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1. HELYZETELEMZÉS
1.1. Személyi feltételek
Engedélyezett álláshelyek száma: összesen
Pedagógus álláshely

19,45

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

2,0

Egyéb álláshelyek, technikai dolgozók:

(rendszergazda, iskolatit-

3,25 (3 takarító, 1 karbantartó)

Betöltött pedagógus álláshelyek száma:

17,0 fő

Betöltetlen álláshelyek száma:

0,75 fő
0,5 fő pedagógiai asszisztens

Indítható osztályok száma: 8 osztály
Felhasználható óratömeg: 328 óra/hét
SNI időkeret: 16 óra/hét

Tényleges engedélyezett óratömeg: 344,5 óra

Megjegyzés:
o Egy fő fél állásban a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolába
áttanít (FK)
o Határozott időre kinevezett pedagógusok száma: 1
o Megbízási szerződéssel ellátott feladatok: 2 fő óraadó a pedagógus hiány enyhítésére, Papp Szabolcs (6 óra/hét), Bodorkós András (rajz 4 óra/hét),
o Részmunkaidőben dolgozik 1 fő, Peterdi József (0,5) (Teljes állásban a Kisalföldi ASzC
Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium nevelőtanára)
o Tartós távolléten lévő kolléga: Simonné Csemba Ágnes
o Külsős alkalmazott: 1 fő TánCentrum AMI finanszírozza (1-4. évfolyamon 1-1
óra/hét) délutáni foglalkozásként.
o Munkavédelmi, tűzvédelmi felelős: Somogyi Gábor
o Esélyegyenlőségi felelős: Grubánovits Katalin
o Elsősegélynyújtási megbízott: Peterdi József, Zrínyi Mónika
o Ökoiskolai referens: Kondicsné Pásti Erika

1.2.

Pedagógus adatok

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok
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Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető, DÖK segítő
stb.)

Egyéb megbízatásai:

Szakértő
BECS tag

Sorszám

Név

Nevelés-oktatással lekötött órák
száma

1.

Bozi Jánosné

20

2. o. osztályfőnök
KT tag

2.

Grubánovits Katalin

23,5

esélyegyenlőségi megbízott

3.

Áttanít heti
11 órát a Jáki
Nagy Márton
Általános Iskolába

A kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem
kötött részében
ellátott feladatai:
a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u), l)
a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u),
a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u)

Flóra Károlyné

24

Földvárszki Edina

24

4.

Gyurkóné
Erika

30

8. o. osztályfőnök

5.

Csenge Józsefné

20

Napközis csoport vezetője

6.

Horváth-Cziráki Judit

27.5

Napközis csoport vezetője

7.

Kondicsné
Erika

29

3. o. osztályfőnök

a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u), l)

Kirizs

Pásti

a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u)
a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u), l)
a a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u)
a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u)
a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u), l)

8.

Koós Katalin

30

1. o. osztályfőnök, Alsó tagozatos munkaközösség-vezető

9.

Kraft Béla László

8,5

intézményvezető

a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u), l)

10.

Lénártné
Erika

10+14

6. o. osztályfőnök, könyvtáros
tanár
DÖK segítő

a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u), l)

Hustiker

11.

Peterdi József

13

13.

Pásti Dóra

20

Napközis csoport vezetője
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a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u)
a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u)

13.

Simonné
Ágnes

Csemba

Tartósan távol

14.

Somogyi Gábor

25

7. o. osztályfőnök, munkavédelmi,
tűzvédelmi felelős,
DSE elnök

15.

Sümeghiné Károly
Hajnalka

14

intézményvezető helyettes

16.

Tamás Csilla

28

4. o. osztályfőnök

23+4+4

5. o. osztályfőnök, Felső tagozatos munkaközösség-vezető
KT elnök,

17.

18.

20.

Wölferné Bugovics
Magdolna
Bodorkós András
(óraadó, Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskolából)
Papp Szabolcs óraadó
Külső alkalmazott

intézményi
Bozsik program vezető

a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
l)

gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős;

a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u), l)
a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u), l)
a), b), c), d), g),
o), q) s), t), x), y),
u), l)

4

a), b), c), d), x), y)

6

a), b), c), d), x), y)

4

Társastánc egyesületi sport

A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (a munkaidő többi részében) ellátott feladatok
a) a tanítási órákra való felkészülés,
b) a tanulók dolgozatainak javítása,
c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
e) a különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
f) kísérletek összeállítása,
g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
k) iskolai kulturális és sportprogramok szervezése,
l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot
segítő feladatok) ellátása,
m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
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t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
u) tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,
w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
A pedagógusok a táblázatban feltűntetett feladatokat a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással
le nem kötött részében rendszeresen végzik, de az intézményvezetés alkalomszerűen a többi feladattal is megbízhatja.

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

Név

1.

Bozi Jánosné
szakértő-általános iskolai tanító
Sümeghiné Károly Hajszakértő-általános iskolai tanító
nalka (januártól!)

2.

Szakterület

Szakértői nap
kedd
péntek

1.2.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok
Sorszám

Dátum

1.

Név

Szakterület

Földvárszki Edina

Pedagógus
vizsga

1.

minősítő

1.2.4. A tanévben tanfelügyeleti látogatás
Időpont

Eljárás típusa

Látogatott

2022-10-14
2022-12-01

Intézményvezetői tanfelügyelet
Intézményi tanfelügyelet

Kraft Béla László

Gyakornok-Mentor párok:
Földvárszki Edina gyakornok – Somogyi Gábor mentor
Vezetők heti ügyeleti rendje

de.

Hétfő
Kraft
Béla
László intézményvezető

Kedd
Kraft Béla László intézményvezető

Szerda
Sümeghiné Károly
Hajnalka intézményvezető helyettes
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Csütörtök
Sümeghiné Károly
Hajnalka intézményvezető helyettes

Péntek
Kraft
Béla
László intézményvezető

du.

Kraft
Béla
László intézményvezető

Sümeghiné Károly
Hajnalka intézményvezető helyettes

Sümeghiné Károly
Hajnalka intézményvezető helyettes.

Sümeghiné Károly
Hajnalka intézményvezető helyettes.

Kraft
Béla
László intézményvezető.

1.2.5. Az intézmény tanulói adatai

osztály /
csoport

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen

1.3.

egész napos nevelés-oktatásban
részt vevő
tanulók létszáma

integrált
sajátos
nevelési
igényű
tanulók

beilleszkedési,
tanulási és magatartási zavarokkal küzdő
tanulók

(SNI)

(BTMN)

16

1

2

0

0

0

0

22

0

3

0

0

0

0

12

3

3

0

0

0

0

15

2

0

0

0

0

0

13

2

4

0

0

0

0

20

1

3

0

0

0

0

24

1

2

0

0

0

0

23

2

2

0

1

1

0

145

12

19

0

1

1

0

osztály
létszám

magántanuló

hátrányos
helyzetű
tanulók
(HH)

halmozottan
hátrányos
helyzetű tanulók
(HHH)

Tárgyi feltételek

Épületek száma: 2 (iskola 3 épületrésszel, tornaterem)
Tantermek száma: 8 osztályterem (közülük egy informatikai szaktanterem is egyben,
valamint Nyelvi labor, Technika terem, Fejlesztő terem (2)
Iskolai tornaterem (Rumi Rajki Sportközpont)
Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata:
Iskolakönyvtár: Rumi Művelődési Ház és Községi Könyvtár, Rum, Béke utca 3.

1.3.1. A fenntartót érintő feltételek:
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Az iskola infrastruktúrája, 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, hosszú évek óta érintetlen, hiányos, elhibázott 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 beruházásból kimaradt olyan égető problémák megoldása is, mint a kétszintes épületen belül falburkolatcserék, illetve burkolat kiegészítés, épületszigetelés. A felső tagozatos
épület 3 osztályterme ajtószárnya tokostul cserére szorul. A fűtéskorszerűsítés terén jelentős
előrelépés, hogy mind a 4 régi gázkazánunk cseréje megtörtént. Az új energiatakarékos kazánok mellett azonban maradt a szigetelés nélküli födém és falfelületek, mely nem segíti elő a
megtakarítást.
További tároló hely kialakítása is szükséges lett volna, pl. az alsó tagozatos folyosói öltözőszekrények feletti üresen tátongó terek kitöltése tároló szekrényekkel. Ezek a terek így is
raktározási feladatot látnak el, de látványuk kiábrándító.
Az udvarban 14 darabbal nőtt a kerékpártároló tárolókapacitása a Szemünk Fénye Szülői Egyesület Magyar Falu programos pályázatának köszönhetően. Az esőcsatornák rendbetétele, a nyílászárók külső könyöklőinek pótlása, a nagyépület körül járdaszegély kiépítése az
épületek állagmegóvása miatt lenne szükséges. Az épületek további 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 tragikus, felújításuk
elkerülhetetlen. A 40 éves aszfaltozott pálya felülete az építési felvonulási terület feladatot
látta el, teljesen lepusztult, szinte használhatatlan, 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 kiemelt kormányzati beruházásként felépült és 2021. 10. 01-én átadásra került az új
„A” típusú tornaterem. A 100%-os támogatással, hazai költségvetési forrásból, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósult csodálatos létesítmény
hosszú évtizedek óta fennálló gondjainkra jelentett megoldást, új távlatokat nyitott az egészséges életmód, a testnevelés, a sport intézményi feladatellátása számára. Tovább javította az
iskolai sport feltételrendszerét a Szemünk Fénye Szülői Egyesület már említett Magyar Falu
programos pályázata, mely 4 db szabadtéri fitnesz eszköz telepítését is lehetővé tette.
Az iskolakönyvtár viszonylag jó körülmények között működik, de bútorzata felújításra
szorul. Előnyös a községi és iskolai könyvtár egysége, de nagy hátrány az iskolától való 500mes távolsága, a délelőtti óraközi szünetekben történő használata lehetetlen. Jelenleg nem látok esélyt arra, hogy újabb iskolabővítéssel ez megoldódjon.
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A tornaterem építése érintette a régi melléképületet, melyet le kellett bontani 60m2nyi raktárhelyiséget veszítettünk el, melynek hiánya komoly tárolási problémákat okoz. Gondolkodni kell egy raktárhelyiség kialakításáról.
A közösségi összefogással lebontott melléképület értékes építőanyagai újra hasznosításából - nevelőtestületi döntést követően, Szemünk Fénye Szülői Egyesületünk finanszírozásával, támogatásával megépített osztályteremnyi méretű, mintegy 60 m2-es kerti pavilon (filagória), mint egy szabadtéri osztályterem, délutáni, szabadidős, egyéb foglalkozások megvalósításához kiváló közösségi színtér.
1.3.2. A működtetést érintő feltételek
A legújabb pályázatok támogatásaiból megvalósuló több eszközbeszerzés az iskola oktatási
eszközrendszerét is jelentősen gazdagította. A mind a 8 osztályra kiterjedő tanulói laptop
programot a 10 -11 éves eszközök folyamatos amortizációját követően mostanra a birtokunkba került nagyszámú Tablet segítségével tanulói Tablet programra váltottuk.
Az eredményes EFOP pályázatok megvalósításából származó informatikai eszközbeszerzéseknek köszönhetően már minden pedagógusunk saját laptoppal rendelkezik, 47 db tanulói Tablet, 2 db új digitális panel áll rendelkezésünkre. Minden osztályterünkben, s egy szaktantermünkben is digitális tábla segíti az oktató-nevelő munkát a tanórákon, foglalkozásokon.
Az iskola tárgyi felszereltsége jónak mondható, melyet a pályázatok során beszerzett számtalan eszközzel folyamatosan újítunk meg.
Sajnos lecsökkent alapterületű füves udvarunk nem biztosít megfelelő mozgásteret a tanórai
szünetekben tanulóink számára.
Az irodaszerek, takarítószerek nem kellő mennyiségben állnak rendelkezésre.
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
o

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

2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI
2.1.

A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az
egyéb foglalkozások tematikájában az elmúlt tanévek tapasztalatai
alapján kiemelt hangsúllyal szerepel

• Minősítések segítése, gyakornokok mentorálása. Földvárszki Edina és Csenge Józsefné
gyakornok.
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• Vezetői és Intézményi tanfelügyeletre való felkészülés.
• Pályaorientáció, pályaválasztásra való intenzívebb felkészítés.
• Tanulásmódszertan foglalkozás teljeskörűvé tétele 4. és 5. osztályban
• Örökös Ökoiskola címhez elvárt környezettudatos magatartás további fejlesztése. Fenntarthatóság elvének megerősítése tanulóinkban, ehhez illeszkedő programok és 3 hetes
projekt szervezése.
• Tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés.
• Az új tanítási módszerek alkalmazásának kiterjesztése. Belső képzések, bemutatóórák a
munkaközösségi foglalkozásokon.
• IKT eszközök használatának további szélesítése. A KRÉTA DKT megismerése és bevezetése
az oktatásban. Digitális Témahét szervezése. Belső képzés.
• Nyelvi képzés erősítése. Nemzetközi kapcsolatok további erősítése. Az eTwinning projekt
folytatása.
• Felkészítés az országos és belső mérésekre, azok eredményes lebonyolítása.
• Osztályfőnöki tevékenységben nagy hangsúlyt kap a fejlődéslélektani problémák kezelése.
• Egészséges életmód szempontjainak erősítése. Mozgás fontosságának, az egészséges táplálkozás tudatosítása.
• Témanapok tartalmi megújítása. Együttműködés szolgáltató szervezetekkel.
• 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 is támogatjuk.
• IKT alkalmazások megfontolt, tudatos tanórai használatával még inkább kiterjesztjük a
tanulás folyamatát az osztályterem falain túlra.
• 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.
• Igyekszünk élni csodálatos új Tornatermünk nyújtotta lehetőségekkel, maximálisan kihasználni adottságait a testi, az egészséges életmódra, a mozgás szeretetére nevelés érdekében. A mindennapos testnevelés színvonalas megvalósításával segítjük tanulóink
fizikai állóképességének fejlesztését.
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2.2.
Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok,
feladatok
Cél
Közösségfejlesztés, hagyományápolás
Tanulmányi eredmények megtartása, javítása,
Lemorzsolódás
előzése

meg-

Feladat
szabadidős programok
szervezése
változatos pedagógiai
módszerek alkalmazása a tanórákon
differenciálás a tanulók
képességeinek
megfelelően

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,

minden nevelő

Tehetséggondozás, képességkibontakoztatás

tehetséggondozó foglalkozások szervezése

Tanulók versenyeztetése

versenyekre való felkészítés,
nevezés,
belső versenyek szervezése

jó versenyeredmények

munkaközösségvezetők

Egészségfejlesztés

egészséges életmódra
nevelés

1 iskolai témanap szervezése a témakörben

testnevelő tanárok

SNI, BTMN ellátás

rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások
szervezése, kötelező
kontroll
vizsgálatok
megvalósulása

minden SNI és BTMNes tanuló részesül a
számára
szükséges
mértékűfejlesztésben

intézményvezető helyettes,

Gyermekvédelem

Tanulói
hiányzások
csökkentése

a jogszabályban előírt
hiányzási korlátok túllépése csökken

Pályázati tevékenység

Fenntartási szakaszban lévő pályázatok
megvalósítása, új pályázatok beadása

a pályázatok fenntartása, legalább 2 új, sikeres pályázat

intézményvezető

osztályfőnökök (gyermekvédelmi felelős)

intézményvezető

2.3.
Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási
célok, feladatok
a) Az országos mérésből adódó feladatok
Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, értékelése alapján készített 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
Fel kell készülni a megnövekedett számú, átszervezett, országos online mérések problémamentes lebonyolítására, a mérési eredmények elemzésére, az elemzések értékelésére
és a szükséges intézkedési terv elkészítésére, megvalósítására!
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b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén
jelentkező konkrét teendők
A témahetek és a témanap megszervezése
Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév
rendjéről szerint
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 2023. március 6-10. között,
Felelős: Kraft Béla László
b) Digitális Témahét 2023. március 27-31. között,
Felelős: Papp Szabolcs
c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,
Felelős: Lénártné Hustiker Erika
d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap Magyar
Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

Intézményünk részt vesz 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.
Felelős: Testnevelő tanárok

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.
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4. Az esélyegyenlőségi intézkedések érvényesülésének vizsgálata visszacsatolás az
esélyegyenlőségi program végrehajtásával kapcsolatban.
A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:
- Az egyéni képességekhez mindinkább igazodó tanórai tanulás megszervezése;
- Felzárkóztató órák;
- Napközi, tanulószoba: Az igényeknek megfelelő teljes körű elhelyezés biztosítása. A
hatékonyabb napközis és tanulószobai tanórák megvalósításáért konkrét távozási időpontokat jelölünk ki;
- Diákétkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna), iskolatej program, iskolagyümölcs program
- Felzárkóztató foglalkozások;
- Egészségügyi szűrővizsgálat;
- Mentálhigiénés program;
- Az iskolai könyvtár bővülő szolgáltatásai, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata;
- A nevelőknek a tanulókat segítő, személyes kapcsolatai;
- a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése a Pálos Károly Család és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével;
- iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége;
- szükség esetén a rászoruló gyermekeknek önkormányzati rendszeres, illetve rendkívüli
szociális 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 tanévet.
● 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
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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 tanulás tanítása: tanulásmódszertani foglalkozások biztosítása 4. és 5. évfolyamon
o Megfelelően motiváló tanulási környezet megteremtése: osztálytermi dekoráció
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
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,
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-

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 önértékelésünk részei:
- a pedagógusok ötévenkénti értékelése,
- 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.
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: 2022. 10 1. /
Az intézményi önértékelés tervezése során gondoskodunk:
- az újabb öt évre szóló önértékelési program megalkotásáról, valamint
- az éves, 2022/2023-as tanévre vonatkozó önértékelési terv elkészítéséről.
A tervezési feladatok ellátásáért felelős az intézményi önértékelési csoport vezetője. A tervek
elkészítési határideje: 2022. 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,
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-

-

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.

