ágnes

20

14.

Somogyi Gábor

25

15.

Sümeghiné Károly
Hajnalka

10

16.

Tamás Csilla

17.

Wölferné Bugovics
Magdolna

23+4+4

18.

Bodorkós András
(óraadó, Szombathelyi Váci Mihály
Általános Iskolából)

4

19.

Jobb Szilvia

13+2,5

22,5

26,5

iskola-könyvtáros, könyvtáros
tanár
DÖK segítő
KT tag,

Napközis csoport
vezetője

A kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem kötött részében ellátott feladatai:
Erzsébet program, Lázár Ervin
program
ügyelet, tanulószoba
ügyelet, tanulószoba
Napközi, ügyelet

ügyelet, tanulószoba
osztályfőnöki felmunkavédelmi, intézményi
adatok, napközis
tűzvédelmi fe- Bozsik prognevelői feladalelős, DSE elnök ram vezető
tok, ügyelet
vezetőhelyettesi
gyermek- és
intézményvefeladatok, gyerifjúságvézető helyettes
mek és ifjúságvédelmi felelős;
delmi feladatok
osztályfőnöki fel2. o. osztályfőadatok, napközis
nök
nevelői feladatok, ügyelet
7. o. osztályfőosztályfőnöki felnök, Felső tagoadatok, napközis
zatos munkakönevelői feladazösség-vezető
tok, ügyelet
KT elnök,

3,5

1.2.2. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzésben közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja
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Sorszám
1.

Név

Szakterület

Szabadnap

Bozi Jánosné

szakértő-általános iskolai tanító

kedd

szakértő-általános iskolai tanító

péntek

Sümeghiné Károly Haj-

2.

nalka (januártól!)

1.2.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok
Sor-

Dátum

Név

szám
1.

2020.10.16.

Sümeghiné Károly Hajnalka
Horváth-Cziráki Judit

Szakterület
tanító szakértő pályázat,
mester minősítés
tanító német nyelv
Pedagógus II.

Gyakornok-Mentor párok:
Pásti Dóra gyakornok – Sümeghiné Károly Hajnalka mentor
Vezetők heti ügyeleti rendje

de.

du.

Hétfő
Kraft Béla
László intézményvezető
Kraft Béla
László intézményvezető

Kedd
Kraft Béla László
intézményvezető
Sümeghiné Károly Hajnalka
int.vez.h.

Szerda
Sümeghiné Károly Hajnalka
int.vez.h.
Sümeghiné Károly Hajnalka
int.vez.h.
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Csütörtök
Sümeghiné Károly Hajnalka
int.vez.h.
Sümeghiné Károly Hajnalka
int.vez.h.

Péntek
Kraft Béla
László intézményvezető
Kraft Béla
László intézményvezető.

1.3. Az intézmény tanulói adatai
beilleszkeintegrált
osztály /
csoport

dési, tanu-

halmozot-

sajátos ne- lási és ma-

hátrányos tan hátrá-

osztály

velési igé-

gatartási

létszám

nyű tanu- zavarokkal
lók

küzdő ta-

(SNI)

nulók

magánta-

helyzetű

nyos hely-

nuló

tanulók

zetű tanu-

(HH)

lók

egész napos nevelés-oktatásban
részt vevő
tanulók

(HHH)

létszáma

(BTM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen

13

1

2

0

0

0

0

16

1

1

0

0

0

0

12

1

2

0

0

0

0

21

1

3

0

1

0

0

26

1

2

0

0

0

0

25

5

2

0

1

1

0

27

1

2

0

1

0

0

25

3

2

0

1

1

0

166

14

16

0

3

3

0

1.4. Tárgyi feltételek
Épületek száma: 2 (iskola, tornaterem)
Tantermek száma: 8 osztályterem (közülük egy szaktanterem is egyben (informatikai),
valamint Nyelvi labor, Technika terem, Fejlesztő terem
Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata:
Tornaszoba:

Rumi Játékvár Óvoda, Rum Kossuth L. u. 2.

Iskolakönyvtár:

Rumi Művelődési Ház és Községi Könyvtár, Rum, Béke

utca 3.
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Tornaterem:

Rumi Művelődési Ház, Rum, Béke utca 3.

Átadás után: Iskolai tornaterem (Rumi Rajki Sportcentrum)

