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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek 

 Pedagógus NOKS Technikai 

Engedélyezett státus 50 5.5 7 

Betöltött álláshelyek száma 47.7fő 5.0fő 7 fő 

Betöltetlen álláshelyek 

száma 
2.3 fő 0.5 fő GYES 0 fő 

Határozott időre kinevezett 

az össz. létszámból 
1 0 0 

Határozott időre kinevezett 

óraadók az össz. 

létszámból 

4 0 0 

Óraadók: matematika 12 óra, informatika 12 óra, magyar 9 óra, tanító 14 óra 

1.2. Pedagógus adatok 

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok 

sz. Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

1. dr. Mayer Virág 24 
1.a 

osztályfőnök 
 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

2. 
Dr. Kovácsné Papp Beáta 

pedagógiai asszisztens 
16   

Pedagógusok 

munkájának 

támogatása 
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sz. Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

 

3. Fekete-Ruzsinszki Ibolya 24 
1.b 

osztályfőnök 
 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

4. Zimermann-né Gazsó Anna 22    

5. dr. Kovács Péter 26+8 
2.a 

osztályfőnök 

MATALENT 

tehetség-

koordinátor 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

6. Ostrowskiné Papp Éva 22 

2.b 

osztályfőnök, 

Idegen nyelvi 

mkv. 

Bázisintézményi 

koordinátor 

facebook oldal 

adminisztrátor 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

7. Veress Enikő 24  
Tematikus 

dekoráció 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel,  

fogadó órák 

tartása 

8.  Tangl Emese 26+6 
2.c 

osztályfőnök 
 

Helyettesítés, 

ügyelet,  
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sz. Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

9.  Vargáné Vankó Katalin óraadó 
 

14 
óraadó, tanító   

10.  Tóthné Fazekas Katalin 24 
3.a 

osztályfőnök 
 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

11. Molnár Emese 20    

12. Szászvaipap Éva 26+6 

3.b 

osztályfőnök, 

3-4. évf.mkv. 

 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

13. Titusz Veronika 13    

14. Badics Tiborné 26 

3.c 

osztályfőnök, 

INOM mkv.  

Intézményi 

tanács tagja 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

15. Hódosiné Bíró Ágnes 24 1-2.évf.mkv. Gyakornokvezető 
Helyettesítés, 

ügyelet,  
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sz. Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása, 

mkv.  feladatok 

16. Vincze Éva 24 
4.a 

osztályfőnök 
 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

17. Lukács-Ruzsom Renáta 24  
Tematikus 

dekoráció 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

18. Szigetvári Ágota 26+6 

4.b 

osztályfőnök, 

Nevelési mkv. 

 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

19.  
Gál Tamás 

rendszergazda-tanár 
6    

20. Kocsis Julianna Ibolya 25 
5.a 

osztályfőnök 
 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 
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sz. Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

21. Zimmermann Péter 24 
5.b 

osztályfőnök 
 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

22. Pethesné Urányi Zita 26+8 
6.a 

osztályfőnök 
 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

23. Pethő Gergely 24 
6.b 

osztályfőnök 
 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

24. Ostrowski Tamás 24 
6.c 

osztályfőnök 

Pályaválasztási 

felelős 

Bozsik 

sportfelelős 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása, 

pályaválasztás  

25. Peer András 24 
7.a 

osztályfőnök 

Újraélesztési 

program felelőse 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 
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sz. Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

26. Sziráki Nikoletta 26 

7.b 

osztályfőnök, 

Reál mkv. 

Határtalanul 

pályázat felelőse, 

Tankönyv felelős, 

ÖKO iskolai 

program 

szervezője 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása, 

ÖKO programok 

előkészítése 

27. Doroszi Renáta 26 

7.c 

osztályfőnök, 

Humán mkv. 