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
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-

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

3. A TANÉV HELYI RENDJE
3.1.
sz.
1.
2.

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

esemény / téma

felelős

időpont

Pályaorientációs Témanap
Gyermeknap

Munkaközösségvezetők, DÖK
diákönkormányzat

2022. október 15.

Osztályozó konferencia

intézményvezető

Adminisztrációs nap

intézményvezető he- 2023. 06. 14.
lyettes

2023.05.26.
péntek
2023.06.13-

résztvevők,
adatok

fel-

Diákok,
Nevelő
testület
Diákok, Nevelő testület
nevelőtestület

3.
4.

nevelőtestület

A tanév szorgalmi időszaka 183 tanítási nap
Első nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök)
Utolsó nap: 2023. június 15. (csütörtök)
A szorgalmi időszak első féléve 2022. szeptember 1. - 2023. január 22-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2023.január 27-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

3.1.1. A szünetek időtartama
Iskolai tanítási szünetek:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2023. április 12. (szerda).
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Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
 Munkanap áthelyezések 2022, 2023 munkaszüneti napok körüli munkarend
o 2022. október 29-től november 1-ig tart az év harmadik négynapos hétvégéje,
mivel november 1. keddi napra esik, október 31. hétfő pedig pihenőnap lesz.
Ez utóbbit október 15-én, szombaton kell ledolgozni.

3.2.
A nemzetünk szabadságtörekvéseit
megemlékezések időpontja

tükröző,

ünnepnapok,

továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző
emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola
hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
sz.
1.

esemény / téma

felelős

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.) emléksarok látogatása osztály szinten az aulában

2.
3.
4.

5.
6.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepe (október 23.) ünnepély
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) faliújság
Az 1848-as forradalom és szabadságharc
ünnepe (március 15.) a, ünnepély (3. és 4.
osztály) ; b, felvételről osztályszinten megtekintés
A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)
A Nemzeti Összetartozás Napja

időpont

alsós és felsős
munkaközösség,
Diákönkormányzat
Grubánovits Katalin

2022.10.06.
(csütörtök)

Tamás Csilla, Kondicsné Pásti Erika

2022.10.21.
(péntek)
2023.02.24.
(péntek)
2023.03.14.
(kedd)

Kondicsné Pásti Erika,

2023.04.14.

Somogyi Gábor

2023.06.02.

Kondicsné Pásti Erika

(június 4.)
7.

3.3.
sz.
1.
2.
3.

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények

esemény / téma

felelős

Tanévnyitó: osztályszinten, az első osztályosok fogadása az osztályteremben
Diákközgyűlés, DSE
Halottak napi megemlékezés: Koszorúzás a temetőben névadónk, Rumi Rajki
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igazgatóhelyettes
DÖK-ért felelős tanár
DÖK-ért felelős ta-

időpont
szeptember 1.
(csütörtök)
szeptember 26.
(hétfő)
október
28.
(péntek)

István sírjánál
4.

5.

6.
7.
8.

Rumi Rajki Napok: január 22. a magyar
kultúra napja alkalmából
- nyitó rendezvény
- Kistérségi Komplex Tanulmányi
Verseny
- Vizuális Találékonyság
3 hetet meghaladó projekt: Ökoiskolai
projekt /Témahét: Fenntarthatóság,
környezettudatosság/
Gyermek és családi nap: közös intézményi szintű program
8. osztály búcsúja
Tanévzáró ünnepély, ballagás

3.4.
sz.
1.

nár, intézményvezető
intézményvezető helyettes,
4. o. és 8. o. osztályfőnökök,
igazgató
Alsós és felsős
munkaközösség
Lénártné Hustiker
Erika DÖK-vezető
Gyurkóné
Kirizs
Erika
igazgatóhelyettes

2023. január
20- 24.

2023. április
24. - május
19.
2023.05. 26.
(péntek)
2022.06.15.
(csütörtök)
2023.06.17.
(szombat)

Egyéb az iskolai élethez kapcsolódó programok:

esemény / téma

felelős

időpont

Zenei világnap

Flóra Károlyné

2022.10.01

2.

Egészségnevelési hét:

Sümeghiné Károly
Hajnalka,
Peterdi József

2022. 11. 21-25.

3.

Magyar Diáksport Napja
Európai Diáksport Napja

Somogyi Gábor,
Földvárszki
Edina

2022.09.30.
(péntek)

4.

A világ legnagyobb tanórája
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/programismerteto

Kraft Béla László

2022. október 37. között, nyolcadik alkalommal

5.

Témahét Halloween

Wölferné Bugovics Magdolna,
Koós Katalin

2022. 10.24-28.

6.

Témahét Martinstag

Kondicsné Pásti
Erika, Gyurkóné
Kirizs Erika, Hor
váth-Cziráki Judit

2022.11.07-11.
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7.

Mikulás

8.

Advent. Luca nap

9.

Diák-Karácsony

osztályfőnökök

2022.12.05.
(hétfő)

Alsótagozatos
munkaközösség

2022.11.25.
12.10-13.
(kedd)
2022.
(szerda)

12.21.

10.

Farsang alsó és felső

osztályfőnökök

2023. 02. 10.
(péntek)

12.

Anyák napja - ajándékkészítés

osztályfőnökök

2023. 05.05.

13.

Madarak és fák napja

Lénártné Hustiker Erika

2023.05.10.
(szerda)
esőnap:
2023.05.12.

14.

Erdei Iskola

Tamás Csilla

2023. 05. 15-19.

Tanulmányi és osztálykirándulások

osztályfőnökök

2023.06.09.
(péntek)

16.

Zenés délután

Flóra Károlyné

2023.05.12.
(csütörtök)

17.

Határtalanul Erdély

Kraft
Béla
László, Somogyi
Gábor

2022. 10. 0813.

15.

3.5. A témahetek és a témanap megszervezése

11. § (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 és témanap időpontjai:
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,
b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,
d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.
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(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
időpont

esemény / téma

felelős

2022. augusztus 23. (kedd)

Alakuló értekezlet: A következő tanév előkészítése,
el kezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás

Intézményvezető

2022. augusztus 30. kedd

Tanévnyitó értekezlet

Intézményvezető

2022. 11. 14.
hétfő (délután)

Őszi nevelési értekezlet: Harmóniában a természettel
(Ökoiskolai munkaterv része)

Intézményvezető

2023.
01.19.
(csütörtök)

Félévi osztályozó értekezlet

Intézményvezető

2023.01.30.

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat
meghatározó értekezlet:
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

Intézményvezető

2023.03.06.
(hétfő)

Időszerű feladatok:
- pedagógus továbbképzés: Beiskolázási terv

Intézményvezető

2023.04.17.

Tavaszi nevelési értekezlet: Felkészülés a 3 hetes projektre

Intézményvezető

2023.06.12.

Év végi osztályozó konferencia

Intézményvezető

2023.06.30.
(péntek)

3.6.

Tanévzáró értekezlet:
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

Intézményvezető

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont
2022.09.12 - 13.

esemény / téma

felelős

Általános szülői értekezlet 1-8. osztály
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Intézményvezető

2023.02.06. - 07.

Általános szülői értekezlet

Intézményvezető

2023.05.08. -09.

Szükség szerint általános szülői értekezlet vagy
fogadóóra

Intézményvezető

Szülők tájékoztatása:
Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról,
hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van,
annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. Határidő:
2022. okt. 31.
A fogadóórák terve:
Fogadóórák: az iskolatitkárral történő időpontkérést, egyeztetést követően, személyre szabottan, igény szerint.

3.7.

Iskolai kórus sajnos nem működik iskolánkban

3.8.

Az iskolai sportkör szakmai programja

A Rumi Diák Sportegyesület (DSE) szakkörei, rendezvényei, versenyei
1. Intézményi Bozsik program

Az iskolai labdarúgás legfőbb célja, hogy a játékon keresztül minél több gyermek és fiatal (fiú
és lány egyaránt) fedezhesse fel a labdarúgás élményét. A fenti alapelvek és fejlesztési feladatok megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy a tanulási folyamat egészét át kell hatnia a
sikerességnek, az élményszerzésnek, a kihívást jelentő, örömteli mozgásos tevékenységeknek,
amelyek a játékosság módszerével együtt formálják a testneveléshez és a labdarúgáshoz fűződő pozitív attitűdbázist.
Őszi fesztiválok és tornák:
Helyszín: Rum Sportpálya
-

I. kcs. 2022.11. 09.
II. kcs. 2022.11. 10.
III-IV. kcs. lány 2022.11. 12.
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Téli teremtornák:
Helyszín: Rumi Rajki Sportközpont
-

I. kcs. 2022.12. (pontos időpont később)
II. kcs. 2022.12. (pontos időpont később)
III-IV. kcs. lány 2022.12. (pontos időpont később)
I. kcs. 2023.01. (pontos időpont később)
II. kcs. 2023.01. (pontos időpont később)
III-IV. kcs lány 2023.01. (pontos időpont később)

Tavaszi fesztiválok és tornák:
Helyszín: Rum Sportpálya
-

I. kcs. 2023.05. (pontos időpont később)
II. kcs. 2023.05. (pontos időpont később)
III-IV. kcs. lány 2023.05. (pontos időpont később)

1. SZAKKÖRÖK:
1.1. Röplabda szakkör
Edzések időpontja: „A” héten péntekenként 7-8. óra
Cél: A játékhoz szükséges alapismeretek, a jól alkalmazható mozgáskészlet megszerzése. Az
elemi szintű játékkészség birtokában vegyenek részt röplabda játékokban. Éljék át élményként
az új feladat megoldások elsajátítását, értsék meg a feladatmegoldások elemi logikáját.
1.2. Horgász szakkör
Időpontja: „B” héten péntekenként 7-8.óra
Cél: A foglalkozásokon a gyerekek fokozatosan sajátítják el a halismeretet és a halvédelem
fortélyait, a felszerelések összeállítását és begyakorolják a különböző horgászati módszereket.
Horgászvizsgára felkészítés.
Verseny: Vasi Vizeken Ifjúsági Horgászvetélkedő: 2 levelezős forduló és 1 helyszíni forduló
2. RENDEZVÉNYEK, VERSENYEK
2022. szeptember 26. (hétfő) 14:00 óra
Diáksport Egyesület (DSE) közgyűlés
Felelős:

DSE elnök, munkaközösség-vezető, testnevelés munkaközösség

2022. szeptember 30. (péntek)
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Európai Diáksport Napja
Felelős: Somogyi Gábor, Földvárszki Edina
2022. December
Asztalitenisz házibajnokság (felső tagozat)
Felelős: Somogyi Gábor
2023. Január
Darts házibajnokság (felső tagozat)
Felelős: Földvárszki Edina
2023. Február
Csocsó házibajnokság (felső tagozat)
Felelős: Földvárszki Edina
2023. január-február-március
Foci házibajnokság (alsós, felsős)
Felelős: Somogyi Gábor
2023. május.12. (péntek)
LEÁNY RÖPLABDA BEMUTATÓ EDZÉS
Felelős: Földvárszki Edina

Diákolimpia nevezések
Kis Iskolák Sportversenye : atlétika
Felelős: Földvárszki Edina
Kis Iskolák Sportversenye : kézilabda
Felelős: Somogyi Gábor
Kis Iskolák Sportversenye : labdarúgás
Felelős: Somogyi Gábor
2023. június 15-ig (csütörtök)
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A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési eredményeit feltölteni a NETFIT® rendszerbe.
Felelős testnevelés munkaközösség

3.9.
A tanítási év során tervezett színházi, tánc- és cirkuszi előadások,
komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok
bemutatóhelyei látogatásának előre tervezhető időszaka
Iskolánkban a színházi, előadó művészeti nevelés lehetőségekhez mérten folyamatosan szerepet
kap. Az iskola vezetése és az osztályfőnökök, szaktanárok is fontosnak érezik, akárcsak a szülők nagy
része, hogy a tanórákon kívüli kulturális programokon részt vegyenek gyermekeik.
Számos produkció kínálata érkezik közeli és távolabbi előadók műsoráról, melyből nem mindig
egyszerű választani. Figyelembe kell venni, hogy nem minden család engedheti meg a felmerülő költségeket. Iskolánkban, a korábbi években önköltségesen került megszervezésre a diákoknak a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadására látogatás. Hasonló program szervezése igény szerint tervben
van a tanév során is.
A szombathelyi Könyvtári Szolgáltató Rendszeren keresztül évente 1-2 kitelepült előadás ingyenesen került bemutatásra az alsó tagozatos diákok számára. A 2022/23. tanévben negyed éves program egyeztetés alatt van, a tanév második felében tervezünk ilyen jellegű előadásokat igényelni a gyermekek számára.
2022/23. tanév programjai közt szerepel a Mesebolt Bábszínház előadás.
Lázár Ervin program
Iskolánkban a színházi, előadó művészeti nevelés lehetőségekhez mérten folyamatosan szerepet kap.
Az iskola vezetése és az osztályfőnökök, szaktanárok is fontosnak érezik, akárcsak a szülők nagy része,
hogy a tanórákon kívüli kulturális programokon részt vegyenek gyermekeik. A koordinátori feladatokat
Lénártné Hustiker Erika látja el.
A Lázár Ervin Program célja, hogy a lehető legtöbben megismerjék az előadó-művészeti helyszíneket
és produkciókat és az iskola minden egyes tanulója legalább évente egyszer eljusson egy, a tanuló életkorának, kulturális befogadóképességének, érdeklődésének megfelelő előadó-művészeti intézménybe, előadásra ahol színvonalas, hasznos, tartalmas időtöltéssel, pozitív élményeket szerezhet, én
nagyon jó ötletnek tartom. A program segítségével a gyerekek eljuthatnak különféle színházakba, ahol
korosztályuknak megfelelő darabokkal találkozhatnak. A gyermekek megkedvelhetik az előadó művészetet, érdeklődésük ez irányba is nyitottá válhat, sőt általuk esély lesz rá, hogy családtagjaik is bevonják e folyamatba, nem lesz számukra idegen közeg. Lehetőséget biztosít, hogy idősebb korukra színházkedvelő-értő felnőttekké válhassanak. Sajnos a 2020. évben több előadás elmaradt, ám a
2021/2022. tanévben az minden osztály eljutott egy-egy előadásra.
Jelenleg iskolánkban 146 gyermek tanul. Az alábbi táblázatos formátumban látható a tervezett látogatások évfolyamonkénti típusa, létszámadatok. Az előadások idejének és címének megjelölése a szombathelyi Tankerülettel egyeztetve a tanév során folyamatosan történik.
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Évfolyam

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Gyermekeknek
Intézmény
hely- Előadás
szóló előadás tíIdőpont
színe, neve, mű címe megnevezése
pusa

3.10.

Kísérők

Bábelőadás bemutatása oktatási intézményben
Előadóművészeti
produkció munkatársa oktatási intézményben

Rumi Rajki István Általános Iskola, Rum

16

2

Rumi Rajki István Általános Iskola, Rum

21

2

Színházi előadás
bemutatása saját
játszóhelyen
Komolyzenei vagy
népzenei előadás
oktatási
intézményben

Szombathely
Weöres Sándor Színház

12

2

Rumi Rajki István Általános Iskola, Rum

15

2

Színházi előadás
bemutatása saját
játszóhelyen
Előadás a Fővárosi
Nagycirkuszban
Előadóművészeti
produkció munkatársa oktatási intézményben

Szombathely
Weöres Sándor Színház

12

2

Budapest
Fővárosi Nagycirkusz

20

2

Rumi Rajki István Általános Iskola, Rum

26

3

23

2

Színházi előadás Budapest
bemutatása Buda- Színház
pesten

8.