1.4.1. A fenntartót érintő feltételek:
Az iskola infrastrukturája, tárgyi adottságai alapvetően, átlagos szinten biztosítják a nevelő- oktatómunka feltételeit. Sajnos tapasztalhatók hiányosságok az infrastruktúra terén. Az
új, vagy felújított, korszerűsített épületrészek mellett megtalálhatóak a régi épületek felújításból, korszerűsítésből kimaradt, évtizedek óta érintetlen, építészeti elemei, melyek felújítása,
korszerűsítése egyre időszerűbb.
A 2010. augusztus 28-án az épületek átadásával befejeződött bővítés, korszerűsítés
nem jelentett teljes körű felújítást, maradt számos megoldatlan feladat. A beépített gyengébb
minőségű anyagok, építőelemek, építészeti megoldások sajnos, bizonyos területeken már
most látható módon rövid időn belül felújítási munkákat, pótmunkákat tesznek szükségessé.
(Pl.: PVC padló, vízelvezetés, nyílászárók, stb).
A beruházásából kimaradt olyan égető problémák megoldása is, mint a fűtéskorszerűsítés, a kétszintes épületen belül falburkolatcserék, illetve burkolat kiegészítés, épületszigetelés.
További tároló hely kialakítása is szükséges lett volna, pl. az alsótagozatos folyosói öltözőszekrények feletti üresen tátongó terek kitöltése tároló szekrényekkel.
Az udvarban továbbra sem elegendő a kerékpártároló, a duplájára kell növelni a tárolókapacitást. Az udvaron is hallható iskolacsengő nagy segítség lenne, de továbbra sincs rá
anyagi forrás. Az esőcsatornák rendbetétele, a nyílászárók külső könyöklőinek pótlása, a
nagyépület körül járdaszegély kiépítése az épületek állagmegóvása miatt égetően szükséges.
Az épületek energetikai korszerűsítése lehetővé tenné azok olcsóbb működtetését.
Az iskola udvara további fejlesztést, szépítést igényel. Jelenleg 2 db 40x20m-es „sportpálya” áll rendelkezésre. A sportudvar létesítményeinek állaga azonban tovább romlott, felújításuk elkerülhetetlen. A 40 éves aszfaltozott pálya felülete jelenleg építési felvonulási terület,
tönkretétele borítékolható, helyreállítása kötelezettségeket von maga után. Célszerű lenne új
típusú, korszerű sportburkolattal ellátni, az eredeti aszfaltburkolat nem felel meg a kor követelményeinek. A salakos labdajáték pálya és a futópálya vörös salak burkolata már alkalmatlan
a sportolásra, balesetveszélyes, illetve egészségtelen.
A régóta kifogásolt létesítményi probléma - a tornaterem hiánya - a tanév során megoldást nyer, reményeink szerint átadásra kerül az új „A” típusú tornaterem.
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2017. június 2-tól új időszak vette kezdetét. Kormányhatározat jelent meg a Magyar
Közlönyben arról, hogy „A” típusú tornaterem épül Rumban 100%-os támogatással, hazai költségvetési forrásból, a 2018-as költségvetés terhére, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében. Hosszú évtizedek óta fennálló gondjainkat feledtetheti a küszöbön álló beruházás, melynek befejezésére jó esély van.
Örvendetes, hogy tavasszal megoldódott a palatetős épület tető-héjalás cseréje, s
megszűntek a beázások, a vízelvezetése is megújult.
Az iskolakönyvtár viszonylag jó körülmények között működik. Előnyös a községi és iskolai könyvtár egysége, de nagy hátrány az iskolától való 500m-es távolsága, a délelőtti óraközi
szünetekben történő használata lehetetlen. Jelenleg nem látok esélyt arra, hogy újabb iskolabővítéssel ez megoldódjon.
A tornaterem küszöbön álló építése érintette a melléképületet, melyet le kellett bontani 60m2-nyi raktárhelyiséget veszítettünk el, melynek hiánya megoldhatatlan átmeneti
problémákat okoz, de a megépülő tornaterem sem jelent maradéktalan megoldást. Gondolkodni kell egy raktárhelyiség kialakításáról. A melléképület bontását már egy éve, saját erőből,
közösségi összefogással valósítottunk meg. A lebontott épület értékes építőanyagai újra hasznosítását határoztuk el. Nevelőtestületi döntéssel, civil szervezeteink támogatásával megterveztettünk udvarunkba egy osztályteremnyi méretű kerti pavilont (filagóriát), melyet, mint
egy szabadtéri osztálytermet, délutáni, szabadidős, egyéb foglalkozások megvalósításához
szeretnénk használni.

1.4.2. A működtetést érintő feltételek
A pályázatok támogatásaiból megvalósuló több eszközbeszerzés az iskola és a könyvtár oktatási eszközrendszerét is jelentősen gazdagította, de egyre súlyosabb gondot jelent egyes korszerű eszközök elhasználódása, azok pótlása. Örvendetes, hogy a projektorok javítása megoldódni látszik, s a legújabb, folyamatban lévő pályázatok is igen jelentős javulással kecsegtetnek!
A tanulói laptop program feltételei mind a 8 osztályban adottak voltak, de a 8-10 éves eszközök folyamatos amortizációja most már lassan ellehetetleníti a program működtetését az eredeti eszközökkel, de a meglevő, s a várhatóan hamarosan birtokunkba kerülő nagyszámú Tablet a tanulói Tablet program kiváló lehetőségét kínálja.
Eredményesek, illetve ígéretesek az EFOP pályázatok megvalósításából származó informatikai
eszközbeszerzések. Ezeknek köszönhetően már minden pedagógusunk vadonatúj laptoppal
rendelkezik, 30 db tanulói Tablettel is gazdagodtunk, 2 db új digitális panelünk is van, s hamarosan további beszerzések kedvezményezettjei is leszünk.
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Az iskola tárgyi felszereltsége jónak mondható, melyet a pályázatok során beszerzett számtalan eszközzel folyamatosan újítunk meg. Minden pedagógus számára biztosított a munkavégzéshez notebook, laptop.
Sajnos lecsökkent alapterületű, füves udvarral rendelkezünk, melyet a tanórai szünetekben
használnak a tanulóink.
Az irodaszerek, takarítószerek megfelelő mennyiségben a rendelkezésre állnak.
A nyár folyamán a szükséges nagytakarítás megtörtént.
Célunk: Olyan munkakörnyezet fenntartása, amely biztosítja a kulturált, jó színvonalú, balesetmentes nevelést-oktatást.
Feladataink ennek érdekében:
o
o
o
o

tisztaság, rend folyamatos biztosítása
tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás
tantermek, folyosók tanulóbarát berendezése, ízléses, változatos dekorálása
tanári ügyelet hatékony biztosítása az óraközi szünetekben

2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI
Kiemelt nevelési célok, feladatok a tanév során
2.1. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok
Cél
közösségfejlesztés,
hagyományápolás
Tanulmányi eredmények javítása,
megtartása
Lemorzsolódás
megelőzése
Tehetséggondozás,
képességkibontakoztatás
Tanulók versenyeztetése

Egészségfejlesztés

Feladat
szabadidős programok szervezése
változatos pedagógiai módszerek alkalmazása a tanórákon
differenciálás a tanulók képességeinek megfelelően
tehetséggondozó
foglalkozások szervezése
versenyekre való
felkészítés, nevezés,
belső versenyek
szervezése
egészséges életmódra nevelés

Indikátor
min. 3 iskolai rendezvény megvalósul

Felelős
munkatervben megjelölt személyek

IKT, differenciálás a
tanórákon

minden nevelő

a lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók száma 10 %
alatti
TFO-ban tervezett
tehetséggondozó
foglalkozások,
jó versenyeredmények
1 iskolai témanap
szervezése a témakörben
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minden nevelő

intézményvezető

munkaközösségvezetők

SNI, BTMN ellátás

rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások
szervezése, kötelező
kontroll vizsgálatok
megvalósulása

minden SNI és
BTMN-es tanuló részesül fejlesztésben

intézményvezető
helyettes,

Gyermekvédelem

Tanulói hiányzások
csökkentése

a jogszabályban előírt értesítési feladatok megvalósulnak

osztályfőnökök
(gyermekvédelmi
felelős)