 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása 

28. Schindler Klára 25 

8.a 

osztályfőnök, 

DÖK vezető 

 

Adventi dicséret  

„ Angyal 

szolgálat”felelőse 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása, 

DÖK feladatok 

29. 
Lencsés Andrea 

gyakornok 
20   

Értekezleten 

való részvétel, 

fotózás, fogadó 

órák tartása 

30. Hodosiné Jánosi Anett 24 
8.b 

osztályfőnök 

Angol idegen 

nyelvvizsgára 

felkészítő  

Helyettesítés, 

ügyelet,  
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sz. Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása, 

pályaválasztás, 

továbbtanulás 

31. Tar Tünde 24 
8.c 

osztályfőnök 
 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

szülői-, fogadó 

órák tartása, 

pályaválasztás, 

továbbtanulás 

32. Nyilasi Adrienne Katalin 26  

Angol idegen 

nyelvvizsgára 

felkészítő 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, s 

fogadó órák 

tartása 

33. Kalmár Zuszsanna 26   

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel,  

fogadó órák 

tartása 

34. Darvas Péter 24  
„Halloween” 

szervező 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, , 

fogadó órák 

tartása 
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sz. Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

35. Bátori Ágnes 24  
Martinstag 

felelős 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, 

fogadó órák 

tartása 

36. Csernák Zsuzsanna 24  

Tanulási 

módszertan  

nevelési 

értekezlet  

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel, , 

fogadó órák 

tartása 

37. Kántorné Orosz Mária 24  Énekkar vezető 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel,  

fogadó órák 

tartása 

38. Bene András 22   

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való 

részvétel,fogadó 

órák tartása 

39. Császár Ferenc 26  Kézilabdaedző 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel,  

fogadó órák 

tartása 
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sz. Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

40. Hegedűs Ferenc 24   

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel,  

fogadó órák 

tartása 

41. Marsi Judit 22  Könyvtáros tanító 

Helyettesítés, 

ügyelet,  

értekezleten 

való részvétel,  

fogadó órák 

tartása 

42. Ilyés Anita 7  

Intézményvezető-

helyettes 

alsós 

Vezetői 

feladatok 

43. Urbánné Mészáros Tünde  4  

Intézményvezető-

helyettes 

általános 

Vezetői 

feladatok 

44.  Siposné Kaszonyi Andrea 2  
Intézményvezető 

 

Vezetői 

feladatok 

45. Vámosi Jánosné 12 
Óraadó 

matematika 
  

46. Benkő Gyula 12 
Óraadó 

informatika 
  

 

47. 
Ertelné Csák Judit 12 

Óraadó 

magyar 
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A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében - az intézményben  

ellátott feladatok: 

helyettesítés, esti ügyelet, folyosói ügyelet, versenyekre-, programokra kísérés, értekezleteken való 

részvétel, fogadó órák-, szülői értekezletek tartása, munkaközösségi-, osztályfőnöki feladatok 

ellátása, továbbképzésen való részvétel 

 

 

1.2.2. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja 

sz. Név Szakterület Szabadnap 

1. Siposné Kaszonyi Andrea 
intézményfejlesztési 

szaktanácsadó 
csütörtök 

 

1.2.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

 

sz. Név Szakterület 

1. Kocsis Julianna Ibolya magyar nyelv és irodalom 

2. dr. Mayer virág tanító 

3. Zimmermann Péter matematika 

4. 2019/2020. tanévről   

5. 

Pethesné Urányi Zita 

2020. 09.25. 

Ped. II. minősítés 

 

angol idegen nyelv 

6. 

Badics Tiborné 

2020.10.06. 

Ped. II. minősítés 

tanító angol idegen nyelv  

7. 
 

Gyakornok Molnár Emese 
tanító 
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sz. Név Szakterület 

2020. 12.01. 

 

8. 

Sziráki Nikoletta 

2021.02.05.  

PED.II. minősítés 

természettudomány 

 

 

 

 

1.3. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 

 

 

Siposné Kaszonyi 

Andrea 

Intézményvezető 

 

Urbánné Mészáros Tünde 

Intézményvezető-helyettes 

 