Osztály
létszám

Nemzeti

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
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„Szép Magyar Be- az 5-8.
Grubánovits Kaszéd” verseny az 5– évfolya- talin
8. évfolyamos tanumos
lók számára
tanulók

https://kazinczy-alapitvany.hu/felhivas-altalanos-iskolasoknak/

Indulj el egy úton!
Kárpátmedencei
Földrajz verseny

Lénártné Hustiker Erika

https://induljel.kektura.hu/versenyleiras/index.html

Fenntarthatóság
Téma héthez kapcsolódó verseny

Lénártné Hustiker Erika

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/versenyek

„Ismerem a technikai környezetem”
Országos Technika
verseny

Kraft
László

7-8.

Béla https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Kaposvar/2021/Ismerem_a_technikai_kornyezetem.pdf

7-8.évfolya
mos tanulók országos történelem tanulmányi versenye

7. és 8.
évfolyam

Kondicsné
Pásti Erika

Kenguru matematikaverseny

2-8.
évfolyam

Zrínyi Ilona matematika verseny 38.o.

3-8.
évfolyam

Gyurkóné
Kirizs Erika,

Országos
angol
nyelvi verseny

7. és 8.
évfolyam

Wölferné
Bugovics
Magdolna

http://tortenelemoktatok.hu/versenyek/7-8evfolyamos-tanulok-orszagos-tortenelem-tanulmanyi-versenye-2021-22.html

https://www.zalamat.hu/

Diákolimpiai, sportversenyek (Lásd mellékletek)
Megyei Mezei Bajnokság

Somogyi Gábor

Kisiskolák
Diákolimpiája, atlétikai
versenye

Somogyi Gábor,

Megyei Diák olimpia

Somogyi Gábor,
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http://www.mategye.hu/?pid=zrinyi_verseny

http://jankayiskola.hu/angolverseny/

Egyéb, hagyományos járási-térségi/területi-megyei versenyek
Rumi Rajki István
Kistérségi Komplex
tanulmányi
verseny

4.o.,
8.o.

Rumi Rajki István
„Vizuális találékonyság” rajz és kézműves pályázat és verseny

1-8.
évfolyam

Sümeghiné Károly Hajnalka, Bozi Jánosné,
Gyurkóné Kirizs Erika, Dr. Horváthné Farkas
Ibolya, Kondicsné Pásti Erika, Wölferné Bugovics Magdolna, Peterdi József, Molnár László,
Lénártné Hustiker Erika, Jobb Szilvia
Bodorkós András

Megyei Közlekedésbiztonsági Verseny

Kraft Béla László

Szépolvasási verseny

Tamás Csilla

Intézményi
Bozsik program

Somogyi Gábor

Hatosfogat

Koós Katalin

Ambrózy Természetismereti vetélkedő
Ambrózy
Versmondó verseny

3.11.

5-8. o.

Saját
zésű

rende-

Saját
zésű

rende-

https://bozsikprogram.mlsz.hu/

Peterdi József

Koós Katalin, Grubánovits Katalin

Tanulmányok alatti vizsgák ideje

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

● javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 2023. augusztus 22. (kedd)
● osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti hetekben)
● különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció
alapján)
● egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint, tervezett időpont)

3.12.

Külső és belső tantárgyi mérések rendje

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a mellékelt munkaközösségi munka
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tervek szólnak.
Kiemelt mérések:

b) Az 1. évfolyamosok DIFER - mérések
a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről (9) szerint

Határidő: 2022. december 9.
Felelős: 1. évf. osztályfőnöke, Sümeghiné Károly Hajnalka

3.12.1. Országos mérések
Lebonyolítását a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről
(1) szerint végezzük:
„7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése”
12. § (1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:
a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a miniszteri rendelet
79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon; b) …
c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a
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 A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;
d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.
(2) Az a)–c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az egyik
mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika
mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az adott tanulóra vonatkozó, az
(1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal által meghatározott eljárásrend
szerint. A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére.
(4) …
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30.
között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.
(6) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.
(7) Az iskolák az (1) bekezdésben meghatározott bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat
legkésőbb december 9-ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig
küldik meg a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon.
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(8) A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.
(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános
iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések
vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban
kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2022. október 28-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig elvégzik.
(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2022. szeptember 19. és 2022.
október 10. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó
kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az
iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére
2022. október 17-éig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
(11) A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és 2023.
május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

Felelősök: mérési koordinátorok, mérési biztosok, illetve testnevelők

4. SZAKMAI FELADATOK
4.1.
sz.

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok

esemény / téma

felelős

határidő

Pedagógus önértékelések az
Sümeghiné Károly Hajnalka
Önértékelési terv szerint
Intézményi önértékelés az ÖnBozi Jánosné
értékelési terv szerint

1.
2.

4.2.
sz.

2022.06.15.
2022.11.15.

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok

esemény / téma

felelős
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határidő

1.

2.

Segítjük a minősítéssel érintett kollégák felkészülését a
Intézményvezető,
minősítésre, folyamatosan figyelemmel kísérjük az Okintézményvezetőtatási Hivatal e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztahelyettes
tóit
intézményvezető,
Minősítési eljárások előkészítése, lebonyolításában való
intézményvezetőközreműködés
helyettes

4.3.

Folyamatos
Folyamatos

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2. melléklet a 22/2022.
(VII. 29.) BM rendelethez szabályozza.
A továbbtanulásért felelős kolléga: Gyurkóné Kirizs Erika
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).
A középfokú iskolákba való jelentkezés, a tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok megküldésének határnapja az Oktatási Hivatalba és a középfokú intézményekbe 2022. febr. 18., péntek.

4.4.

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntései és
iránymutatásai szerint a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről alapján történik.

„4. Az általános iskolai beiratkozás
A 7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat
2023. április 20–21-én kell beíratni.”
feladat / esemény
Szülők tájékoztatása (korrekt, naprakész tájékoztatás a web
lapunkon)
Az 1. osztályosok bemutatkozása
Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai
nyílt nap, iskolánk népszerűsítése,
A következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti
lebonyolítása

felelős

határidő

intézményvezető

2023.03.24.

1. osztályos tanítók
alsós munkaközösség-vezető

2022.10.07.

intézményvezető

2023.03.24.
2023.04.2021.

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való
kapcsolatteremtő munka, valamint az iskolai honlap híradásai.
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4.5.

Pályázatokból adódó szakmai feladatok

feladat / esemény

felelős

határidő

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap:
(2021.) Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása „A Rum
DSE diáksportja támogatása kisbusz beszerzésével” FCA-KP-12021/2-000707 pályázata
4 899 550 Ft támogatás
Rumi Diák Sportegyesület pályázata megvalósult. Elszámolás
alatt. 2022.06.30-án átutaltuk az árát, 07.01-én átvettük a fehér
Renault Trafic kisbuszt.
Nemzeti Együttműködési Alap, „Helyi és területi hatókörű civil
szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című kiírásra
NEAG-KP-1-2022/2-000624, A Rumi DSE közösségteremtő sporttevékenysége fejlődéséért című pályázata 350 000 Ft összegű támogatásban részesült

Kraft Béla
László

Beszámoló, elszámolás
2022.12.31.

Kraft Béla
László

„Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.)
FCA- KP-1-2021/3-001269 azonosítószámon, „Iskolai egészségnevelési és fenntarthatósági fejlesztések Rumban” címmel benyújtott pályázatát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,
1 996 000 Ft támogatásban részesítette.

Kraft Béla
László

Rumi Diák Sportegyesület pályázata megvalósulása folyamatban. Beszámoló,
elszámolás
2022.12.31.
Szemünk Fénye Szülői
Egyesület
pályázata

Elnyert, folyamatban lévő projektek

Fenntartási időszakban lévő projektek
- „Örökös Ökoiskola” címmel a fenntartható fejlődésért

Kraft Béla
László

folyamatos

Benyújtásra tervezett pályázatok
Erdei iskola pályázat
Határtalanul! program PÁLYÁZAT TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS HETEDIKESEKNEK
HAT-KP-1-2022/1-000007 "Mi egy vérből valók vagyunk!"
Pályázott összeg 4 359 700 Ft
Részt vevő diákok száma: 26 Ebből SNI-s diákok száma: 2
Részt vevő felnőtt kísérők száma: 3
Az utazás időtartama (nap): 6

Kraft Béla
László,
Tamás
Csilla
Kraft Béla
László

folyamatos
Tervezett időpont:
2022.10.08 – 10.13.
Döntés előkészítés alatt

Erzsébet Ottalvós élmény tábor

Kraft Béla
László

folyamatos

NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium pályázatot hirdet a Petőfi bicentenárium kapcsán csoportos diákutak megvalósítására az 512. évfolyamos tanulók számára
Tanulmányi kirándulások megvalósítása magyarországi 5-12. évfolyamos diákok számára a Petőfi-emlékévben

Kraft Béla
László

Benyújtás alatt
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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:
a) az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének
ülésén,
b) 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.
c) 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.
d) 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.)
e) 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.
f) 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 2021. év 08. hó 30. napján tartott értekezletén a nevelési-oktatási intézmény 2022/2023. tanévre vonatkozó munkatervét
elfogadta.

Kelt: Rum, 2022. 08. 30.
.............................................

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 2022/2023. 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, 2022. 09. 20.
.
............................................

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

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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7. 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. sz. melléklet: BECS munkaközösség munkaterve
6. sz. melléklet: DÖK munkaterve
7. sz. melléklet: Függelék
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1.

számú melléklet: Munkaközösségek munkaterve

1.1. ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE
2022-2023
Összeállította: Koós Katalin
Rum, 2022. szeptember 16.

Munkaközösségünk tagjai:

1. Koós Katalin 1. osztály osztályfőnöke, tanító, angol műveltségi terület, fejlesztő pedagógus
2. Bozi Jánosné 2. osztály osztályfőnöke, tanító, fejlesztő pedagógus, szakértő
3. Kondicsné Pásti Erika 3. osztály osztályfőnöke, tanító, német műveltségi terület, történelem
tanár
4. Tamás Csilla 4. osztály osztályfőnöke, tanító, informatika műveltségi terület, pedagógia tanár
5. Csenge Józsefné tanító, végzős tanító szakos főiskolai hallgató
6. Horváth-Cziráki Judit tanító, német műveltségi terület, gyógypedagógus
7. Pásti Dóra tanító, napközis csoportvezető
8. Sümeghiné Károly Hajnalka tanító, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus- logopédus, magyar
nyelv és irodalom szakos tanár, igazgató helyettes, szakértő
9. Földvárszki Edina testnevelő tanár
10. Somogyi Gábor testnevelő tanár

A tanév kiemelt feladatai
1. Biztos, szilárd alapismeretek nyújtása, az általános műveltség megalapozása .
2. Tanulási motivációk kialakítására új módszerek keresése, a tanulói munkamorál erősítése.
3. Megfelelő tanulási technikák és változatos tanulás-módszertani ismeretek beépítése az önálló
és napközis órák tematikájába.
4. Digitális tanrend kiépítése, naprakészen tartása az esetleges otthoni tanulás zökkenőmentes
bevezetése esetén.
5. Az IKT taneszközök aktív használatával a tanítási órák hatékonyságának növelése.

36 / 84

6. A pedagógiai programban tervezett projekt kidolgozása, megvalósítása.
Nevelőmunkánk feladatai:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú légkörben történő személyiségfejlesztés
A házirend megismertetése, elfogadtatása, megfelelő szokásrend kialakítása, a kulturált viselkedés elemi szabályainak betartatása
A tanórai és a tanórán kívüli fegyelem megkövetelése, egymás tisztelete, segítése
A nehezen kezelhető gyermekekhez az eredményre vezető sajátos bánásmód kialakítása
Az egyéni képességek felismerése, a problémákkal küzdő tanulók egyéni fejlesztése
A gyermekek pozitív tulajdonságainak kiemelése
Nyelvi, fizikai durvaságok kiküszöbölése
Az egészséges életmódra nevelés
A tárgyi környezet megbecsülésére nevelés
Az iskola és a kisebb közösségek hagyományainak ápolása

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 megkövetése,
a tanulótárs helyes értékelése,
a szociális érzékenység kialakítására nevelés,
sérült, beteg gyermekekkel való együttélés elfogadása, segítése.

Feladataink az oktatás területén:
Anyanyelv:
- Nyugodt ütemű olvasás- és írástanítás erősítése, további megalapozása
- Szövegértő, elemző és lényegkiemelő képesség kialakítása
- Törekedni kell az egyéni véleményalkotás készségének fejlesztésére
- Beszédtechnikai és kommunikációs képességek javítása, fejlesztése
- Szólások, közmondások megismertetése, értelmezése
- Szövegalkotás, lényegkiemelés fejlesztése
- Rendszeres javítás, javíttatás, ellenőrzés, önellenőrzés
- Egységes értékelés alkalmazása
- Differenciálás, csoportmunkák, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása.
Matematika:
-

Számfogalom bővítése
Az alapműveletek tudatos, készségszintű elsajátíttatása
Logikus gondolkodásra szoktatás
Szöveges, gondolkodtató feladatok még gyakoribb alkalmazása
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- Tehetséggondozó csoportok működtetése
- A differenciálás nagyobb mértékű alkalmazása
Egyéb feladatok:
-

A hatékony, önálló tanulás, mint kiemelt „kulcskompetencia” fejlesztése - a tanulás tanítása szervezett keretek között, a hatékony és eredményes tanulás érdekében
A zavartalan tanulás biztosítása
Egymás munkájának segítése, hospitálások
A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeink számára fejlesztő rendszer szervezése és működtetése
Rendszeres könyvtárlátogatás

Kiemelt fejlesztési területek:
−
−
−
−

Szociális kompetenciák fejlesztése
Kreativitás fejlesztése
Motoros képességek fejlesztése
Anyanyelvi kommunikációs készség fejlesztése

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérések
Felelős: A szaktárgyakat tanító tanítók
Tanév közben diagnosztizáló mérések, melyek meghatározzák a további teendőket.
Témazáró felmérők

Diagnosztikus mérés az 1. osztályban
Felelős: igazgató, igazgató helyettes, 1. osztályos tanító

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata:
Felelős: testnevelő tanárok

Ügyeletünk a 2022/2023-as tanévben:
Ügyeleti beosztásunkat a következő módon alakítottuk
Ügyelet

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

7:00

Bozi Jánosné

Pásti Dóra

Tamás Csilla

Kondicsné
Pásti Erika

Koós Katalin

7:00

Grubánovits
Katalin

Gyurkóné
Kirizs Erika

Lénártné
Somogyi GáHustiker
bor
Erika
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Wölferné
Bugovics
Magdolna

Ügyeletes
pedagógus Bozi Jánosné
alsó

felső

Gyurkóné
Kirizs Erika

5. órában
ügyeletes
6. órában Csenge
ügyeletes zsefné

Jó-

Pásti Dóra

Tamás Csilla

Lénártné
Hustiker
Erika

Peterdi
zsef

Földvárszki
Edina

Ivánfai
bara

Pásti Dóra

Csenge
zsefné

Kondicsné
Pásti Erika

Koós Katalin

1-3. GrubáWölferné
Jó- novits Katalin
Bugovics
4-5.Flóra KáMagdolna
rolyné
Bar-

-

Jó- Horváth-Cziráki Judit

Ivánfai
bara

Bar-

Pásti Dóra

A napközi és tanulószoba helyettesítését előzetes megbeszélés alapján a következőképpen alakul a
2022/2023-as tanévben:

alsó

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Horváth-Cziráki Judit

Tamás Csilla

Bozi Jánosné

Kondicsné
Pásti Erika

Koós Katalin

Megvalósítási terv
Munkaközösségi foglalkozások terve
1. A munkaközösség megalakulása, az éves munkaterv megbeszélése
Ideje: 2022. augusztus 24.
Felelős: munkaközösségvezetők
2. Vezetőségi megbeszélések
Ideje: minden hétfő 1. óra (7:45-8:30)
3. Munkaközösségi megbeszélések
Ideje: havonta
4. Rumi Rajki Napok programsorozat előkészítése
Ideje:2023. január 9.
Felelős: Sümeghiné Károly Hajnalka
5. A farsang előkészítése:
Ideje:2023. február 6.
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Felelős: Lénártné Hustiker Erika, munkaközösségvezetők
6. A témahetek előkészítése:
Ideje: 2023. február 27.
Felelős: témahétért felelős pedagógusok, munkaközösségvezetők
7. 3 hetet meghaladó Ökoiskolai projekt előkészítése
Ideje:2023. április 17.
Felelős: Lénártné Hustiker Erika, Kondicsné Pásti Erika, munkaközösségvezetők

Ünnepnapok, megemlékezések időpontja
sz
.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja emléksarok alsós és felsős munkakölátogatása osztályszinten az aulában (ok- zösség, Diákönkormány- 2022.10.06.(csütörtök)
tóber 6.)
zat

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
Grubánovits Katalin
ünnepe (október 23.)