Pályázati tevékenység

Fenntartási szakaszban lévő pályázatok
megvalósítása, új
pályázatok beadása

a pályázatok fenntartása

int. vezető,

Eredményességet elősegítő további feladatok
 a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre
állását minden lehetséges forrás bevonásával biztosítani kell;
 hangsúlyosabb szerepet kell kapnia a közösségi nevelésnek, hogy a diákcsoportokat a
jobb együttműködés és az előítélet-mentesség jellemezze. Növelni kell az együttműködést igénylő és fejlesztő tevékenységek számát, a közösségben és közösségért végzett, egyéni és közösségi célokkal jól motivált munkát (a járványügyi helyzet megszűntével).
 a pedagógusok a tanulók érdeklődését kiváltó tanítási módszereket egyre növekvő
mértékben alkalmazzák. Kapjon nagyobb szerepet a tanórai munkában a problémaalapú tanulás, a drámamódszer, a kooperatív vita, kooperatív tanulás, a pedagógiai
projekt.
 A tehetség felismerését követően, annak kibontakoztatására tanórán és tanórán kívül
is változatos lehetőségeket kell teremteni. A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben a megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával tegyük hatékonyabbá
a fejlesztő munkát, kiemelten kezelve az individuális tanulást, mely valamennyi gyerek
számára biztosítja az egyéni haladást, figyelembe veszi a tanuló sajátosságait, s
egyénre szabott elsajátítási, készség – és képességfejlesztési utakat biztosít.
 A diákoknak egyre bővülő lehetőséget kell kínálnunk arra, hogy bekapcsolódjanak az
őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek.
 Eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint történjen, amelyet minden
pedagógus betart.
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 A lemaradó tanulók tervszerűen és rendszeresen kell, hogy kapjanak hatékony segítséget. Tanulási képesség hiánya esetén csoportbontás, korrepetálás, differenciált foglalkozások, csoportmunka, könyvtári óra, felzárkóztató tantárgyi program lehet célravezető eszköz, rosszul motivált tanulóknál elsődlegesen fontos, hogy egyénre szabott
feladatok adásával juttassuk sikerélményhez a tanulókat, tanulási kedv felkeltésére,
aktivitás fokozására kell törekednünk.
 A tanulókkal meg kell ismertetni az erkölcsi normákat, segíteni kell, hogy képessé váljanak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket.
2.2. A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink
mellett a következő kiemelt feladataink vannak:
•
Pedagógiai eszköztárunkban tovább erősítjük a korszerű, készségeket fejlesztő módszerek és eljárások dominanciáját.
•
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy tanulóink tovább gazdagodjanak alapvető tanulási technikákkal, vállalkozási és pénzügyi ismeretekkel, elsősegély-nyújtási alapismeretekkel.
•
A kreativitás, a kritikai gondolkodás és problémamegoldás, a kommunikáció, valamint
az együttműködés megszerzett készségeit erősítve segítjük a folyamatos tanulás és önképzés
lehetőségét.
•
A pályázatok nyújtotta lehetőségek kiaknázásával az infrastruktúra fejlesztését és a
nevelési-oktatási tevékenység támogatását, a pedagógiai kultúra fejlesztését támogatjuk.
•
IKT alkalmazások segítségével még inkább kiterjesztjük a tanulás folyamatát az osztályterem falain túlra.
•
A mindennapos testnevelés színvonalas megvalósításával teszünk a tanulóink fizikai
állóképességének fejlesztése érdekében.
•
Nevelési-oktatási tevékenység során igyekszünk megfeleli a partnerek elvárásainak, a
jogszabályi előírásoknak és a társadalmi igényeknek.
•
Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség jegyében, befogadó és toleráns légkörben
biztosítunk diszkrimináció-mentes intézményi szolgáltatásokat.
•
A természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanítjuk a diákokat.
•
A széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességeit sokoldalúan fejlesztjük, a tehetséggondozás esélykiegyenlítő szerepét erősítjük.
•
Kiemelt rendezvényként színvonalas Tornaterem átadó ünnepséget szervezünk
2.3. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok
a) Az országos mérésből adódó feladatok
Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, értékelése alapján intézkedési
terv készült. Az Intézkedési terv a tanév során – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is
az alábbi feladatokat írja elő a jelen tanévre.
Tanulókra vonatkozó feladatok
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 A 3. szint alatt teljesítő tanulók egyéni (tanulói jelentésre épülő) fejlesztési tervének
elkészítése
 Motivációs szint emelése
 Osztály-szintű szaktanári terv (típushibák, hiányosságok alapján)
 A tanulók célirányos fejlesztése, folyamat közbeni belső mérések, az eredmények
elemzése
 Az országos mérések előtt a tanulók, szülők tájékoztatása, felkészítése
 Hatékony tanulási technikák megismertetése
 A tanulók önismeretének, önértékelésének fejlesztése
Pedagógusokra vonatkozó feladatok
 A mérési-értékelési kompetenciák fejlesztését segítő továbbképzéseken való részvétel
 A kompetenciafejlesztés tervszerű, tudatos beépítése a tanórákba (valamennyi tantárgy!)
 Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, a tanulók önmagukhoz mért
fejlődésének elismerése
 Pedagógusok együttműködésének javítása (Rendszeres belső tapasztalatcsere, bevált
jó gyakorlatok átadása, hospitálások, esetmegbeszélések)
 Kompetenciafejlesztést segítő feladatok gyűjtése, rendszerezése (feladatbank létrehozása)
 A témazáró dolgozatok tartalmába és követelményébe a kompetencia-alapú megközelítés beépítése.
 A hatékony, tanulást segítő új, egyre korszerűbb digitális tananyagok megismerése,
felkészülés ezek tanórai alkalmazására.
Iskolavezetésre vonatkozóan
 A fejlesztéshez szükséges erőforrások számbavétele (humán és tárgyi), az egyes részfolyamatok felelőseinek kijelölése.
 A fejlesztő munka folyamatos, rendszeres ellenőrzése, beszámoltatás, dokumentumelemzés (naplók, fejlesztési tervek, stb.), értékelése
 Bemeneti, diagnosztikus mérések beépítése az iskola értékelési rendszerébe
 A kompetenciafejlesztést támogató tárgyi környezet biztosítása (pályázati lehetőségek kihasználása)
 A pedagógusok teljesítményértékelése során a kompetenciamérés eredményessége
érdekében végzett tevékenység figyelembe vétele
 A belső és külső mérési eredmények tudatosabb felhasználása, sokrétűbb hasznosítása.
Átfogó elemzés, értékelés, visszacsatolás, korrekció (dokumentumok módosítása), fejlesztő tevékenység
b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
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A témahetek és a témanap megszervezése
Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév
rendjéről szerint
7. A témahetek és a témanap megszervezése
10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet)
7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek időpontjai:
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között,
b) Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,
d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).
Intézményünk részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat szervez a témahét keretében melyet a munkaközösségek részletesen kidolgoznak munkaterveikben.
c) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó
feladatok
A kompetencia alapú oktatási gyakorlat (differenciáló pedagógiai gyakorlat) folytatása az intézményben, a pedagógusok kompetencia alapú képzése, új pedagógiai módszerek fokozott
alkalmazása. HHH tanulók eredményességének követése, növelése.
Az SNI gyermekek, tanulók korai felismerése, szűrése és fejlesztése.
1. Esélyegyenlőségi felelős tevékenysége.
2. Pedagógusok felkészítése az esélyegyenlőségi feladatokra.
3. Települési esélyegyenlőségi program céljainak, feladatainak beépítése az intézmény
stratégiai dokumentumaiba, szabályzataiba, éves munkaterveibe.
4. Az esélyegyenlőségi intézkedések érvényesülésének vizsgálata visszacsatolás az
esélyegyenlőségi program végrehajtásával kapcsolatban.
A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
- felzárkóztató órák,
- napközi, tanulószoba
- diákétkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna), iskolatej program, iskolagyümölcs program
- felzárkóztató foglalkozások,
- egészségügyi szűrővizsgálat,
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-