Ilyés Anita 

Intézményvezető-helyettes 

Hétfő 8:00- 16.30 7:30-16:00 7:30-16:00 

Kedd 7:30- 16:00 8:00- 16.30 7:30-16:00 

Szerda 7:30-16:00 7:30-16:00 8:00- 16.30 

Csütörtök szaktanácsadói  nap 7:30-16:00 8:00- 16.30 

Péntek 

7:30-16:00 

váltva 

8:00- 16.30 

7:30-16:00 

váltva 

8:00- 16.30 

7:30-16:00 

váltva 

8:00- 16.30 
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1.4. Szakmai munkaközösségek 

sz. Munkaközösség Munkaközösség-vezető 

1. 1-2. osztályos munkaközösség Hódosiné Bíró Ágnes 

2. 3-4. osztályos munkaközösség Szászvaipap Éva 

3. Nevelési munkaközösség Szigetvári Ágota 

4. Idegen nyelvi munkaközösség Ostrowskiné Papp Éva 

5. Humán munkaközösség Doroszi Renáta 

6. Reál munkaközösség Sziráki Nikoletta 

A szakmai munkaközösségek feladata, hogy összeállítsák az intézmény által kijelölt célokhoz, és 

feladatokhoz az éves programtervet. A munkaközösségi tervek/ melléklet 

1.5. Az intézmény tanulólétszáma 

osztály / 

csoport 

tényleges 

létszám 

számított 

létszám 

SNI 

tanulók 

száma 

BTMN 

tanulók 

száma 

egyéni 

munka-

rendes 

/magán-

tanulók 

száma 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

napközi/ 

tan. 

szobás 

tanulók 

száma 

1.a 27 30 2    27 

1.b. 28 28     28 

2.a 26 27 1 1   26 

2.b 22 22     22 

2.c 23 25 2 2   23 

3.a 25 25  1   25 

3.b 24 25 1 1   24 

3.c 21 23 1 1   21 

4.a 28 28  1   28 
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osztály / 

csoport 

tényleges 

létszám 

számított 

létszám 

SNI 

tanulók 

száma 

BTMN 

tanulók 

száma 

egyéni 

munka-

rendes 

/magán-

tanulók 

száma 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

napközi/ 

tan. 

szobás 

tanulók 

száma 

4.b 28 28     28 

5.a 27 29 1    27 

5.b 28 28  3   28 

6.a 25 25     25 

6.b 24 25 1 3   24 

6.c 19 20 1 1   19 

7.a 21 22 1 2   21 

7.b 23 23  5   23 

7.c 26 26     26 

8.a 25 26 1 1   25 

8.b 24 25 1 1   24 

8.c 24 26 1 1   24 

Összesen 518 536 14 4   518 

 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

 

Osztály Tanuló Bejelentés időpontja 

1.a Tóth Mirkó 2020.08.31 

4.a Tóth Ármin 2020. 08.31. 

5.a Széles-Szabó Krisztián 2016. 09. 01. 

5.b Odogwu Adadi Susain 2016.09.01. 

6.c Benkócs Krisztián 2020. 01.27. 
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7.a Minkó Emma 2014.09.04. 

8.a Dernovics Zsófia 2013.09.01. 

8.a Minkó Roland 2014.02.21. 

8.b Horn Szintia 2015.09.01. 

8.b Czrepka Daniella 2012.09.01. 

8.c Nagy Balázs 2013.12.13. 

8.c Solymosi Noémi 2014.09.01. 

 

Csoportbontások: 

 

Osztály Angol idegen 

nyelv 

Informatika Matematika Német idegen 

nyelv 

1.a 1.a/1    

1.a 1.a/2    

1.b 1.b/1    

1.b 1.b/2    

2.a 2.a/1    

2.a 2.a/2    

2.b ----------    

2.c 2.c/1    

2.c 2.c/2    

3.a 3.a/1    

3.a 3.a/2    

3.b ---------    

3.c 3.c/1    

3.c 3.c/2    

4.a 4.a/1 4.a/1   

4.a 4.a/2 4.a /2   

4.b  4.b/1   

4.b  4.b/2   
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5.a  5.a/1  5.a/1 