2022.10.21.(péntek)

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldoKondicsné Pásti Erika
zatai emléknapja (február 25.)

2023.02.24. (péntek)

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc
Tamás Csilla, Kondicsné
ünnepe (március 15.) a, ünnepély; b, fel2023.03.14.(kedd)
Pásti Erika
vételről osztályszinten megtekintés

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április
Kondicsné Pásti Erika,
16.)

2023.04.14. (péntek)

6.

A
Nemzeti
(június 4.)

2023.06.02. (péntek)

Összetartozás

Napja

Somogyi Gábor

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények
sz
.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Tanévnyitó: osztályszinten, az első osztályosok
igazgatóhelyettes
fogadása az osztályteremben

szeptember
(csütörtök)

2.

Diákközgyűlés, DSE

DÖK-ért felelős tanár

szeptember
26.(hétfő)

3.

Világ legnagyobb órája

Kraft Béla László

október3-7.
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1.

sz
.

esemény / téma

felelős

időpont

5.

Halottak napi megemlékezés: Koszorúzás a te- DÖK-ért felelős tanár, in- október
metőben névadónk, Rumi Rajki István sírjánál
tézményvezető
(péntek)

6.

intézményvezető helyetRumi Rajki Napok: január 22. a magyar kultúra tes,
napja alkalmából
2023. január 22.
4.o. és 8.o. osztályfőnö24.
- nyitó rendezvény
kök,
- Kistérségi Komplex Tanulmányi Verseny
- Vizuális Találékonyság
igazgató

7.

3 hetet meghaladó projekt: Ökoiskolai projekt
Alsós és felsős munkakö- 2023. április 24/Témahét: Fenntarthatóság, környezettudatoszösség
május 19.
ság/

8.

Gyermek és családi nap: közös intézményi szintű Lénártné Hustiker Erika 2023.05.
program
DÖK-vezető
(péntek)

9.

Tanulmányi kirándulás

osztályfőnökök

2023.06.09.
(péntek)

10
8. osztály búcsúja
.

Gyurkóné Kirizs Erika

2023.06.15.
(csütörtök)

11
Tanévzáró ünnepély
.

igazgatóhelyettes

2023.06.17.
(szombat)

28.

26.

Az iskolai élethez kapcsolódó programjaink:
1. Zenei világnap (Flóra Károlyné, Lénártné Hustiker Erika) 2022.10.01.
2. Európai Diáksport Napja: testnevelés órákon 2022 m távolságot futnak tanulóink (Földvárszki
Edina, Somogyi Gábor) 2022.09.30.
3. Témahét Halloween osztályszinten készülés 3 héten keresztül-játékos feladatok, feladatlapok,
zárásként játékos vetélkedő (Wölferné Bugovics Magdolna, Koós Katalin) 2022.10.24-28.
4. Martinstag: osztályszinten készülés 3 héten keresztül-játékos feladatok, feladatlapok, zárásként játékos vetélkedő Kondicsné Pásti Erika, Csenge Józsefné, Horváth-Cziráki Judit, Gyurkóné
Kirizs Erika) 2022.11.07-11.
5. Mikulás: Mikulásvárás osztályszinten játékos feladatok, délutáni teázgatás (osztályfőnökök)
2022.12.05.
6. Advent: készülés a községi rendezvényre ünnepi műsorral helyi lakosú tanulóinkkal (alsó tagozat)
7. Farsang alsó: az alsó tagozatos osztályok tanulói farsangi jelmezbe öltöznek, zenés-táncos délután az osztálytermekben (osztályfőnökök)
8. Egészségnevelési hét: Víz Világnapja- Happy Hét (Peterdi József, Sümeghiné Károly Hajnalka)
9. Anyák napja: alsó tagozatos osztályaink tanulói osztályszinten köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. Előzetesen ajándékot készítenek technika és rajz órákon, illetve ünnepi műsorral
készülnek erre a napra (alsó tagozatos osztályfőnökök)
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10. Madarak és fák napja: kerékpártúrák szervezése, a közeli Jeli arborétum, Tanakajdon található
Növényvédő Állomás meglátogatása (Lénártné Hustiker Erika, Peterdi József)
11. Erdei Iskola: 4. osztályos tanulóink egy hetet töltenek egy erdei iskolában. A helyszín: Monostorapáti ( Tamás Csilla) 2023.05.15-19.
12. Zenés délután: azok a tanulóink, akik zenés szakkörön vettek részt a tanév során, hangversenyt
adnak az iskola tanulóinak (Flóra Károlyné) 2023.05.11.)
13. Határtalanul Erdély: 7. osztályos tanulóink Erdélyben töltenek egy hetet. Visszatéréskor élménybeszámolót tartanak az iskola tanulóinak. (Kraft László, Somogyi Gábor) 2022.10.08-13.
Várható versenyeink:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zrínyi matematika verseny
Kenguru matematika levelezős verseny
Rumi Rajki István Kistérségi Komplex Tanulmányi verseny
„Vizuális találékonyság” verseny
Szépolvasási verseny
Ambrózy Versmondó
Hatosfogat

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont

esemény / téma

felelős

2022.09.12-13.

Általános szülői értekezlet- tájékoztatjuk a szülőket a tanév rendIgazgató
jéről, várható eseményekről)

2023.02.07-08.

Általános szülői értekezlet

2023.05. 09-10.

Szükség szerint általános szülői értekezlet, alsó tagozaton fogadó- Igazgató
óra

Igazgató

Osztálykirándulások: június 9.
Felelős: Osztályfőnökök
Erdei
iskola:
Részletesen kidolgozott program alapján.

4.

Felelős: Tamás Csilla
Táborozás:
Nyári napközis tábor
Felelős: DÖK-ért felelős tanár
Iskolai Erzsébet tábor

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása
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osztályban

Az előkészítésért felelős: Koós Katalin alsó tagozatos munkaközösség-vezető, leendő első osztályos tanító.
Szülők tájékoztatása (korrekt, naprakész tájékoztatás a web lapunkon)
Felelős: intézményvezető.
A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való kapcsolatteremtő munka, valamint az iskolai honlap híradásai.
Iskolába hívogató programsorozat: 2023. március
Felelős: alsós munkaközösség

Iskolánk munkáját segítő szülői munkaközösségi tagok:
SZM tagok 2022/2023.
1.
2.
3.
4.

osztály: Pados Réka, Hanzsér Mariann, Barta- Zsankó Vera
osztály: Baranyainé Kovács Anita, Bertáné Németh Kreszcencia, Papp Kraft Krisztina
osztály: Neuwirth Szilvia, Horváth Ildikó, Ivánfai Barbara, Kopacz Erzsébet
osztály: Cserné Kiss Veronika, Suborits Alexandra, Hanzsér Mariann
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1.2. A FELSŐTAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG
MUNKATERVE
2022/2023
Összeállította: Wölferné Bugovics Magdolna
Rum, 2022. szeptember 15.

Munkaközösség tagjai:
Flóra Károlyné (ének-zene)
Földvárszki Edina (testnevelés)
Grubánovits Katalin (magyar, etika, honismeret)
Gyurkóné Kirizs Erika (matematika, német) - 8. osztály osztályfőnöke
Horváth-Cziráki Judit (német)
Kondicsné Pásti Erika (történelem, német)
Kraft László (technika)
Lénártné Hustiker Erika (földrajz, könyvtár) - 6. osztály osztályfőnöke
Papp Szabolcs (informatika)
Peterdi József (biológia, kémia, fizika)
Somogyi Gábor (testnevelés) - 7. osztály osztályfőnöke
Wölferné Bugovics Magdolna (angol) - 5. osztály osztályfőnöke

Munkaközösségünk feladatai az idei tanévben
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. Belső képzések, bemutatóórák a munkaközösségi foglalkozásokon.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy tanulóink tovább gazdagodjanak alapvető tanulási technikákkal, vállalkozási és pénzügyi ismeretekkel, elsősegély-nyújtási alapismeretekkel.
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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 nevelésioktatási tevékenység támogatását, a pedagógiai kultúra fejlesztését támogatjuk.
IKT alkalmazások segítségével még inkább kiterjesztjük a tanulás folyamatát az osztályterem
falain túlra.
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.
Igyekszünk élni az új tornatermünk nyújtotta lehetőségekkel, maximálisan kihasználni adottságait a testi, az egészséges életmódra, a mozgás szeretetére nevelés érdekében. A mindennapos testnevelés színvonalas megvalósításával segítjük tanulóink fizikai állóképességének fejlesztését.
Témanapok tartalmi megújítása. Együttműködés szolgáltató szervezetekkel.
Felkészítés az országos és belső mérésekre, azok eredményes lebonyolítása.
Nemzetközi kapcsolatok további erősítése. Az eTwinning program kiterjesztése.

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok:


Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, értékelése alapján
intézkedési terv készül.



A témahetek és a témanap megszervezése:
 Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap
2022. szeptember 30. (Magyar Diáksport Napja).
 PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6-10.
 Pályaorientációs nap 2022. október 15.
 Digitális Témahét 2023. március 27-31.
 Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28.

Szakkörök, tehetséggondozás, felzárkóztatás

Foglalkozás neve

Pedagógus

Angol 2. idegen nyelv 7. osztály

Wölferné Bugovics Magdolna

Angol 2. idegen nyelv 8. osztály

Wölferné Bugovics Magdolna

Angol felzárkóztatás 6. osztály

Wölferné Bugovics Magdolna
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Természetismeret tehetségfejlesztés 6-8.osztály

Lénártné Hustiker Erika

Furulya 5.-8. osztály

Flóra Károlyné

Informatika: robotika, programozás

Papp Szabolcs

Természettudomány tehetségfejlesztő 5. osztály Peterdi József
Természettudomány felzárkóztatás 7-8. osztály

Peterdi József

Magyar nyelv felkészítő 8.osztály

Grubánovits Katalin

Magyar nyelv felzárkóztatás 5.6.7.8. osztály

Grubánovits Katalin

Német tehetséggondozás 7. és 8.osztály

Horváth-Cziráki Judit

Öko szakkör

Kraft Béla László

Horgászszakkör

Somogyi Gábor

Matematika felzárkóztatás 5-8.o.

Gyurkóné Kirizs Erika

Matematika tehetséggondozás 8.o.

Gyurkóné Kirizs Erika

Röplabda

Földvárszki Edina

Tervezett versenyek
Versenyek rendje, ideje
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

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.
évfolyaGrubánovits Katalin
mos tanulók
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Megjegyzések

Verseny megnevezése

Évfolyam

„Édes anyanyelvünk”
Országos nyelvhasználati verseny

Felkészítő tanár

Megjegyzések

Grubánovits Katalin

A jegyzékben nem szereplő tanulmányi/tantárgyi versenyek, valamint az országos szintig
felmenő egyéb tanulmányi versenyek
Fenntarthatóság Témahéthez kapcsolódó verseny

Lénártné Hustiker Erika

„ismerem a technikai
környezetem” Országos Technika verseny

Kraft Béla László

7-8.évfolyamos tanulók
7. és 8. évországos történelem taKondicsné Pásti Erika
folyam
nulmányi versenye

Zrínyi Ilona matematikaverseny 3-8.o.
Országos angol nyelvi
verseny

3-8. évfoGyurkóné Kirizs Erika
lyam
7. és 8.
Wölferné Bugovics Magdolna
évfolyam

Diákolimpiai, sportversenyek (Lásd mellékletek)
Kisiskolák Diákolimpiája,
atlétikai versenye

Földvárszki Edina, Somogyi Gábor

Megyei Diákolimpia

Földvárszki Edina, Somogyi Gábor

Megyei Mezei Bajnokság

Földvárszki Edina, Somogyi Gábor

Egyéb, hagyományos járási-térségi/területi-megyei versenyek

Rumi Rajki István Kistérségi Komplex tanul- 4.o., 8.o.
mányi verseny

Tamás Csilla, Sümeghiné Károly Hajnalka,
Gyurkóné Kirizs Erika, Grubánovits Katalin, Saját
Kondicsné Pásti Erika, Wölferné Bugovics rendeMagdolna, Peterdi József, Lénártné Hustiker zésű
Erika

Rumi Rajki István „Vizuális találékonyság” 1-8. évfoBodorkós András
rajz és kézműves pá- lyam
lyázat és verseny
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Saját
rendezésű

Verseny megnevezése

Évfolyam

Megyei Közlekedésbiztonsági Verseny
Intézményi
Bozsik
program
Ambrózy Természetis5-8. o.
mereti vetélkedő
Ambrózy Versmondó
verseny

Felkészítő tanár

Megjegyzések

Kraft Béla László
Somogyi Gábor
Peterdi József
Koós Katalin, Grubánovits Katalin

Országos mérés, értékelés, ellenőrzés
a) Bemeneti és kimeneti mérések:
A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 12. § (1) szerint „
A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor: a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében
meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének
figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon; b) a miniszteri rendelet
135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a bemeneti
célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a 6–8. évfolyamon,
amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2
szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri; c) a b) pontban foglalt iskolák
célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a 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
A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri; d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. (2) Az a)–c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések
közül a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt,
a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint. A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók
egy mérési napon vesznek részt. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez
szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti mérések esetében 2022.
szeptember 23-ig, a kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére.
Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül
sor.
b) A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata
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A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 12. § (10) szerint
„Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos
tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között
megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát
a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett –
digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat
lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik meg, a Hivatal
által meghatározott módon.”

Határidő: 2022.10.10.
Felelős: Kraft Béla László
c) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók
kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és
2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik
fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.
Felelősök: testnevelők

A TANÉV FELADATAI, MEGVALÓSÍTÁSI TERV
I.

Munkaközösségi foglalkozások terve

1.
A munkaközösség megalakulása, az éves munkaterv megbeszélése
Ideje: 2022. augusztus 24.
Felelős: Wölferné Bugovics Magdolna
2. TeachMeet – Új tanítási módszerek, Web 2.0 alkalmazások bemutatója
Ideje: 2022. november 21.
Felelós: Wölferné Bugovics Magdolna
2.
Rumi Rajki Napok programsorozat előkészítése
Ideje:2023. január 9.
Felelős: Sümeghiné Károly Hajnalka
3.
A farsang előkészítése:
Ideje:2023. február 6.
Felelős: Wölferné Bugovics Magdolna, Lénártné Hustiker Erika
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4.
A témahetek előkészítése:
Ideje: 2023. február 27.
Felelős: Wölferné Bugovics Magdolna
5.
3 hetet meghaladó Ökoiskolai projekt előkészítése
Ideje:2023. április 17.
Felelős: Lénártné Hustiker Erika, Kondicsné Pásti Erika, Wölferné Bugovics Magdolna
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

felelős
időpont
alsós és felsős munkaAz aradi vértanúk emléknapja emléksarok látoga2022.10.06.(csütörközösség, Diákönkortása osztályszinten az aulában (október 6.)
tök)
mányzat
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
2022.10.21.(pénGrubánovits Katalin
(október 23.)
tek)
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai em2023.02.24. (pénKondicsné Pásti Erika
léknapja (február 25.)
tek)
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe
Tamás Csilla, Kondicsné
(március 15.) a, ünnepély; b, felvételről osztály2023.03.14.(kedd)
Pásti Erika
szinten megtekintés
2023.04.14. (pénA holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)
Kondicsné Pásti Erika,
tek)
A
Nemzeti
Összetartozás
Napja
2023.06.02. (pénSomogyi Gábor
(június 4.)
tek)

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények
sz. esemény / téma
felelős
Tanévnyitó: osztályszinten, az első osztályosok foga1.
igazgatóhelyettes
dása az osztályteremben
DÖK-ért felelős ta2. Diákközgyűlés, DSE
nár
3. Világ legnagyobb órája
Kraft Béla László
DÖK-ért felelős taHalottak napi megemlékezés: Koszorúzás a temető5.
nár, intézményveben névadónk, Rumi Rajki István sírjánál
zető
Rumi Rajki Napok: január 22. a magyar kultúra napja intézményvezető
helyettes,
alkalmából
6.
4.o. és 8.o. osztály- nyitó rendezvény
főnökök,
Kistérségi Komplex Tanulmányi Verseny
Vizuális Találékonyság
igazgató
3 hetet meghaladó projekt: Ökoiskolai projekt /Téma- Alsós és felsős mun7.
hét: Fenntarthatóság, környezettudatosság/
kaközösség
Gyermek és családi nap: közös intézményi szintű prog- Lénártné Hustiker
8.
ram
Erika DÖK-vezető
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időpont
szeptember
(csütörtök)
szeptember
26.(hétfő)
október3-7.