mentálhigiénés program,
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata,
a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai,
a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése,
iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége,
szükség esetén a rászoruló gyermekeknek önkormányzati rendszeres, illetve rendkívüli nevelési kedvezményre való felterjesztése.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos eljárás
Továbbra is oda kell figyelnünk, meg kell határoznunk az érintett tanulók körét, az alkalmazandó pedagógiai intézkedéseket.
(A tanulókról adatot kell szolgáltatni az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében,
s programot kell megfogalmazni, s megvalósítani a veszélyeztetettség csökkentése érdekében.)
d) Alsó-felső tagozatváltás feladatai
Cél


a tanulók kíváncsisággal, örömmel, felesleges szorongások nélkül, megfelelő motivációval és felelősségtudattal várják az 5. osztályos tanév kezdetét.
 a szülők legyenek felkészültek a váltásra, tudjanak a várható problémákról, ismerjék a
kamasz gyermekek sajátosságait, saját és gyermekeik felelősségének a fontosságát.
 a pedagógusok már az 5. osztály megkezdésekor rendelkezzenek megfelelő minőségű
és mennyiségű információval, mind a tanulókról, mind magáról az osztályközösségről
Ezek a célok összhangban állnak pedagógiai programunkban megfogalmazott céljainkkal is, így
támogatják azok elérését:
 Az élethosszig tartó tanulás megalapozása
 Komplex személyiségfejlesztés
 A különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek együttnevelése
 A kulcskompetenciák fejlesztése
Feladataink
 Az egyén önmagához való viszonyának alakítása: az önmegismerés biztosítása, az önkontroll kialakítása, fejlesztése; az önmagukért érzett felelősség kialakítása; az önállóság, az önfejlesztés igényének kialakítása, az erre irányuló tevékenységek biztosítása,
a személyes méltóság kialakítása, fejlesztése.
 Harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel. Az együttneveléssel a másság elfogadtatása. Közösségfejlesztés.
 A tanítás tanulása
o Megfelelően motiváló tanulási környezet megteremtése
o Megismerési, felfedezési vágy, az érdeklődés felkeltése
o Hatékony tanuló megismerés
o A kreativitás fejlesztése
o Iskolán kívüli tanulási színterek felhasználása
o Értelmi képességek fejlesztése
Eljárások, eszközök
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Módszereinket mindig az adott tanulócsoport összetételéhez, az osztály előéletéhez
igazodva választjuk ki. Arra törekszünk, hogy az osztály minden tanulóját aktivizáljuk, biztosítsuk számukra a felfedezés, önmegvalósítás lehetőségét. A gyerekek személyes tapasztalataira,
kreativitására építve, játékosan, pozitív életszemléletet közvetítve, együtt nevelve segítjük elő
a szocializációs folyamatokat.
Céljaink megvalósítása érdekében alkalmazzuk a kooperatív technikákat, a drámapedagógiai módszereket, a tapasztalati tanulást és az indirekt tanulásszervezést. A módszerek,
eljárások közül elsősorban a játékot (szituációs, dráma, társas, sport, stb), a beszélgetést, a
megbeszélést, a verseny, a problémafeltárást, elemzést alkalmazzuk.
Programelemek
 az osztály szokásrendszerének folyamatos megerősítése, fejlesztő értékelése
 a leendő osztályfőnök és a felsős tanárok látogatása a 4. osztályban tanórán, egyéb
közösségi eseményeken
 folyamatos szakmai kapcsolattartás a pedagógusok között;
 a szülők felkészítése a kamaszkor várható gondjaira, folyamatos segítségnyújtás számukra a gondok megelőzését, megoldását illetően
 A 4. tanév végén, szabadidős, kötetlenebb, iskolán kívüli programok
 A szülők bevonása a programokba
 A leendő osztályfőnök részvétele a 4. osztály utolsó szülői értekezletén
 A leendő osztályfőnök részvétele az erdei iskolában.
e) Elsős tanulók szocializálása
A tanulói kapcsolatok kialakításának feladatai:
-

harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására nevelés,
az alapvető magatartási normák, érintkezési szabályok ismertetése, kialakítása,
a kulturált viselkedés normáinak tanítása,
kommunikációs nevelés,
az empátia fejlesztése,
az alkalmazkodóképesség kialakítása, fejlesztése,
betartható szabályok alkotása, s annak betartásának következetes elvárása,
a tanulótárs helyes értékelése,
a szociális érzékenység kialakítására nevelés,
sérült, beteg gyermekekkel való együttélés elfogadása, segítése.