1.

október 28. (péntek)

2023. január 22.
24.
2023. április 24május 19.
2023.05.
26.
(péntek)

sz. esemény / téma
9.

felelős

időpont
2023.06.09. (pénosztályfőnökök
tek)
Wölferné Bugovics 2023.06.15. (csüMagdolna
törtök)
2023.06.17.
igazgatóhelyettes
(szombat)

Tanulmányi kirándulás

10. 8. osztály búcsúja
11. Tanévzáró ünnepély

Egyéb az iskolai élethez kapcsolódó programok:

sz. esemény / téma
1. Zenei világnap
Európai Diáksport
2.
Napja
3. Témahét Halloween
Témahét Martin4.
stag
5. Mikulás
6.
7.

felelős
Flóra Károlyné, Lénártné Hustiker Erika
Földvárszki Edina, Somogyi Gábor

időpont
2022. 10.01.
2022.09.30. (péntek)
2022. 10.24-28.

Wölferné Bugovics Magdolna, Koós Katalin
Kondicsné Pásti Erika, Gyurkóné Kirizs Erika, Hor2022.11.07-11.
váth-Cziráki Judit
osztályfőnökök
2022.12.05. (hétfő)
2023. 02. 10. (pénFarsang alsó és felső osztályfőnökök
tek)
Egészségnevelési
Peterdi József,
hét:
2022. 11.
Sümeghiné Károly Hajnalka

8.

Madarak
napja

és

9.

Zenés délután

fák

Lénártné Hustiker Erika
Flóra Károlyné

10. Határtalanul Erdély Kraft László, Somogyi Gábor

2023.05.10.
esőnap: 2023.05.12.
2023.05.11. (csütörtök)
2022.10. 08-13.

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont
2022.09.12. és 13.
2023.02.06.-07.
2022.05.09.és 10.

esemény / téma
Általános szülői értekezlet, írásbeli tájékoztató
Általános szülői értekezlet, írásbeli tájékoztató
Szükség szerint általános szülői értekezlet, alsó tagozaton fogadóóra

felelős
Igazgató
Igazgató
Igazgató

A fogadóórák terve:
Fogadóórák: az iskolatitkárral történő időpontkérést, egyeztetést követően, személyre szabottan,
igény szerint.
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2. számú melléklet:
Programnaptár
2022/2023. I. félév
Szeptember
Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Intézményvezető
Tűzvédelmi, munkavédelmi, Intézményve08.23.
balesetvédelmi oktatás
zető
foglalkozás-egészségügyi or- Intézményve08.23.
vosi vizsgálat
zető
Intézményve08.30.
Tanévnyitó értekezlet
zető
Intézményve09.01.
Tanévnyitó ünnepség
zető-helyettes
Házirend ismertetése,
09.01.
Osztályfőnök
tűz- és munkavédelmi oktatás
Tankönyvellá09.01.
Tankönyvek kiadása
tásért felelős
09.01Tanórán kívüli foglalkozásokra
Osztályfőnök
06.
jelentkezés felmérése
Étkeztetés felmérés, normatív
09.01.
Osztályfőnök
kedvezmények
A bemeneti mérésekre 2022.
Mérési koor09.26-tól szeptember 26. és 2022. novdinátorok
ember 30. között kerül sor.
Intézményi
09.02Intézményi önértékeléssel kap- önértékelési
30.
csolatos tájékoztatás
csoportvezető
09.02IntézményveSzakmai ellenőrzés tervezése
30.
zető
Pedagógusok tájékoztatása a
09. 02- köznevelési törvény és az Intézményve06.
egyéb, oktatást módosító jog- zető
szabályok miatti változásokról
Intézményvezető helyet09.02Tanári és diákügyelet beindítes, munka06.
tása
közösség vezetők
09.02Naplók, törzslapok megnyitása,
Osztályfőnök
30.
kitöltése
08.23.

Ellenőrzés/
számonkérés

Egyéb

Alakuló értekezlet

Szakkörök, foglalkozások
09.09-től
elindítása

Közalkalmazotti
értekezlet

Értekezlet

Intézményvezető
Intézményvezető
Kérelmek
leadása
Kérdőívek
leadása
Intézményvezető

Intézményvezető
Nevelő-testület
tájékoztatása
Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető
helyettes

szakkörveIntézményvezető
zető tanárok,
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Foglalkozási
napló megnyitása, vezetése

Felkészítő tanárok
09.12Szülői értekezletek (tájékozta- Osztályfőnö13.
tás, konzultáció)
kök
megszervezzük a pályaválasz09.19–
Intézményvetást megalapozó kompetenciák
10.10-ig
zető
vizsgálata
Tanítók, taná09.22-ig Tanmenetek leadása
rok
Az országos OH mérések előkészítéséhez szükséges adatokat
az iskolák a bemeneti mérések Intézményve09.23-ig
esetében 2022. szeptember zető
23-ig küldik meg a Hivatal részére
09.26.
Diákközgyűlés, DSE
DÖK segítő tanár
09.26 – Az országos bemeneti méréIntézményve11.30
sekre 2022. szeptember 26. és
zető
között
2022. november 30. között
09.23Szülői szervezet összehívása Intézményve27.
(tisztújítás, éves munkaterv)
zető
Szakmai közösségek
Szakmai kö09.23összehívása, munkaterv meg- zösség veze27.
határozása
tők
Tiszta levegőt! Mozdulj a klímá09.01.Kraft
Béla
ért! 2022. szeptember 1. –
10.21.
László
2022. október 21.
Somogyi GáMagyar Diáksport Napja, Euró09.30.
bor,
Földpai Diáksport Napja
várszki Edina
Intézményi önértékeléssel kapInt. önértéke09.30-ig csolatos elvárás rendszer aktulési csoport
alizálása
Éves önértékelési terv elkészí- Int. önértéke09.30-ig
tése
lési csoport
09.30.
osztályfőnöIdősek világnapja 10.01.
péntek
kök
IntézményveSzakmai ellenőrzés
zető
Éves önértékelési terv szerint a Intézményi
hónapra meghatározott felada- önértékelési
tok ellátása
csoport

8. osztály
Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Öko-szakkör

Témanap

Intézményvezető

Alkalmazotti
értekezlet

Intézményvezető

Intézményvezető

Október
Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

10.01.

Zenei világnap

Flóra Károlyné
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Ellenőrzés/
számonkérés

Egyéb

10.01.

Állatok világnapja

Lénártné Hustiker Erika

10.0307.

A világ legnagyobb tanórája
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/programismerteto

Kraft
László

10.06.
csütörtök

10.07.
10.08 –
13.
10.11-ig

11-ig

10.14-ig
10.14
10.17-ig
15.

Béla

alsós és felsős
intézAradi vértanúk megemlékezés a nemzeti munkaközösményvegyásznapon
ség, Diákönkorzető
mányzat
Intéz8. osztály oszPályaválasztási szülői értekezlet
ményvetályfőnöke
zető
Az 1. osztályosok bemutatkozása
Koós Katalin
Kraft
Béla
Határtalanul Erdély
László
Somogyi Gábor
A pályaválasztást megalapozó kompeten- Kraft
Béla
ciák vizsgálata
László
IntézElső évfolyaEltérő ütemű fejlődésű tanulók felméményvemos osztálytarése
zető henító
lyettes
2022. október 14-ig felmérik azon első Intézményveévfolyamos tanulóik körét, …
zető helyettes
IntézményveIntézményvezetői tanfelügyelet
zető
A pályaválasztási vizsgálat lebonyolításáIntézményvehoz kapcsolódó adatokat 2022. október
zető
17-éig kell megküldeni
IntézményveKIR-STAT
zető

15.
szombat

az október 31-i pihenőnapot kell ledolgozni

15.

Pályaorientációs Témanap

Munkaközösségvezetők,
DÖK

10.21.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc Grubánovits
(péntek) ünnepe (október 23.)
Katalin
10.24.10.28.

Témahét Halloween

Halottak napi megemlékezés: Koszorúzás
10. 28.
a temetőben névadónk, Rumi Rajki István
péntek
sírjánál
2022. október 28-ig a Hivatal által meg10.28-ig
határozott módon jelentik a Hivatalnak
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Wölferné
Bugovics Magdolna,
Koós Katalin
DÖK-ért felelős
tanár,
intézményvezető
Intézményvezető helyettes

Intézményvezető
Intézményvezető

emléksarok látogatása osztályonként az
aulában
Iparkamara javaslata alapján

7. osztály

OH-nak

tanítás nélküli
munkanap
ünnepély

az érintett 1. osztályos tanulók létszámát
(DIFER)
10. 28.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
péntek
10.05.
Fogorvosi vizsgálat
10.30.

iskolatitkár
Int. önértéke- Intéz2022/2023-as tanévre vonatkozó önértélési
ményvekelési terv elkészítés
csoport
zető

10 31.
pihenőnap
hétfő
Az általános iskola tájékoztatja a nyolca- 8. o. osztályfő10.31-ig dikos tanulókat a felvételi eljárás rendjé- nök,
Intézről.
ményvezető
10.29 Őszi szünet
11. 06.
IntézményveSzakmai ellenőrzés
zető
Intézményi ön- IntézÉves önértékelési terv szerint a hónapra
értékelési
ményvemeghatározott feladatok ellátása
csoport
zető

November
Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/
számonkérés

november 1. Mindenszentek pihenőnap DÖK-ért felelős tahétfő
(3 napos hétvége)
nár
Az eltérő ütemű fejlődésű
11.05.
tanulókkal kapcsolatos lét- intézményvezető
szám lejelentés
Az Őszi szünet utáni első ta11.07. (hétfő).
nítási nap
Kondicsné
Pásti
11.07
–
Erika,
Gyurkóné
Témahét Martinstang
Intézményvezető
11.11.
Kirizs Erika, H-Cziráki Judit
Őszi nevelési értekezlet: Har11. 14. hétfő
móniában a természettel Intézményvezető
(délután)
(Ökoiskolai munkaterv része)
Időszerű feladatok (a Magyar
11.18.
Intézményvezető
Közoktatás Napja, nov.22)
Sümeghiné Károly
11.21-25
Egészségnevelési hét:
Hajnalka, Peterdi Jó- Intézményvezető
zsef
11.25. 12.10Alsótagozatos
Advent – Luca nap
Intézményvezető
13.
munkaközösség
Kompetencia felméréshez
11.22-ig
Intézményvezető
szükséges adatszolgáltatás
Az országos OH mérések elő11.30.
készítéséhez szükséges ada- Intézményvezető
tokat a kimeneti mérések
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Egyéb

esetében 2022. november
30-ig küldik meg a Hivatal részére
Szakmai ellenőrzés
Intézményvezető
Éves önértékelési terv szerint
Intézményi önértéa hónapra meghatározott
Intézményvezető
kelési csoport
feladatok ellátása

December
Ellenőrzés/
számonkérés

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

12-01

Intézményi tanfelügyelet

Intézményvezető

12.05.

Mikulás ünnep

Osztálykeretben

12.03.

Egyéb

Következő
nevelő testületi ér- DÖK
tekezlet

Jelentkezés a központi fel- 8. osztályos osztályvételi vizsgára
főnök
Diagnosztikus fejlődésvizs- Osztálytanító,
Intézményvezető
gálat (eltérő ütemű fejlődésű tanulóknál)

a kiválasztott
tanulókkal
12.09-ig elvégzik

12.09-ig

Az iskolák a bemeneti mé- Intézményvezető
rések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb
december 9-ig küldik meg
a Hivatal részére
12. 11. munkanap
áthelyezett
Intézményvezető
szombat munkanap
12.13.
Alsó-tagozatos
Luca
Hétfő
munkaközösség
Adventi
gyertyagyújtás
alsós munkaközös12.17.
községi rendezvény – közIntézményvezető
ség vezető
reműködés
A téli szünet előtti utolsó
12.21.
tanítási nap
(szerda)
Diák-Karácsony
DÖK
Intézményvezető
Szakmai ellenőrzés
Intézményvezető
Éves önértékelési terv szeIntézményi önértérint a hónapra meghatároIntézményvezető
kelési csoport
zott feladatok ellátása
12.22-31. Téli szünet

Január I.
Dátum

Feladat megnevezése

01.03.
kedd

Téli szünet utáni első tanítási nap

Felelős
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Ellenőrzés/
számonkérés

Egyéb

a tanulók fizikai állapotának és
01.09 –
edzettségének
vizsgálata
05.12.
2023.01.09-05.12. között
01.19.
Félévi osztályozó értekezlet
Rumi Rajki István Kulturális Napok:
01.20.
megnyitó ünnepség
01.23.

01.24.
01.20.
01.27-ig

01.30.

Testnevelő
rok

taná- Intézményvezető

intézményvezető
intézményvezető

Intézményvezető
Rumi Rajki Napok: Kistérségi
helyettes, munkaKomplex Tanulmányi Verseny
közösség-vezetők
Intézményvezető
Rumi Rajki Napok:
helyettes, munkaVizuális Találékonyság
közösség-vezetők
Az első félév vége
Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviseintézményvezető
lőjét tájékoztatjuk a félévi értesítő
által
Félévi értekezlet
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
intézményvezető
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata
Szakmai ellenőrzés
Intézményvezető
Éves önértékelési terv szerint a hó- Intézményi önérténapra meghatározott feladatok el- kelési
látása
csoport

Intézményvezető
Intézményvezető

Intézményvezető

2021/2022. II. félév (január 22-től)
Január II.
Ellenőrzés/
számonkérés

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

01.11.04-23.

A tanulók fizikai állapotának és
testnevelő tanárok
edzettségének vizsgálata
Éves önértékelési terv szerint a
Int. önértékelési
hónapra meghatározott felcsoport
adatok ellátása

Egyéb

Intézményvezető
Intézményvezető

Február
Dátum
02. 0607.
02. 10.
(péntek).
02.13ig
02.13ig

Feladat megnevezése

Felelős

Szülői értekezlet

Intézményvezető

Farsang (alsó és felső)

osztályfőnökök

Tankönyvrendelés elkészítése, véleméIntézményvezető
nyeztetése
Szabadságolási terv elkészítése

Intézményvezető
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Ellenőrzés/
számonkérés

Intézményvezető

Egyéb

02.25.
(péntek)
02.18ig

02.24.
péntek

A kommunista és egyéb diktatúrák áldoza- Kondicsné
tai emléknapja
Erika

Pásti Intézményvezető

A középfokú iskolákba való jelentkezés, a
tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok 8.
osztály
megküldésének határnapja az Oktatási Hi- osztályfőnöke
vatalba és a középfokú intézményekbe
Szakmai ellenőrzés
Intézményvezető
Intézményi önérÉves önértékelési terv szerint a hónapra
tékelési
meghatározott feladatok ellátása
csoport
A kommunista és egyéb diktatúrák áldoza- Kondicsné
tai emléknapja (február 25.)
Erika

Intézményvezető

Intézményvezető

Pásti

faliújság
osztályfőnöki
órák keretében

Március
Ellenőrzés/
számonkérés

Dátum

Feladat megnevezése

03.0610.

PÉNZ7” pénzügyi és vállalintézményvezető
kozói témahét
A kimeneti mérésekre
2023. március 6. és 2023. intézményvezető
június 9. között kerül sor.

03.06tól

03.06.
(hétfő)

03.14.
(kedd)

03.2127.
03.24.

03.24ig
03.2731.

Felelős

A következő tanévre vonatkozó
beiskolázási terv
elkészítése, elfogadása

Nevelőtestületi értekezlet: Időszerű feladatok: intézményvezető
pedagógus továbbképzés:
Beiskolázási terv 03.15-ig
Az 1848-as forradalom és
szabadságharc
ünnepe
(március 15.) a, ünnepély
(3. és 4. osztály) ; b, felvételről osztályszinten megtekintés
Egészségnevelési hét: Víz
világnapja-Happy Hét
Az intézmény bemutatását
szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap, iskolánk
népszerűsítése
A leendő első osztályos
szülők tájékoztatása (korrekt, naprakész tájékoztatás a web lapunkon) a beiratkozásról

Tamás Csilla, KonIntézményvezető
dicsné Pásti Erika

Sümeghiné Károly
Intézményvezető
Hajnalka,
Alsós mk. vezető

Intézményvezető

Intézményvezető

Digitális témahét

Papp Szabolcs

Szakmai ellenőrzés

Intézményvezető
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Egyéb

Intézményvezető

1-8. osztály

Éves önértékelési terv sze- Intézményi önértérint a hónapra meghatáro- kelési
Intézményvezető
zott feladatok ellátása
csoport

Április
Feladat
megnevezése
A tavaszi szünet előtti
04.05. (szerda)
utolsó tanítási nap
szünet utáni első taní04.12. (szerda)
tási nap
Tavaszi nevelési érte04.17.
kezlet: Felkészülés a 3
hetes projektre
A tanórán kívüli foglalkozások meghatáro04. 15-ig
zása és közzététele a
2023-2024. tanévre
A holokauszt áldozata04.16.
inak emléknapja
Az iskola első évfolya04.20.
és mára a tanköteles ta04.21.
nulókat 2023. április
20–21-én kell beíratni
3 hetet meghaladó
04.22 - 05.19 projekt:
Ökoiskolai
projekt
Fenntarthatóság-kör04.24-28.
nyezettudatosság témahete
Szakmai ellenőrzés
Éves önértékelési terv
szerint a hónapra meghatározott feladatok
ellátása
A következő tanévre
történő beiratkozás a
30.
hatályos jogszabályok
szerinti lebonyolítása
Dátum

Ellenőrzés/
számonkérés

Felelős

intézményvezető,

Egyéb

tanítás
nélküli
munkanap

Intézményvezető

Meghatározáshoz
szükséges véleményeztetési feladatok ellátása

osztályfőnökök

faliújság

Intézményvezető
Alsós és felsős
munkaközösség
vezető
Alsós és felsős
munkaközösségvezető
Intézményvezető
Intézményi önérIntézményvetékelési
zető
csoport

Intézményvezető

Május
Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

05.05.

Anyák napja: ajándékkészítés
osztályfőnökök
A szövegértés és matematika or- intézményvezető;
szágos kompetenciamérés
mérési koordinátor
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Ellenőrzés/
számonkérés

Egyéb

.

intézményvezető;
Idegen nyelvi és természettudomérési koordinámányi mérés 6. és 8. évfolyamon
tor
Szülői értekezlet (szükség szeosztályfőnökök
rint)
Beiratkozással kapcsolatos felIntézményvezető
adatok

05.08-09.

2023.05.10.
Madarak és fák napja
(szerda)
05.11. (csüZenés délután
törtök)

esőnap:
05.12.

Nagy Gábor
Flóra Károlyné

Idegen nyelvi mérés

Gyurkóné
Kirizs intézErika,
ményveWölferné Bugovics zető
Magdolna

05. 15-19.

Erdei Iskola

Tamás Csilla

05.20-ig

Felmérés a szabadon választható
Osztályfőnök
tanítási órákon való részvételről

05.11.
05.25.

05.04.
05.18.

és

és

05.26.
péntek

4. osztály
Intézményvezető

Országos kompetencia mérés
tanítás nélküli munkanap

Gyermek és családinap: közös in- Lénártné Hustiker
tézményi szintű program
Erika DÖK-vezető
Szakmai ellenőrzés
Éves önértékelési terv szerint a
hónapra meghatározott feladatok ellátása
Mérések feltöltése a NETFIT
rendszerbe

05.28-ig

Intézményvezető
Intézményi önérté- Intézkelési
ményvecsoport
zető
Intézményvezető,
testnevelő tanárok

Június
Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Határtalanul 7. osztály

Kraft Béla László,
Gyurkóné
Kirizs
Erika

06.02.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Somogyi Gábor

06.06.

Környezetvédelmi világnap

06.09.
péntek

Tanulmányi kirándulás

06.03
06.08

–

Intézményvezető
IntézDÖK-ért felelős taményvenár
zető
osztályfőnökök
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Ellenőrzés/
számonkérés

Egyéb

7. osztály
ökoiskolai
program

06.13.

Osztályozó értekezlet

intézményvezető

06.14.

Adminisztrációs nap

intézményvezető
helyettes

06.15-ig
06.15.
(csütörtök)
06.15.
06.15.

06.15-ig
2023.06.17.
(szombat)

tanítás nélküli munkanap
tanítás nélküli munkanap

A mérés eredményeit 2023. június
15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Ta- Testnevelő tanárok
nulói Fittségi Teszt rendszerbe.
8. osztály osztályfő8. osztály búcsúja
nöke
Pedagógus önértékelés az Önértéke- intézményvezetőlési terv szerint
helyettes
Wölferné Bugovics
Intézményi önértékelés az ÖnértékeMagdolna, Koós Kalési terv szerint
talin
A kimeneti mérések lezárásához
kapcsolódó adatokat 2023. június Intézményvezető
15-ig küldik meg a Hivatal részére
intézményvezetőTanévzáró ünnepély, Ballagás
helyettes

A szorgalmi időszak végét követő időszak
Június
Dátum

Feladat megnevezése

06.18.

Tanévzáró ünnepély

Ellenőrzés/
Felelős
számonkérés
Intézményvezető h., Intézmény8.o. osztályfőnöke
vezető
Érintett pedagógusok

Nyári táborozás

06.30.

06.30.

Éves önértékelési terv szerint a hóInt. önértékelési
napra meghatározott feladatok ellácsoport
tása
Pedagógusok által használt eszközök
Intézményvezető
leadása

Egyéb

Intézményvezető

Jegyzőkönyv
megküldése:
- fenntartónak,
- iskolaszéknek,
- intézményi
tanácsnak,

Nevelőtestületi értekezlet
(pedagógiai munka elemzése, értékeIntézményvezető
lése, hatékonyságának vizsgálata, tanévzáró)

Július
Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Karbantartások

Intézményvezető
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Ellenőrzés/
számonkérés

Egyéb

Nyári táborozás

Érintett pedagógusok

Augusztus
Dátum

Feladat megnevezése

Tantárgyfelosztás elkészítése
Tantárgyfelosztás
véleményeztetése

08.23.
kedd

Felelős

Ellenőrzés/
számonkérés

Intézményvezető
Intézményvezető

Tantárgyfelosztás, órarend végle- Intézménygesítése
vezető
IntézményJavító vizsgák
vezető
Tanévnyitó ünnepségre való felkészülés
Munkavédelmi bejárás
Munkavé(kockázatfelmérés)
delmi felelős
Tűzvédelmi intézkedések
Tűzvédelmi
(tűzoltó készülékek, tűzriasztók, felelős
tűzriadó tervek)
/megbízott
Pedagógusok részére az eszközök Intézményátadása
vezető
Intézményvezető
IntézSzertár feleSzertárak átadása
ményvelősök
zető
Éves önértékelési terv szerint a hó- Int. önérté- Intéznapra meghatározott feladatok el- kelési
ményvelátása
csoport
zető
Tantermek előkészítése

Pedagógusok
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Egyéb

Véleményezésre jogosult a nevelőtestület

3. számú melléklet: Diákolimpiai részvétel
Munkaterv melléklet: Magyar Diákolimpiai részvétel tervezése 2021/2022. tanév
Intézmény neve:

Sportág

Korcsoport

Nem

Ter
veTervezett
célkitűzés (körzeti Tervezett ét- költ
döntő,
megyei zett utikezési
ség
döntő, OED, OD) költség
költség öszszesen

MDSZ saját rendezésében megvalósuló Diákolimpiai versenyek
Asztalitenisz
Atlétika
Pályabajnokság
Mezei futás
Floorball (kispályás)
Játékos sportverseny
Kézilabda
Kis iskolák sportversenye
Atlétika
Kézilabda (lány)

II.III.IV.
IV.

Labdarúgás (fiú)
IV.
Kosárlabda
Labdarúgás
Teremlabdarúgás
Röplabda
Torna
Úszás
Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia
Szakszövetségek közreműködésével megvalósuló Diákolimpiai
versenyek
Aerobik
Alpesi sí
Birkózás
Evezés
Falmászás
Floorball (unihoki és nagypályás)
Gumiasztal
Gyorsasági görkorcsolya

lány,fi
ú
megyei,országos
400000
lány
megyei,országos
400000
területi,megyei,orfiú
szágos
400000
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150000
150000
150000

Judo
Karate (WKF, Ippon Shobu,
Kyokushin)
Kerékpár (BMX, MTB, országúti)
Kosárlabda B33
Kötélugró
Lábtoll
Ökölvívás
Ritmikus gimnasztika
Rögbi 7's
Rövidpályás gyorskorcsolya
Sakk
Sportlövő
Strandlabdarúgás
Súlyemelés
Tájfutás
Táncsport
Tollaslabda
Ultimate frizbi
Úszás
Vívás (tőr, párbajtőr, kard)
Vizilabda- sulipóló
Összesen:

1200000 450000
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0

4. sz. melléklet: Ökoiskolai munkaterv
A Rumi Rajki István Általános Iskola

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE
2022/2023. tanév
Készítette: Ökoiskolai munkacsoport
Rum, 2022. szeptember 03.
Az Ökoiskolai munkacsoport tagjai:
Kraft Béla László
Sümeghiné Károly Hajnalka
Kondicsné Pásti Erika

intézményvezető
intézményvezető – helyettes
ökoiskolai – koordinátor,

Koós Katalin
Lénártné Hustiker Erika
Az iskola minden pedagógusa
Minden technikai dolgozó

alsós munkaközösség - vezető
DÖK – vezető

Fő céljaink a tanév során:













Az „Örökös Ökoiskola” cím kritériumainak való megfelelés
Az „Örökös Ökoiskola” cím elvárásai teljesítésének maradéktalan megvalósítása
Az Ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a lehetőségekhez mérten bővítése
Szemléletformálás a környezettudatosság és a fenntarthatóság érdekében
Környezettudatosságra nevelés a tanórákon, minden iskolai programon és rendezvényen
A pedagógiai munkában komplex tanulás-szervezési formák (pl. témanap, projektmódszer) használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében.
A fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a gyakorlatban
Környezeti értékek megóvása,
Az iskola területén a tornaterem építkezés okozta természetkárosodás felszámolása,
kompenzálása
Partnereinkkel a jól működő, szoros kapcsolat fenntartása
Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas helyek látogatásának növelése (Rába part, Jeli arborétum, NATURA 2000)
Az ökológiai szemlélet továbbformálása (pl. Rába part: a természetes életközösségek
megfigyelése, a környezetben bekövetkező változások nyomon követése, az élőhelyek
megfigyelése, megóvása, természetvédelmi tevékenység - NATURA 2000)

Éves feladataink:
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Időpont, határ- Célok, feladatok, programok, események
idők
Szeptember
Szeptember Az Ökoiskolai munkacsoport megújítása
folyamatosan
Az éves célok meghatározása
Kiemelt fontosságú cél a tanév során: megfelelés az „Örökös Ökoiskola” cím elvárásainak.
A munkaterv tervezet összeállítása
Az Ökoiskolai munkaterv egyeztetése az iskolában működő munkaközösségek munkatervével, a DÖK – kel, az SZM képviselőivel
Pályázati lehetőségek figyelése
Szeptember Az iskola folyosóinak, osztálytermek dekorálása
folyamatosan
(plakátok, diákrajzok)
Osztálytermek virágosítása: „Hozz egy virágot
az osztályodba!” program folytatása
Szeptember 12- Szülői értekezlet:
13.
Évi Öko - programok tájékoztatása:
Menza tájékoztató: Egészségesebb étrend
Iskolagyümölcs, Egészségnevelési témahét, …
Szeptember –
Tanulmányi versenyekre jelentkezés a környefolyamatosan
zeti nevelés témakörében
Pl. Teleki Pál Országos Földrajz - Földtan Verseny
Szeptember 18. Takarítási Világnap: szemétgyűjtés a faluban
szombat
Csatlakozás a TeSzedd! – önkéntesen a tiszta
Magyarországért országos őszi akcióhoz.
Az iskola környékén, és a kijelölt utcákban, falurészeken szemétszedés osztályonként
Papírgyűjtés a környezettudatosság jegyében
Szelektív hulladékként történő leadása

Felelősök, partnerek
(Résztvevők köre)
Kraft László intézményvezető
Öko – koordinátor
Pedagógusok, DÖK,
SZM, Szemünk Fénye Szülő
Egyesület,
Technikai dolgozók

Osztályfőnökök
(1 – 8. osztályok)
Napközis vezetők
Iskolavezetés
osztályfőnökök

Szaktanárok
Lénártné Hustiker Erika
(felsős tanulók)
DÖK
Osztályfőnökök
(1 – 8. osztály)

karbantartó
Lénártné H. Erika
Osztályfőnökök
7.
osztály: Határtalanul program a környezettudatosság Kraft Béla László
jegyében (Erdélyi kirándulás)
Somogyi Gábor
2022.09.08-13.
(7.- 8. évf. tanulói)
2022.09.22.,
Autómentes nap: A gyalogos és kerékpáros köz- Iskolavezetés
csütörtök
lekedés további népszerűsítése
DSE
Autómentes vi- Őszi tanulmányi séta a Rába partra.
Alsós osztályfőnökök
lágnap.
(NATURA 2000)
Európai Diáksport Napja
Szeptember 30. Diák-sportnap az egészséges életmód jegyében Somogyi Gábor,
Témanap
Aktív sportolás - több helyszínen.
Földvárszki Edina
2022 m futás a rumi Focipálya körül
Szeptember A Tornaterem körüli park gondozása
Kraft Béla László
folyamatosan
(felsős osztályok – Öko-szakAz udvar dísznövényeinek gondozása
kör)
Lomb gereblyézés
Technikai dolgozók
Október
Október 1.
Fitnesz-park avatás
Kraft Béla László
közösségi aktivitások
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2022. 10.03 – A Világ legnagyobb órája a felső tagozat 4 osz10.07. között
tályában
Október 1.
Állatok Világnapja
Kisállatok, „házi kedvencek” bemutatkozása
Október
Gyalogtúra szervezése igény szerint
(Hegyhát, Írottkő, …)
2022.10.15.
Pályaorientációs nap
szombat
Október - folya- Díszkert gondozása
matosan
(őszi talajmunkák)
Az udvar dísznövényeinek gondozása
Lombgereblyézés, komposztálás
(Az iskola udvarán, iskolakertben lehullott lomb
összegereblyézése, komposztálása)
Október 3 - 4. A Rumi Rajki István Szoborpark gondozása
hete
(lombgereblyézés, árvácskaültetés), koszorúzás

Kraft Béla László
DÖK
Lénártné H. Erika
Testnevelő tanárok

Kraft László
(felsős osztályok – a technika
és életvitel órák keretében)
Technikai dolgozók