f) Intézményi önértékelésből adódó teendők
Az intézménynek jelentős feladatot kell ellátnia az intézményi önértékelés rendszerében. Az
intézményi önértékelés témakörét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XV. Fejezete tartalmazza.
Az intézményi önértékelés az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés részét képezi.
Az intézményi önértékelés részei:
- a pedagógus ötévenkénti értékelése,
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- az intézményvezető – vezetői megbízatás második és negyedik évét érintő – értékelése,
- öt évenkénti teljes körű – pedagógiai munkára kiterjedő - intézményi önértékelés.
Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban az alábbi feladatokat látjuk el:
- az önértékelés előkészítése,
- az önértékelés tervezése, valamint
- az önértékelés megvalósítása során.
Az intézményi önértékelés előkészítése során feladatunk:
- az önértékelési csoport működtetése,
/felelős: intézményvezető; határidő: folyamatos /
- az intézményi elvárás rendszer felülvizsgálata.
/felelős: intézményvezető, az önértékelési csoport vezetője; határidő: 2020. március
1.
Az intézményi önértékelés tervezése során gondoskodunk:
- az újabb öt évre szóló önértékelési program megalkotásáról, valamint
- az éves, 2020/2021-es tanévre vonatkozó önértékelési terv elkészítéséről.
A tervezési feladatok ellátásáért felelős az intézményi önértékelési csoport vezetője. A tervek
elkészítési határideje: 2020. október 30.
Az önértékelés megvalósítása során gondoskodni kell:
- a pedagógus ellenőrzésről,
- vezető ellenőrzésről –(akiknél a vezetői megbízás második, vagy negyedik éve van)
- a teljes körű intézményi önértékelés azon területeinek értékeléséről, melyeket az
éves önértékelési terv alapján értékelni kell.
A tényleges ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős személyeket az önértékelési terv tartalmazza.
g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.
-

-

A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése,
A cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése,
Igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése,
Az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük
segítése,
Az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra való felkészítés,
A tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira a helyes megoldáskeresés,
A kötelesség tudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítő
készség, a tisztelet, a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az
elfogadás megtanulása,
A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől, képzelőtehetség, intellektuális érdeklődésük felkeltése.
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Az önismeret, az önbizalom, az önkontroll fejlesztése feladatai az életkori sajátosságoknak
megfelelően
- a tanulók önmagukhoz, társaikhoz, nevelőikhez, a nagy iskolai közösségekhez, az emberekhez való viszonyulásának elemzése értékelése, helyes irányba való terelése,
- a külső, belső tulajdonságok tudatosítása, a saját viselkedés megfigyeltetése és elemzése,
- az egyéni képességek megismertetése, felismerése, hogy majdan a célok és lehetőségek összhangja meglegyen
Az akaraterő fejlesztése feladatai
-

folyamatos motiválás,
napi feladatok, egyéni megbízatások megjelölése,
kötelesség- és felelősségtudat fejlesztése.

Az érzelmi biztonság megteremtése feladatai
-

jó együttműködés a szülői házzal,
együtt érző, elfogadó társas kapcsolatok kialakítása,
következetes nevelői, egységes nevelőtestületi magatartás a tanórán és a tanórán kívül,
gyermekszerető, szeretetteljes iskolai légkör kialakítása.

Az egészséges életvezetést elősegítő magatartásformák kialakítása feladatai
- rendszeresség kialakítása a tanulók napi tevékenységében,
- a munka és a szabadidő eltöltésének helyes módozatai,
- az egészségkárosító magatartási formák elkerülése a következmények bemutatásával,
A problémamegoldó és konfliktuskezelő készség fejlesztése, stresszkezelés feladatai
- a stresszhatások csökkentése, lehetséges elkerülése
- a stresszhatásokra való felkészítés, azok lehetséges kompenzálása
- a tárgyi környezet, az időjárási hatások ismertetése, a hatások értelmezése
- fény és zajártalmak, okozta károsodásokra való figyelemfelhívás
- a csendes nyugodt tanulás pozitív hatásának elfogadtatása, az osztálytermekben folyó
munka zajszintjének csökkentése.
A stressztényezők kompenzálásának lehetséges módjai, feladatai
- minden korosztálynál a biztatás, a pozitív megerősítés alkalmazása,
- szabadidős programként vonzó közös együttlétek, csoportos tevékenykedtetéssel egybekötött programok szervezése, az együttmunkálkodás örömének tudatosítása,
- a drámapedagógia adta lehetőségek kihasználása,
- önismereti játékok szervezése
h) A digitális munkarend bevezetésére való felkészülés
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Annak érdekében, hogy szükség esetén az iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez követjük az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
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3. A TANÉV HELYI RENDJE
3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása
felelős

esemény / téma

1.

Osztályozó értekezlet

2021.06.14.

2.

Tavaszi nevelési értekezlet

2021.04.07.

nevelőtestület

2021.04.08-09.!!!
2021.05.28.
péntek

nevelőtestület
Diákok, Nevelőtestület

2020.11.20.
péntek

Diákok, Nevelőtestület

3-4. Tantestületi kirándulás
5.

Gyermeknap

6.

Pályaorientációs nap

diákönkormányzat
Munkaközösségvezetők, DÖK

időpont

résztvevők, felada-

sz.

tok

A tanév szorgalmi időszaka 179 tanítási nap
Első nap: 2020. szeptember 1. (kedd)
Utolsó nap: 2021. június 15. (kedd)
A szorgalmi időszak első féléve 2020. szeptember 1. - 2021. január 22-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2021.január 29-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő
által.

3.2. A szünetek időtartama
Iskolai tanítási szünetek:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
Ünnepnapok, illetve pihenőnapok, a hozzájuk tartozó áthelyezett munkanapokkal 2020-ban:
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augusztus 20. csütörtök

Államalapítás ünnepe

pihenőnap (4 napos hétvége)

augusztus 21. péntek

pihenőnap

pihenőnap

augusztus 29. szombat

munkanap

áthelyezett munkanap

október 23. péntek

56-os Forradalom Ünnepe

pihenőnap (3 napos hétvége)

november 1. vasárnap

Mindenszentek

hétvége

december 12. szombat

munkanap

áthelyezett munkanap

december 24. csütörtök

Szenteste

pihenőnap

december 25. péntek

Karácsony

pihenőnap

december 26. szombat

Karácsony

pihenőnap (4 napos hétvége)

2021. január 1. péntek

Új Év

pihenőnap (3 napos hétvége)

január 1. péntek, új év első napja, 3 napos hosszú hétvége
o március 15. hétfő, nemzeti ünnep, 3 napos hosszú hétvége
o április 2. péntek, húsvét nagypéntek
o április 5. hétfő, húsvét hétfő, 4 napos hosszú hétvége
o május 1. szombat, munka ünnepe
o május 24. hétfő, pünkösd hétfő, 3 napos hosszú hétvége

3.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk
mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai
élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében
meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

alsós munkaközösség, Diákönkormányzat

2020.10.06.(kedd)

osztályfőnökök

2020.10.22.(csütörtök)

Az aradi vértanúk emléknapja
1.

(október 6.) emléksarok látogatása
osztályszinten az aulában
Az 1956-os forradalom és szabadság-

2.

harc ünnepe (október 23.) osztályszinten
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sz.

esemény / téma

felelős

időpont

Kondicsné Pásti Erika

2021.02.25. (csütörtök)

Bozi Jánosné, Kondicsné
Pásti Erika

2021.03.12.(péntek)

A kommunista és egyéb diktatúrák ál3.

dozatai emléknapja (február 25.) faliújság
Az 1848-as forradalom és szabadság-

4.

harc ünnepe (március 15.) a, ünnepély; b, felvételről osztályszinten
megtekintés

5. A holokauszt áldozatai emléknapja
(április 16.)
6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Kondicsné Pásti Erika, Lénártné Hustiker Erika,
2021.04.16. (pénWölferné Bugovics Magtek)
dolna
Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Wölferné Bugovics
2021.06.07. (hétfő)
Magdolna

3.4. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények
sz.

esemény / téma

felelős

Tanévnyitó: osztályszinten, az első osztályosok
igazgatóhelyettes
fogadása az osztályteremben
DÖK-ért felelős ta2.
Diákközgyűlés, DSE
nár
Kraft László intézVilág legnagyobb órája
ményvezető
DÖK-ért felelős ta3. Halottak napi megemlékezés: Koszorúzás a tenár, intézményvemetőben névadónk, Rumi Rajki István sírjánál
zető
Rumi Rajki Napok: január 22. a magyar kultúra intézményvezető
napja alkalmából
helyettes,
4.
- nyitó rendezvény
4.o. és 8.o. osztály- Kistérségi Komplex Tanulmányi Verseny főnökök,
- Vizuális Találékonyság
igazgató
Intézményvezető
Simonné Csemba
5.
Tornaterem átadóünnepség
Ágnes
Somogyi Gábor
3 hetet meghaladó projekt: Ökoiskolai projekt
Alsós és felsős mun6.
/Témahét: Fenntarthatóság, környezettudatoskaközösség
ság/
1.

7.

időpont
szeptember 1.
(kedd)
szeptember
7.(hétfő)
szeptember 2428.
november
2.
(hétfő)

2021. január 2122-23.

Március vége

2021. április 19május 10

Gyermek és családi nap: közös intézményi Lénártné Hustiker 2021.05. 28.
(péntek)
szintű program
Erika DÖK-vezető
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sz.
8.

9.
10.

esemény / téma

felelős

időpont
2021.06.04.
(péntek)

Tanulmányi kirándulás

osztályfőnökök

8. osztály búcsúja

Dr. Horváthné Far- 2021.06.15.
(kedd)
kas Ibolya

Tanévzáró ünnepély

igazgatóhelyettes

2021.06.19.
(szombat)

3.5. Egyéb az iskolai élethez kapcsolódó programok:

sz.

esemény / téma

1.

Zenei világnap

2.

Európai Diáksport Napja

3.

4.

5.
6
7.

8.

9.

felelős

időpont

Flóra Károlyné

Molnár László, Simonné Csemba Ágnes, 2020.09.25.
Somogyi Gábor
(péntek)
2020. 10.19Témahét Halloween oszWölferné Bugovics Magdolna, Koós Katalin 22.
tályszinten
Témahét Martinstang

Kondicsné Pásti Erika, Gyurkóné Kirizs 2020.11.0913.
Erika, Horváth-Cziráki Judit

Mikulás

osztályfőnökök

2020.12.04.
(péntek)

Farsang alsó

osztályfőnökök

2021. 02. 05.
(péntek)

Farsang felső

osztályfőnökök

2021. 02. 12.
(péntek)

Nagy Gábor,
Sümeghiné Károly Hajnalka

2021.03.2327.

Advent

Egészségnevelési hét:
Víz Világnapja- Happy Hét

10.

Anyák napja

osztályfőnökök

2021.05.03.
(hétfő)

12.

Madarak és fák napja

Nagy Gábor

2021.05.10.
(hétfő)
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sz.

esemény / téma

felelős

időpont
esőnap:
2020.05.12.
vagy 13.

13.

14.

15.

Erdei Iskola

Bozi Jánosné, Somogyi Gábor

2021. 05. 31 június 4.

Zenés délután

Flóra Károlyné

2021.05.13.
(csütörtök)

Határtalanul Erdély

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Wölferné 2021.05.0611.
Bugovics Magdolna

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
időpont

esemény / téma

2020. augusztus 24.
(hétfő)
2020. augusztus 28.
csütörtök
2020. 11. 09. hétfő
(délután)
2021. 01.18-19.
(hétfő, kedd)

felelős

Alakuló értekezlet: A következő tanév előkészítése, el- Intézménykezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás
vezető
Tanévnyitó értekezlet
Intézményvezető
Őszi nevelési értekezlet: Harmóniában a természettel
Intézmény(Ökoiskolai munkaterv része)
vezető
Félévi osztályozó értekezlet
Intézményvezető
Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat
2021.02.01.
meghatározó értekezlet:
Intézmény(délután)
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
vezető
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata
Időszerű feladatok:
Intézmény2021.03.08. (hétfő)
- pedagógus továbbképzés: Beiskolázási terv
vezető
2021.04.07.
Tavaszi nevelési értekezlet: Felkészülés a 3 hetes pro- Intézményjektre
vezető
Tantestületi kirándulás
Intézmény2021.04.08-09.
vezető
2021.06.14. (hétfő
Év végi osztályozó konferencia
Intézménydélután)
vezető
Tanévzáró értekezlet:
Intézmény2021.06.25. (péntek)
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
vezető
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata
3.6. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
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időpont

esemény / téma

felelős

2020.09.14. és 15. Általános szülői értekezlet (írásbeli tájékoztatás)
Igazgató
2021.02.08.-09.
Általános szülői értekezlet (írásbeli tájékoztatás)
Igazgató
2021.05.03.
Szükség szerint általános szülői értekezlet, alsó tagozaton fo- Igazgató
gadóóra

A fogadóórák terve:
Fogadóórák: az iskolatitkárral történő időpontkérést, egyeztetést követően, személyre szabottan, igény szerint.
3.7. Tervezett versenyek, mérések és vizsgák
Versenyek rendje, ideje
Az iskolában a munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek
Intézményünk a következő versenyeket szervezi meg már hagyományosan:
- Kistérségi Komplex tanulmányi verseny
- „Vizuális találékonyság” rajz és kézműves pályázat és verseny
Az iskola az alábbi tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések

A jegyzékben (tanév rendje 3. melléklet) szereplő tanulmányi versenyek
Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8.
évfolyamos tanulók
számára

az 5-8.
évfolyamos tanulók

„Édes anyanyelvünk”
Országos nyelvhasználati verseny

Dr Horváthné Farkas Ibolya

Dr Horváthné Farkas Ibolya

A jegyzékben nem szereplő tanulmányi/tantárgyi versenyek, valamint az országos szintig felmenő egyéb
tanulmányi versenyek

Indulj el egy úton! Kárpát medencei Földrajz 7-8.
verseny
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Verseny megnevezése
Fenntarthatóság Témahéthez kapcsolódó
verseny

„Ismerem a technikai környezetem”
Országos Technika
verseny
7-8.évfolyamos tanulók országos történelem tanulmányi versenye
Zrínyi Ilona matematikaverseny 3-8.o.