Iskolavezetés
DÖK
Lénártné H. Erika
Október- folya- A iskola aulájának dekorálása őszi termésekkel, Lénártné Hustiker Erika
matosan
termésbábokkal, levéldíszekkel
osztályfőnökök
November
November
Pályaorientációs szülői értekezlet, Pályaválasz- osztályfőnökök
folyamatosan
tási és képzési vásár, iskolalátogatások, munka- (5-8. osztály tanulói)
helyek látogatása, hiányszakmák feltérképezése a fenntarthatóság jegyében
November vége Adventi készülődés a környezettudatosság je- DÖK
(November 27.) gyében.
Iskolakönyvtár:
Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó koszorú, dí- Lénártné H. Erika
szek készítése természetes anyagok felhasználásával és elhelyezésük az iskola aulájában.
November Madáretetők ellenőrzése, karbantartása, pót- Kraft László
folyamatosan
lása, feltöltésük élelemmel
(felsős osztályok – a technika
és életvitel órák keretében)
Technikai dolgozók
December
December A madáretetők kihelyezése és folyamatos fel- Kraft László
folyamatosan
töltésük élelemmel
(felsős osztályok – a technika
Madáreleség készítése
és életvitel órák keretében)
Technikai dolgozók
December 6.
Mikulás megünneplése a fenntarthatóság jegy- Osztályfőnökök
ében. Tantermi dekoráció készítése, megújítása DÖK
December
2. Az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyo- Alsós munkaközösség
hete
mányőrző programok, jeles napok megünnep- (1 - 4. osztályok)
.
lése pl. Luca – búza vetése,
Lénártné Hustiker Erika
December- fo- Kézműves foglakozások – karácsonyi díszek ké- Alsós munkaközösség
lyamatosan
szítése természetes és újrahasznosítható anya- tanítók, napközisek, szaktanágokból
rok
Mézeskalács sütése
(1 - 4. osztályok, napközisek)
Lénártné Hustiker Erika
December 21.
Diákkarácsony a fenntarthatóság jegyében
Iskolavezetés,
Öko – karácsonyfa (aula)
Osztályfőnökök
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DÖK, SZM, Szemünk Fénye
Szülő Egyesület
December- fo- Csíráztatás
Kraft László
lyamatosan
A csíráztatás megfigyeltetése
(felsős osztályok – a technika
(víz– és fényszükséglet)
és életvitel órák keretében)
Friss vitaminforrások, "élő ételek" csíráztatása, Technikai dolgozók
fogyasztásuk népszerűsítése
December- fo- Hó eltakarítása
Technikai dolgozók
lyamatosan
Időjárástól függően – a tanulók bevonása a hó (alsós és felsős tanulók)
eltakarításába, bokrok ágairól lerázás
Január
Január 20- 23- Rumi Rajki Napok a környezettudatosság jegyé- Iskolavezetés, Rumi Rajki Ist24.
ben:
ván Alapítvány, SZM, Szemünk
Komplex Tanulmányi Verseny
Fénye Szülő Egyesület, JátékVizuális Találékonyság
vár Óvoda, Kistérségünk iskolái
Kiállítás szervezése
és tanulói
(4. és 8. évfolyamos tanulók)
Január- folya- Madáretetés folytatása, a madáretetők folya- Kraft László
matosan
matos feltöltése – az itthon telelő madarak vé- Technikai dolgozók
delme érdekében
(felsős osztályok) SZM,
Téli túra az erdőben, az élőhely megfigyelése Szemünk Fénye Szülő Egyesü(Natura 2000)
let
JanuárIdőjárástól függően a fák, bokrok megszabadí- Technikai dolgozók
folyamatosan
tása a vastag hótól
(alsós és felsős tanulók)
Január- folya- Csíráztatás
Kraft László
matosan
(felsős osztályok)
Január
Szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek a kör- Iskolavezetés
nyéken. Kapcsolatfelvétel az illetékes intézmé- DÖK
nyekkel
Február
Február- folya- Madáretetés folytatása
Technikai dolgozók
matos
felsős osztályok
Február
Média megjelenések koordinálása, a nyilvános- Iskolavezetés
ság biztosítása
DÖK
Február 10.
Farsangi mulatság szervezése során a környe- Pedagógusok
zettudatosság és fenntarthatóság elemzése, SZM, DÖK,
biztosítása
Szemünk Fénye Szülő Egyesü(Farsangi népszokások felelevenítése: maszkok let, Rumi.Rajki István Alapítkészítése, fánksütés)
vány
Játékvár Óvoda
Február- folya- Magok elültetése, palántanevelés az iskolai Kraft László
matos
konyhakert számára
Technikai dolgozók
Virágmagok, - hagymák elültetése
felsős osztályok
Március
Március 6.
Energiahatékonyág Nemzetközi Napja
Kraft László
Energia – őrjárat a takarékosság jegyében
Technikai dolgozók
(1 – 8. évf. tanulói)
03.06-10.
PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét
Kraft László, oszt.f.
03.22.
Víz világnapja – - Happy Hét A tanulók figyelmé- Kondicsné Pásti Erika,
nek felhívása a takarékos vízhasználatra
Sümeghiné Károly Hajnalka
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03.21-27..

„Egészségnevelési témahét” megrendezése az
egészséges életmódra nevelés érdekében (pl. közös reggeli torna, egészséges ételek, gyümölcsök, zöldségek kóstolása, előadók meghívása (pl. védőnő, iskolaorvos, fogorvos, kozmetikus, pszichológus) az egészséges életmóddal
kapcsolatban, játékos vetélkedő, tisztaság verseny
Március- folya- Az iskolaudvar tavaszi takarítása
matos
A szobanövények átültetése
Az iskolakert kora tavaszi munkálatai, ágyások
előkészítése
Március- folya- A Rumi Rajki István Emlékpark gondozása
matos
Április
Tavaszi nevelési értekezlet: Felkészülés a 3 he04.17. hétfő
tes projektre
04.22 - 05.19
04.24-28.
Április

Áprilisfolyamatos
Áprilisfolyamatos

Május
2023.05.10.
(szerda)

3 hetet meghaladó projekt: Ökoiskolai projekt
Fenntarthatóság-környezettudatosság
témahete
Csatlakozás a TeSzedd! – önkéntesen a tiszta
Magyarországért országos tavaszi akcióhoz.
Illegális hulladéklerakók feltérképezése a falu
környezetében
Az iskolaudvar virágosítása
Az iskolai díszkert tavaszi munkálatai, gondozása
(magok, hagymák ültetése, gyomlálás, öntözés)

Madarak és Fák Napja
Jeli Arborétum meglátogatása (NATURA 2000)
Gyalogtúra – Rába – part (NATURA 2000)
Kerékpártúra – Zsennye, Horgásztó, ill. Jeli

esőnap:
2023.05.12.
2023. 05. 31 jú- Erdei iskola
nius 4.
Bakonyerdő Zrt. – Balaton – felvidéki Erdészeti
Erdei Iskola, Monostorapáti erdészháza (NATURA 2000)
illetve 7. osztály: Határtalanul program a környezettudatosság
2023.05.29
– jegyében (Erdélyi kirándulás)
06.03.
MájusAz iskolai díszkert gondozása (gyomlálás, kapáfolyamatos
lás, öntözés)
Az iskolaudvar gondozása
Május 27.
Családi és Gyermeknap a környezettudatosság
(péntek)
jegyében
Június
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Peterdi József
alsós és felsős munkaközösség
– vezetők,
osztályfőnökök
Támogatók:
SZM, Rumi Rajki István Alapítvány
Kraft László
Öko szakkör,
Technikai dolgozók
(felsős osztályok)
Alsós munkaközösség
(alsós osztályok)
Intézményvezető-helyettes
Alsós és felsős munkaközösség
vezető
Alsós és felsős munkaközösség-vezető
Iskolavezetés
Lénártné Hustiker Erika
Kondicsné Pásti Erika, osztályfőnökök
Iskolavezetés
Technikai dolgozók
Kraft László
Öko szakkör
Technikai dolgozók
(felsős osztályok)
Peterdi József
Pedagógusok
(1 – 8. évf. tanulói)
Bozi Jánosné
Somogyi Gábor

Kraft László
Gyurkóné Kirizs Erika
(7.- 8. évf. tanulói)
Kraft László
Technikai dolgozók
(felsős osztályok)
DÖK

Június 3. (pén- Tanulmányi kirándulás a környezettudatosság
tek)
jegyében.
Környezeti nevelés és a múzeumok kapcsolata.
Lehetőség szerint egy – egy múzeum meglátogatása a kiránduláson
Június 7.
Környezetvédelemi világnap:
Az országos program figyelemmel kísérése, lehetőség szerint részvétel a meghirdetett helyi
programokon
Június – 3. hete Az éves Öko – munka értékelése
Jövő évi tervek, új lehetőségek kidolgozása
Június 3. hete
Az iskolakert nyári munkálatainak megszervezése

Július

Osztályfőnökök

DÖK

Ökoiskolai munkacsoport

Kraft László
Technikai dolgozók
Pedagógusok
(felsős osztályok)
A nyári táborok lebonyolítása a környezeti ne- Kraft László
velés figyelembe vételével
Lénártné H. Erika
Pl. 2 – 3 hetes napközis tábor, Sporttábor, Somogyi Gábor
Zánka

Kiemelt feladataink:










Öko szakkör működése
A „zöld jeles napok” méltó megünneplése, pl. Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld
napja
Az iskolakert gondozása, az iskolai tanulási folyamatba való beépítése
Osztálytermek további virágosítása: „Hozz egy virágot az osztályodba!” program folytatása
Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas helyek látogatását folyamatosan szorgalmazzuk. (Rába part, Jeli arborétum, NATURA
2000)
A belső rendezvények szervezésénél környezeti szempontok figyelembe vétele (pl. eldobható eszközök mellőzése)
A diákönkormányzat bekapcsolódik, és önálló feladata lesz az ökoiskolai munkaterv
megvalósításában.
Mindennap sportolás az egészséges életmód jegyében

A szemléletformáláson belül:
A tanulók megfelelő környezeti hozzáállásának, a környezetet védő magatartásnak és a megfelelő attitűdöknek a kialakítása.




Témanap – „zöld jeles napok” kiemelése, megünneplése pl. Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, …
Az iskolaudvar, iskolakert további szépítése, gondozása, szezonális munkálatainak folyamatos elvégzése. Komposztáló működtetése.
Erdei iskola a 4. évfolyamon, Balaton – felvidéki Erdészeti Erdei Iskola (NATURA 2000)
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Együttműködés az iskolavezetéssel az energiatakarékos iskolaműködtetés érdekében,
pl. rendszeresen Energia – őrjárat szervezése
A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések, szivárgások azonnali
jelzése, megszüntetése.
Szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan: PET palackok, kupakok, szárazelemek
Országos akciókba, kampányokba való bekapcsolódás a környezeti nevelés témakörében. Az akciók, kampányok meghirdetésekor jelentkezés, és aktív részvétel.
Témahetek a környezeti nevelés témakörében pl. Fenntarthatóság hete, Egészségnevelési témahét
Tanulmányi versenyek a környezeti nevelés témakörében

Egész tanévben folyamatosan végzett tevékenységeink:












Az osztálytermek és folyosók dekorálása a környezettudatos szemléletnek megfelelően
Az iskolakert évszakhoz kapcsolódó munkálatainak elvégzése
Komposztálók működtetése az iskolaudvaron, és az iskolakertben
Beltéri növényzet ápolása, öntözés
Szelektív hulladékgyűjtés: PET palackok, kupakok, szárazelemek
Energia-őrjárat
Szülők folyamatos tájékoztatása
Az intézmény honlapján, újságjában, és a faliújságon az Ökoiskolai tevékenységek, hírek, tájékoztatások megjelenítése
Erdei iskola (4. évf..) megszervezése a környezeti nevelés fő szempontjának figyelembe
vételével
Tanulmányi kirándulások, iskolai kirándulások, Határtalanul program megszervezése a
környezeti nevelés fő szempontjának figyelembe vételével
Nyári táborok megszervezése, lebonyolítása (pl. sporttábor, napközis tábor, vízparti
tábor)

Folyamatos feladat:
 Az „Örökös Ökoiskola” cím kritériumainak való megfelelés
 Az Ökoiskolai tevékenység folyamatos fenntartása
 Az Ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, kibővítése, a lehetőségek feltérképezése (NATURA 2000 – pl. Rába part)
 Folyamatos pályázatfigyelés, és eredményes pályázatok írása környezeti nevelés témakörében

Rum, 2022. szeptember 15.
Készítette:
Ökoiskolai munkacsoport
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5. sz. melléklet: BECS munkaközösség munkaterve

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BECS
MUNKAKÖZÖSSÉGE MUNKATERVE
A 2022-2023. TANÉVRE
ÉVES INTÉZKEDÉSI TERV AZ ÖNÉRTÉKELÉS 5 ÉVES PROGRAMJÁHOZ
1. AZ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT TAGJAI, MEGBÍZÁSA
A 2022-2023. évben az intézményvezető az alábbi pedagógusokat bízta meg az Önértékelési csoportban való tevékenységgel:
Tisztség
Vezető

Név
Sümeghiné Károly Hajnalka

Tag
Tag
Tag

Bozi Jánosné
Horváth-Cziráki Judit
Wölferné Bugovics Magdolna

Tag

Koós Katalin

Munkakör
intézményvezető helyettes, tanító, tanár,
gyógypedagógus, köznevelési szakértő
tanító, köznevelési szakértő
tanító, gyógypedagógus
tanár, felsős munkaközösség vezető, közalkalmazotti tanács elnöke
tanító, alsós munkaközösség vezető

2. AZ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT FELADATMEGOSZTÁSA
Név
Feladatok
Sümeghiné Károly Haj- Az önértékelési csoport tevékenységének koordinálása, az informatikai
nalka
támogató rendszer feltöltése
Bozi Jánosné
Az intézményi önértékelés szervezése, az informatikai támogató rendszer feltöltése
Horváth-Cziráki Judit
A vezetői önértékelés megszervezése, lebonyolítása, az informatikai támogató rendszer feltöltése
Wölferné Bugovics Mag- A pedagógus önértékelés megszervezése, lebonyolítása, az informatikai
dolna
támogató rendszer feltöltése
Koós Katalin
A pedagógus önértékelés megszervezése, lebonyolítása, az informatikai
támogató rendszer feltöltése

3. A 2022-2023 TANÉVBEN ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT PEDAGÓGUSOK
●

a kiválasztás elvei
72 / 84

•
•
•
●

A 2022/23-as tanévben intézményünkbe került pedagógusok.
Az a pedagógus, aki tanfelügyeleti látogatás előtt áll.
A kiválasztottak számának feltöltése a pedagóguslétszám 80 %-áig a munkaközösségek közötti arányosság biztosításával
az önértékelésre kijelölt pedagógusok névsora, szakja

A 2022-2023. tanév első félévében az alábbi pedagógusok önértékelésére került sor
sorszám
1.
2.

Dolgozói névsor
Földvárszki
Edina
Peterdi József

1.

beosztás

munkaközösség

felelős vezető

Ütemezés

tanár

felső tagozatos

Sümeghiné
Hajnalka

tanár

felső tagozatos

Kraft Béla László

Károly

2022. 09. 01.2023. 01. 22.
2022. 09. 01.2023. 01. 22.

táblázat. A 2022-2023. tanév I. félévében önértékelésre kijelölt pedagógusok

A 2022-2023. tanév II félévében az alábbi pedagógusok önértékelésére kerül sor:
sorszám
3.
4.
2.

●

Dolgozói névsor
Grubánovits
Katalin

beosztás

munkaközösség

felelős vezető

Ütemezés

Sümeghiné
Károly
Hajnalka
Sümeghiné
Károly
Koós Katalin
tanító
alsó tagozatos
Hajnalka
táblázat. A 2022-2023. tanév II. félévében önértékelésre kijelölt pedagógusok
tanár

felső tagozatos

2022. 09. 01.2023. 01. 22.
2022. 09. 01.2023. 01. 22.

az értékelt pedagógusok munkaközösség szerinti megoszlása

Lásd.: 1., 2 táblázat
●
sorszám
1.

intézmény önértékelése
Dolgozói névsor
Kraft
Béla
László

beosztás

munkaközösség

felelős vezető
Sümeghiné
Hajnalka

intézményvezető

Ütemezés
Károly

2022.09.012023.01.22.