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések

Lénártné Hustiker Erika

Kraft Béla László

7. és 8.
évfoKondicsné Pásti Erika
lyam

3-8. évGyurkóné Kirizs Erika, Molnár László,
folyam
7. és 8.
Országos angol nyelvi
évfoWölferné Bugovics Magdolna
verseny
lyam
7. és 8.
Országos német nyelvi
évfoGyurkóné Kirizs Erika
verseny
lyam
Diákolimpiai, sportversenyek (Lásd mellékletek)
Megyei Mezei BajSimonné Csemba Ágnes, Somogyi Gábor
nokság
Kisiskolák Diákolimpiája, atlétikai verseSimonné Csemba Ágnes, Somogyi Gábor
nye
Megyei Diákolimpia

Simonné Csemba Ágnes, Somogyi Gábor

Egyéb, hagyományos járási-térségi/területi-megyei versenyek
Sümeghiné Károly Hajnalka, Bozi Jánosné,
Rumi Rajki István
Gyurkóné Kirizs Erika, Dr. Horváthné Farkas IboKistérségi Komplex 4.o., 8.o. lya, Kondicsné Pásti Erika, Wölferné Bugovics
tanulmányi verseny
Magdolna, Nagy Gábor, Molnár László, Lénártné
Hustiker Erika, Jobb Szilvia
Rumi Rajki István
„Vizuális találékony1-8. évság” rajz és kézműBodorkós András
folyam
ves pályázat és verseny
Megyei KözlekedésKraft Béla László
biztonsági Verseny
Szépolvasási
verTamás Csilla
seny
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Saját
rendezésű

Saját
rendezésű

Verseny megnevezése

Évfolyam

Intézményi Bozsik
program
Hatosfogat
Ambrózy Természet5-8. o.
ismereti vetélkedő
Ambrózy
Versmondó verseny

Felkészítő tanár

Megjegyzések

Somogyi Gábor
Bozi Jánosné
Nagy Gábor
Koós Katalin, Dr. Horváthné Farkas Ibolya

3.8. Tanulmányok alatti vizsgák ideje
Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 2021. augusztus 24.(kedd)
 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten)
 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció
alapján)
 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint, tervezett időpont)
Külső és belső tantárgyi mérések rendje
A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a mellékelt munkaközösségi munkatervek szólnak.
Kiemelt mérések:

a) Tanév eleji szintfelmérés a munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével
(5. osztály: szövegértés, matematika)
Határidő: 2020. 09. 16.
Felelős: Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Molnár László
b) Az 1. évfolyamosok DIFER - mérések
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdek-
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ében 2020. október 09-ig felmérjük azon első évfolyamos tanulóink körét, akiknél az óvodai jelzések vagy 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. Az igazgatók 2020. október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 04-ig kell
elvégeznünk.
Határidő: 2020. december 04.
Felelős: 1. évf. osztályfőnöke, Sümeghiné Károly Hajnalka
c) Országos mérés, értékelés a 6. és 8. évfolyamokon
Határidő: 2021. május 26. (szerda)
Felelős: az intézményvezető; valamint Gyurkóné Kirizs Erika mérési koordinátor
Az országos kompetenciamérés legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzése, értékelése
Határidő: 2021.június 25. (péntek)
Felelős: Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Gyurkóné Kirizs Erika
d) Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon
Hatodik és nyolcadik évfolyamon angol, illetve német nyelvet első idegen nyelvként tanulók
körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az
iskola pedagógusai 2021. május 19-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.
A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére 2020. november 20-ig, az elvégzett iskolai
vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldjük meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítjuk meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapunkon tesszük közzé 2021. június 11-ig.
Felelős: az intézményvezető; valamint Gyurkóné Kirizs Erika, Wölferné Bugovics Magdolna,
Gyurkóné Kirizs Erika mérési koordinátor
Az országos idegen nyelvi mérés legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzése, értékelése
Határidő: 2021. június 25. (péntek)
Felelős: Gyurkóné Kirizs Erika, Wölferné Bugovics Magdolna
e) a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az 5-8. évfolyamon tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszerveznünk. A mérés eredményeit
2021. május 28-ig töltjük fel a NETFIT® rendszerbe.
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A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

Az országos mérés, értékelés keretében Simonné Csemba
2021. január 11. és
1. a tanulók fizikai állapotának és edzettsé- Ágnes, Somogyi Gá2021. április 23. között
gének vizsgálata
bor
A mérés eredményeinek feltöltése a
2.
NETFIT® rendszerbe.

Simonné Csemba
Ágnes, Somogyi Gá- 2021. május 28-ig
bor

A NETFIT szerinti fittségi mérések leg3. utolsó rendelkezésre álló adatainak
elemzése, értékelése

Simonné Csemba
2021.02.01. vagy
Ágnes, Somogyi Gá2021.06.25.
bor

4. SZAKMAI FELADATOK
4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok
sz.
1.
2.
3.

esemény / téma

felelős

határidő

Pedagógus önértékelések az
Sümeghiné Károly Hajnalka
Önértékelési terv szerint
Vezetői önértékelés az Önérté- Wölferné Bugovics Magdolna, Koós
kelési terv szerint
Katalin
Intézményi önértékelés az ÖnBozi Jánosné
értékelési terv szerint

2021.06.15.
2021.06.15.
2021.06.15.

4.2. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok
sz.

esemény / téma

felelős

Segítjük a minősítéssel érintett kollégák felkészülését a mi1. nősítésre, folyamatosan figyelemmel kísérjük az Oktatási
Hivatal e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit
2. Minősítési eljárások előkészítése, lebonyolításában való
közreműködés

idő

Intézményvezető,
Folyaintézményvezetőmatos
helyettes
intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes

4.3. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás
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határ-

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 13/2018. (VI. 14.) EMMI
rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről 2. sz. melléklete szabályozza.
A továbbtanulásért felelős kolléga: Dr Horváthné Farkas Ibolya
Rendszeresen ellenőrizzük a határidők pontos betartását.
A nyolcadikos osztályfőnök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segíti a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait.
A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program).
A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő, illetve más
egyéb foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).
Pályaorientációs nap 2020.11. 20.
4.4. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása
Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntései és
iránymutatásai szerint a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről alapján történik.

„4. Az általános iskolai beiratkozás
7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15–16-án kell beíratni.”
feladat / esemény

felelős

határidő

intézményvezető

2021.03.18.

1. osztályos tanítók

2020.10.09.

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai alsós munkaközösnyílt nap, iskolánk népszerűsítése,
ség-vezető

2021.03.18.

Szülők tájékoztatása (korrekt, naprakész tájékoztatás a web
lapunkon)
Az 1. osztályosok bemutatkozása

A következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti
lebonyolítása

intézményvezető

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való
kapcsolatteremtő munka, valamint az iskolai honlap híradásai.

4.5. Pályázatokból adódó szakmai feladatok
feladat / esemény

felelős

Elnyert, folyamatban lévő projektek
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határidő

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
„A” típusú tornaterem-fejlesztés
A Kormány 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozata alapján
Kiemelt kormányberuházás
„Határtalanul” Határon túli kirándulás program
HAT-19-01-0230 pályázati azonosítón beküldött Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek című pályázati felhívására benyújtott „Mi egy vérből
valók vagyunk” című pályázaton elnyert 2 136 700 Ft összegű támogatás.
„A Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek elnevezésű, HAT-20-01 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, HAT-20-01-0002 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Mi egy vérből valók vagyunk című pályázati projektünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 955 950 Ft
összeggel támogatja. Kért összeg: 3 085 100 Ft volt.
A részt vevő diákok száma: 26
Ebből SNI-s diákok száma: 2
A részt vevő felnőtt kísérők száma: 3
Az utazás kezdő időpontja: 2021.05.13
Az utazás időtartama (nap): 6
a IFJ-GY-20-A kódszámú, az "A fenntartható jövőért" elnevezésű, IFJGY-20-A-0023 azonosítón nyilvántartásba vett Harmóniában környezetükkel a fenntartható fejlődésért című projektjüket az Emberi Erőforrások Minisztériuma 665 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A két szervezendő erdei iskola program helyszínei és időpontja:
1. Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola 2020. 05. 18 – 05. 22.
2. . Az Őrségi Nemzeti Parkban: Harmatfű Erdei Iskola (Őriszentpéter, Siskaszer 26/A.)
2021. 05. 18 – 05. 22.

Kraft Béla
László

2020. március

Kraft Béla
László

2021.06.15

Kraft Béla
László

2021.06.15

Kraft Béla
László

2021.12.31

Fenntartási időszakban lévő projektek
- „Örökös Ökoiskola” címmel a fenntartható fejlődésért
Boldog iskola cím- pályázat

Kraft Béla
László
Dr. Horváthné Farkas Ibolya

Benyújtásra tervezett pályázatok
Kraft Béla
László, Bozi
Jánosné, Somogyi Gábor
Kraft Béla
László, Lénártné Hustiker Erika
Kraft Béla
László

Erdei iskola pályázat

Erzsébet Napközis tábor

Erzsébet Ottalvós élmény tábor
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5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER
5.1. Iskola és családi ház kapcsolata
A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének
ülésén,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.
2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Egyéni megbeszélések során a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő
és a pedagógus között.
b) Családlátogatás a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.
b) Szülői értekezlet, melynek feladata
- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
- a szülők tájékoztatása
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
 a helyi tanterv követelményeiről,
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,
 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatósága felé.
c) Fogadó óra a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egyegy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás
stb.)
d) Nyílt tanítási nap. Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató
munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
e) Írásbeli tájékoztató papír alapon, és/vagy a KRÉTA E-Napló felületén keresztül a szülők
tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről,
illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
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5.2. A fenntartóval való kapcsolattartás
A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő
területekre terjed ki:
-

az intézmény szakmai működtetése,
az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése,
az intézmény nevének megállapítására,
a fenntartó által a köznevelési intézmény tantárgyfelosztásának, továbbképzési
programjának jóváhagyására,
- az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a tanuló-balesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint
- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére,
- a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ ellenőrzése.
A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái:
- szóbeli tájékoztatás adás,
- írásbeli beszámoló adása,
- dokumentum átadás jóváhagyás céljából,
- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint
szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.
5.3. Egyéb kapcsolatok:
Szakmai szervezetekkel
TánCentrum Szegedi Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium
Civil szervezetekkel:


Szemünk Fénye Szülői Egyesület



Rumi Rajki István Alapítvány



Rumi DSE



Rumi Rajki Műpártoló Kör



Cicelle Aranyháromszög Művészeti és Kulturális Társaság
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6. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A Rumi Rajki István Általános Iskola intézmény nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 70.§ (2) bekezdése c) pontja alapján, a 2020. év 08. hó 29. napján tartott értekezletén a nevelési-oktatási intézmény 2020/2021. tanévre vonatkozó munkatervét
elfogadta.

Kelt: Rum, 2020. 08. 29.
.............................................

Kraft Béla László
intézményvezető

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a jegyzőkönyv-vezető és
a hitelesítők aláírása.)
A Rumi Rajki István Általános Iskola 2017/2018. tanévre vonatkozó munkatervét a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a fenntartó, az iskolaszék, az
iskolai szülői szervezet/közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai diákönkormányzat véleményezte.
Kelt: Szombathely, 2020………………..
.
............................................

.............................................

Cser Lászlóné

Varga Viktória

intézményi tanács képviselője

szülői munkaközösség képviselője

.............................................

.............................................

Baranyai Zsolt

Lénártné Hustiker Erika

szülői szervezet képviselője

diákönkormányzat képviselője

…………………………………………
Fodor István
tankerületi igazgató
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MELLÉKLETEK
1. Munkaközösségek munkaterve
1.1. sz. melléklet: Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve
1.2. sz. melléklet: Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
2. Programnaptár
3. Diákolimpiai részvétel
4. Ökoiskolai munkaterv
5. Lemorzsolódás csökkentését szolgáló intézkedési terv
6. sz. melléklet: BECS munkaközösség munkaterve
7. sz. melléklet: DÖK munkaterve
8. sz. melléklet: Függelék
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Függelék
A munkaterv jogszabályi háttere

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
31.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Nkt. Vhr.)
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet
A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet
A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet
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