4. AZ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT TAGJAI SZÁMÁRA MEGHATÁROZOTT FELADATOK
●

kinek milyen feladatai vannak (Óralátogatás, interjú, kérdőívezés)

Az önértékelés területeihez kapcsolódó feladatok megoszlása

tervezés
tájékoztatás, felkészítés
adatgyűjtés
értékelés
folyamatba épített
támogatás
minőségbiztosítás

önértékelést támogató munkacsoport
x
x

önértékelő
pedagógus

további
kollégák

intézményvezető

szülők,
tanulók,
egyéb partnerek

x

x

x

x

x
x

x

x
x
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x

adatszolgáltatás
x
(fenntartónak)
3. táblázat. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó feladatok megoszlása
önértékelést támogató munkacsoporttagok
x
x

önértékelő
vezető

önértékelést támogató munkacsoporttagok
x
x

intézményvezető

további kollégák

tervezés
tájékoztatás, felkészítés
x
x
adatgyűjtés
x
x
értékelés
x
folyamatba épített tá- x
mogatás
minőségbiztosítás
x
adatszolgáltatás (fennx
tartónak)
4. táblázat. A vezető önértékeléséhez kapcsolódó feladatok megoszlása

szülők, tanulók,
egyéb partnerek
x
x

további kollégák

tervezés
tájékoztatás, felkészítés
x
x
adatgyűjtés
x
értékelés
x
folyamatba épített tá- x
mogatás
minőségbiztosítás
x
adatszolgáltatás (fennx
tartónak)
5. táblázat. Az intézmény önértékeléséhez kapcsolódó feladatok megoszlása

szülők, tanulók,
egyéb partnerek
x
x

● Az önértékelés területeihez kapcsolódó személyre szabott feladatok 1. félév
Név
Koós Katalin

Wölferné
Bugovics Magdolna
Bozi Jánosné

Önértékelé-si
szint
Pedagógus

Támo-gatott pedagógus
Földvárszki
Edina

Doku-mentum-elemzés
X

Óra/
foglalkozás
látogatása
X

Pedagógus

Peterdi József

X

X

Intézményi

Kraft Béla
László

X

Kérdőívezés

Interjúzás

Bevont pedagógus

X

X

X

X

Sümeghiné
Károly
Hajnalka
Kraft
Béla
László

X

X

az intézmény
minden pedagógusa

● Az önértékelés területeihez kapcsolódó személyre szabott feladatok 2. félév
Név
Wölferné
Bugovics
Magdolna

Önértéke-lési
szint
Pedagógus

Támo-gatott
pedagó-gus
Grubánovits
Katalin

Doku-mentum-elemzés
X

Óra/
foglalko-zás látogatá-sa
X
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Kérdőívezés

X

Interjúzás

Bevont pedagógus

X

Sümeghiné
Károly Hajnalka

Horváth-Cziráki Judit

Pedagógus

Koós Katalin

5. AZ EGYES PEDAGÓGUSOK
MEGNEVEZÉSE

X

X

X

ÖNÉRTÉKELÉSÉÉRT

FELELŐS

X

Bozi Jánosné

MAGASABB

VEZETŐ

Lásd.: 1. táblázat

6. A TANÉVRE VONATKOZÓ ÖNÉRTÉKELÉSI FELADATOK IDŐARÁNYOS BEOSZTÁSA
Lásd.: 1. táblázat

7. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS
FELADATAINAK MEGSZERVEZÉSE

MINDEN

TANÉVBEN

KÖTELEZŐ

ÉRTÉKELÉSI

Az intézményi önértékelés minden tanévben kötelező értékelési feladatai
●
●

●

A nevelőtestület és a szülők körében végzett kérdőíves felmérések a vezetői ciklus harmadik
évében az ötéves ciklus közben.
Az intézmény az intézmény önértékelése során a vezető önértékelésekor a szülők és pedagógusok körében használt kérdőív segítségével vizsgálja a partnerek elégedettségét (5. és 6.
számú kérdőívek).
Az évente értékelendő elvárások:

Pedagógiai folyamatok
Pedagógiai folyamatok – Tervezés, Megvalósítás
Önértékelési szempontok
Elvárások
Hogyan valósul meg a stratégiai és
operatív tervezés?

Módszerek,
eszközök
dokumentumAz éves munkaterv összhangban van a stratégiai do- elemzés
kumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

Milyen az intézmény működését irá- A tanév végi beszámoló megállapításai alapján tör- dokumentumnyító éves tervek és a beszámolók ténik a következő tanév tervezése.
elemzés
viszonya, hogyan épülnek egymásra?
Milyen a pedagógusok éves tervezé- A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben dokumentumsének, és a tényleges megvalósulá- foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak.
elemzés
sának a viszonya?
Pedagógiai folyamatok – Értékelés, Korrekció
Önértékelési szempontok
Elvárások
Milyen a pedagógiai programban
dokumentummeghatározott tanulói értékelés
A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan elemzés
működése a gyakorlatban?
visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének.
Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményeivel?

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása,
fejlesztések meghatározása, és az intézmény- szükség esetén- a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót végez.
75 / 84

dokumentumelemzés

(elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógusértékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések)

Személyiség- és közösségfejlesztés
Személyiség- és közösségfejlesztés
Önértékelési szempontok

Elvárások

Hogyan történik a tanulók szociális
hátrányainak enyhítése?
Hogyan támogatják az önálló tanulást,
hogyan tanítják a tanulást?
Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között
valósulnak meg?

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.
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek
a közösségfejlesztésben.

Módszerek,
eszközök
dokumentumelemzés
dokumentumelemzés, kérdőív
dokumentumelemzés, kérdőív

Eredmények
Eredmények
Önértékelési szempontok

Milyen
eredményességi
mutatókat tartanak nyilván
az intézményben?

Elvárások

•
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
o kompetenciamérések eredményei
o tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan
o versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint
o továbbtanulási mutatók
o vizsgaeredmények
o elismerések
o lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók
o elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló)
o neveltségi mutatók
o stb.

Módszerek, eszközök
dokumentumelemzés

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Önértékelési szempontok
Elvárások
Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik?

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki
működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak.
A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.
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Módszerek,
eszközök
dokumentumelemzés, kérdőív

Hogyan történik az információátadás az intézményben?

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való
hozzáférés.

kérdőív

Az intézmény külső kapcsolatai
Az intézmény külső kapcsolatai
Önértékelési szempontok Elvárások
Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek
biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

Módszerek,
eszközök
dokumentumelemzés

A pedagógiai munka feltételei
A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Önértékelési szempontok

Elvárások

Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai
program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

A pedagógiai munka feltételei
Személyi feltételek
Önértékelési szempontok

Elvárások

Hogyan felel meg a humán erőforrás az
intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató
munka humánerőforrás szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező
hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a
fenntartó számára.

A pedagógiai munka feltételei
Szervezeti feltételek
Önértékelési szempontok

Elvárások

Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmeghatározás?

A feladatmegosztás a szakértelem és az
egyenletes terhelés alapján történik.

Rum, 2022. szeptember 16.
Jóváhagyta:
Kraft Béla László
intézményvezető
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Módszerek,
eszközök
dokumentumelemzés

Módszerek,
eszközök
dokumentumelemzés

Módszerek,
eszközök
dokumentumelemzés

6. sz. melléklet: DÖK munkaterve

A
RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK
MUNKATERVE
a 2022/2023-as tanévre
Diákönkormányzat már több, mint 25 éve működik az intézményben, s látja el mindazokat a
feladatokat, melyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzata a feladat- és hatáskörébe
utal.
A diákönkormányzat jelenleg 145fővel működik.
A diákönkormányzat – a 20/2012. (VIII. 31,) EMMI rendelet - alapján saját SZMSZ-szel rendelkezik.
1., Célunk:
 Házirend betartása, értékeink megóvása, megőrzése.
 Hagyományápolás, illetve hagyományteremtés programjainkban
 Érdekes, színvonalas szabadidős programok szervezése.
 Az osztályközösségekkel való kapcsolattartás további javítása.
 Információáramlás további javítása iskolaegységek, tanulók, szülők, pedagógusok között
 Minél több tanulót, szülőt, nagyszülőt, pedagógust, iskolánk volt diákjait és más segítőt
bevonni programjaink szervezésébe, lebonyolításába.
2., A Diáktanács tisztségviselői és feladataik:
Elnök:
DÖK-nek és a DT-nak a vezetőjeként összefogja, irányítja a DT munkáját, a felelősök tevékenységét, ellenőrzi és értékeli azt. Összehívja, előkészíti, levezeti a DT üléseit, a hozott határozatok, döntések végrehajtását kezdeményezi, ellenőrzi, figyelemmel kíséri.
Titkár:
Segíti az elnök munkáját. Részt vesz az ülések előkészítésében. Vezeti az ülések jegyzőkönyveit, rögzíti a hozott határozatokat. Szükség esetén helyettesíti az elnököt.
Tanulmányi felelős:
Mozgósít a tanulmányi versenyekre, az osztályok tanulmányi munkáját figyelemmel kíséri,
összegzi. Irányítja a Tanulmányi Bizottság munkáját.
Kulturális felelős:
Az iskolai kulturális rendezvények szervezése, a Kulturális Bizottság tevékenységének irányítása.
Fegyelmi felelős:
Az iskolai hetesi szolgálat megfigyelése, értékelése.
Együttműködés biztosítása a tanári ügyelettel; belső fegyelmi ügyekben való közreműködés.
Irányítja a Fegyelmi Bizottság munkáját.
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Sport-és túra felelős:
A DÖK sporttevékenységének, sportprogramjainak szervezésében, lebonyolításában való közreműködés. A különböző szintű sportesemények, propagálása, népszerűsítése. A sportesemények, versenyek eredményeinek dokumentálása, közzététele. A Sport és túra Bizottság irányítása.
Értékteremtő és gazdasági felelős:
Értékteremtő alkalmak szervezése. Gazdálkodási tevékenység segítése, pénztárosság. Az Értékteremtő Bizottság munkájának irányítása.
Környezetvédelmi és tisztaság felelős:
Az iskola és környékének tisztaságát, rendjét felügyeli. Mozgósítás a környezetvédelemre, környezetvédelmi akciók szervezése. Tisztaságverseny meghirdetése az osztályok között, annak
folyamatos értékelése, dokumentálása. A Környezetvédelmi Bizottság tevékenységének irányítása.
Tájékoztatási és dekorációs felelős:
A DÖK és testületei, bizottságai tevékenységének dokumentálása, közzététele, folyamatos ismertetése. A Tájékoztatási Bizottság irányítása.
3., 2022/2023. tanév eseményei
Szeptember
Dátum Feladat megnevezése
Felelős
Tanévnyitó: rövid műsor,
1.
melynek fő része az első Igazgatóhelyettes
osztályosok fogadása
26.
Diákközgyűlés
DÖK

30.

Október
Dátum
1.
4.
3-7.
6.

Európai Diáksport Napja
Testnevelők
2022.

Feladat megnevezése
Zene Világnapja- játékos
hangszer felismerés
Állatok Világnapja Szent Ferenc emléknapján
Világ legnagyobb tanórája

Egyéb

Megjegyzés

Sümeghiné Károly Hajnalka

1. osztályosok
részvételével

Lénártné Husti- Osztály elnök, titkár
ker Erika
képviseletében
Somogyi Gábor,
Földvárszki
Edina

Felelős

DÖK
Napközi
Iskola igazgató
DÖK
Aradi vértanúk megemlékeAlsós munkaközés (okt. 6.)
zösség

Egyéb
Flóra Károlyné

Megjegyzés
tanórán

napközis nevelők

Ökoiskolai program

Kraft Béla László
Koós Katalin, Lénártné Hustiker faliújság
Erika
Somogyi Gábor
7. osztály, iskola
Kraft Béla László
7. osztály
igazgatója

8-13.

Határtalan program

15.

Pályaorientációs nap

Osztályfőnökök

21.

Nemzeti ünnep (okt. 23.)

Magyar tanár
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Gyurkóné Kirizs
Erika
Grubánovits Katalin

24-28.

28.
31-nov.
6.
November
Dátum
7-11.
25.

Halloween Party (témahét)

Halottak-napi megemléke- DÖK, igazgató
zés: Koszorúzás a temetőben Rumi Rajki
Őszi szünet

Feladat megnevezése
Martin Nap (témahét)

Felelős
Német csoport

Adventi koszorúkötés

Iskola könyvtáros

December
Dátum
Feladat megnevezése
6.
Mikulás ünnep
21.

Diákkarácsony

22-jan.
2.

Téli szünet

Január
Dátum
23-24.

Lénártné H. Erika,
Kraft Béla László

Egyéb
Megjegyzés
Gyurkóné Kirizs
Erika
Lénártné Hustiker Erika

Felelős
Osztályfőnökök
Munkaközösség
vezetők, DÖK

Egyéb
Megjegyzés
osztályfőnökök
Koós Katalin
Wölferné Bugovics Magdolna

Feladat megnevezése
Felelős
Magyar kultúra napja alkalmából Igazgatóhelyettes
Rumi Rajki Napok
- nyitó rendezvény
-

Február
Dátum

Wölferné Bugovics Magdolna,
Koós Katalin

Angol csoport

Felelős
Osztályfőnökök
DÖK

10.

Farsang 1-8. osztály

24.

Kommunista és egyéb diktaOsztályfőnökök,
túrák áldozatainak emléktörténelem tanár
napja

Március
DáFeladat megnevezése
tum
6-10. Pénz 7

Megjegyzés

Sümeghiné Károly Hajnalka,

Kistérségi
Komplex
Tanulmányi Verseny
Vizuális Találékonyság

Feladat megnevezése

Egyéb

Egyéb
Lénártné
ker Erika

Megjegyzés
Husti-

Kondicsné Pásti
faliújság, tanóra
Erika

Felelős

Egyéb

Iskolaigazgató

Kraft Béla László
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osztály keretben

Megjegyzés

14.

Nemzeti
(Március 15.)

ünnep

27-31. Digitális témahét
Április
Dátum

Alsós munkaközös- Koós Katalin Taség vezető, 4. osz- más Csilla
tály
Informatika tanár
Papp Szabolcs

Feladat megnevezése

Felelős

5.

Húsvéti készülődés

Iskolakönyvtár

11.

Költészet napja

Iskolakönyvtár

6-11.

Tavaszi szünet
Holokauszt áldozatainak emTörténelem tanár
léknapja (április 16.)
Fenntarthatósági témahét
Földrajz tanár

14.
24-28.

Május
Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Egyéb
Megjegyzés
Lénártné Hustiker
Erika
Lénártné Hustiker
Erika
Kondicsné Pásti
tanóra
Erika
Lénártné Hustiker Ökoiskolai
Erika
ram

Egyéb

prog-

Megjegyzés

Anyák napi ünnepségek az Alsós osztályfőalsó tagozaton
nökök
10.
Madarak és fák napja
Földrajz szakos
Lénártné H. Erika
4. osztály osztály15-19. Erdei iskola
Tamás Csilla
főnöke
26
Gyermeknap
DÖK
Lénártné H. Erika
2.

Június
Dátum
2.
9.
15.
17.

Feladat megnevezése
Nemzeti
Összetartozás
napja (június 4.)
Osztálykirándulások

Felelős
7. osztály osztályfőnöke
Osztályfőnökök
8. osztály osztály8. osztály búcsúja
főnöke
Ballagás és Tanévzáró ünne- Igazgatóhelyettes
pély

esőnap: 05. 12,
4. osztály

Egyéb

Megjegyzés

Somogyi Gábor

7. osztály

Gyurkóné Kirizs
Erika
Sümeghiné Károly
Hajnalka

1.
Tisztségek az egyes osztályokban, az osztályok tanulói által megválasztva
2022/23. tanév
Diák Tanács
osztályfőLénártné
nök/ DÖK
Hustiker
patronáló
Erika
tanár
elnök

3. osztály

4. osztály

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

Tamás
Csilla

Wölferné Lénártné
Bugovics Hustiker
Magdolna Erika

Somogyi
Gábor

Gyurkóné
Kirizs Erika

Körtvélyes
Dominik

Németh
Kornél

Keresztes
Levente

Imre
Vanessza

Baranyai
Máté
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titkár
kulturális
felelős
dekorációs
felelős

gazdasági
felelős

Baranyai
Máté

Hanzsér
Áron

Papp MárPál Ádám
ton

Pál Ádám

Mándli
Máté

Horváth Ist- Horváth
ván
Anna

Molnár
Réka, Imre
Vanessza

Horváth
Hanna

Bánfalvi
Tünde

Nagy Sára

Keresztes
Levente

Németh
Tamás

Németh
Roland

Takács LePrenner
Varga Korvente
Domonkos

Gáll Zoé

Papp Nóra,
Kovács PéLénárt VeFarkas Noel Magyar
ter
ronika
Hanna

Suborits
Elena

Horváth
Ármin

Takács
Alex

Tamás
Áron

Németh
Balázs

Szilvás Emí- Hideg Bo- Szoták
lia
Máté
tond

Virág
Áron

Baranyai
Zsolt

Szemes
Léna

tanulmányi
Németh Korfelelős
nél
környezet- Hanzsér
védelmi fe- Áron,
lelős
Körtvélyes
Dominik
sportfelelős
Papp Márton
fegyelmi fe- Kontics
lelős
Janka

Kontics
Janka
Derdák
Sára, Király
Annamária

Molnár
Réka

Berkovics
Anett

Sütő
lárka

Hajba Regina Lotti

Bog-

Süle Ábel,
nél

Csidei Bá- Csenge
Nóra
lint

Varga Emília Szász Kilián

1. Tisztségek az egyes osztályokban, az osztályok tanulói által megválasztva 2022/23. tanév
Kulturális Bi- Dekorációs Bi- Gazdasági
zottság:
zottság:
zottság:
Grubánovits
Katalin
Flóra
rolyné

Koós Katalin

Bi- Tanulmányi
Bizottság:

Wölferné
Gyurkóné Kirizs
Bugovics
Erika
Magdolna

Ká-

Körny.véd.
Bizottság:

Sport Bizott- Fegyelmi
ság:
zottság:

Peterdi József

Földvárszki
Edina

Kondicsné
Pásti Erika

Somogyi Gábor

Rum, 2022. 09. 15.
……………………………………………………..
Jóváhagyta:

………………………………………………………
Összeállította:
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Kraft
László

BiBéla

7. sz. melléklet:

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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