5.a 5.a/1 5.a/2   

5.b 5.b/1 5.b/1   

5.b 5.b/2 5.b/2   

6.a  6.a/1  6.a/1 

6.a 6.a/1 6.a/a   

6.b 6.b/1 6.b/1   

6.b 6.b/2 6.b/2   

6.c 6.c /1 6.c/1   

6.c 6.c/2 6.c/2   

7.a  7.a/1 7./1évfolyam 7.a/1 

7.a 7.a/1 7.a/2   

7.b 7.b/1 7.b/1 7./2évfolyam  

7.b 7.b/2 7.b/2   

7.c 7.c/1 7.c/1 7./3 évfolyam  

7.c 7.c/2 7.c/2   

8.a  8.a/1 8./1 évfolyam 8.a/1 

8.a 8.a/1 8.a/2   

8.b 8.b/1 8.b/1 8./2 évfolyam  

8.b 8.b/2 8.b/2   

8.c 8.c/1 8.c/1 8./3 évfolyam  

8.c 8.c/2 8.c/2   

Összesen 32 26 6 4 

Csoportok száma összesen: 232 

SNI tanulók száma 14 az iskola 3%-a. 

Étkezést igénybe vevők száma és aránya: 380 fő az iskola 73%-a. 
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1.6. Tárgyi feltételek 

Épületek száma:1+1 toldalék épület felső szintje 

A toldalék épület alsó szintjét a Kispesti Helytörténeti Múzeum használja. Az alsó szintre 

igényt tartanánk, mert a gyermeklétszám és a megnövekedett csoportfoglalkozásokhoz 

kevés a tanterem, csoport szoba.  

Tantermek száma: 21+1 

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata: nem veszünk igénybe másik 

intézmény tantermeit.  

A 7. évfolyamosok labor gyakorlaton vesznek részt a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban. 

Testnevelés óra keretében az úszásoktatás a Kispesti Uszodában történik. Jelenleg a 

koronavírus védekezés miatt nem lehetséges. 

A nyár folyamán az udvari játszóvár elkészült. Köszönhető a Külső-Pesti Tankerületi 

Központnak. 

A mosdók festése folyamatban van. Sajnos nagyobb értékű munkálatok nem voltak az intézményben. 

Az épület felújítására lenne szükség.  

A táblafestés és a táblavonalazás megtörtént.  

Kicseréltük az 1. évfolyamon a padokat és a székeket.  

Megkaptuk a megrendelt ingyenes tankönyveket, az 1-5. évfolyamig a füzetcsomagot 

gyermekenként a Kispesti Önkormányzattól. Ez a támogatás nagy segítséget jelent a 

családoknak.  

A taneszköz támogatást a HH gyerekeknek átadtuk. 
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1.7. Kockázati tényezők a tanévben (opcionális) 

 
Infrastruktúrához (tárgyi 

erőforráshoz) köthető 
Humánerőforráshoz köthető 

Jelentős magas bekövetkezési 

valószínűségű 

Vizesblokk, tornaterem, épület, 

villamoshálózat állapota, 

világítótestek elavultak 

 

 

Szakos ellátottság, megüresedett 

álláshely betöltése 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 
 

Váratlan betegség, hiányzás 

esetén a helyettesítés ellátása 

Egyéb 

Helyiségek hiánya-hittanórák 

megtartásához nincs elegendő 

terem 

 

 

Infrastruktúrához (tárgyi erőforráshoz) köthető 

A közel 40 éves panel épületben a következő műszaki feladatokat szükséges megoldani:  

• Az I. és a II. emeleti fiú mosdóban a falazás nem történt meg a nyár folyamán, 

az iskola karbantartója ideiglenesen egy deszkával elhárította a balesetveszélyt, 

de ez nem megoldás.  

• Az épület egyik szárnyában 3 fiú és 3 leány mosdóban nincs kiépítve meleg 

vízhálózat. A gyerekek csak hideg vízben tudnak kezet mosni. Látjuk és 

érzékeljük, ezt a jelenlegi helyzet is megerősíti, hogy nem elég a hideg víz, hiszen 

a jéghideg vízben nem tudják alaposan tisztán tartani a kezüket, amire nemcsak 

a járvány idején lenne szükség.  

• Szintén a gyerekek egészségvédelmét szolgálná, a világítótestek lecserélése, 

mert már javíthatatlanok, ezért nem tudjuk több teremben biztosítani a megfelelő 

fényt a tanuláshoz. 

• A mosdók felújítása, a mosdók és egy tanteremnek az ajtók cseréjére és 

pótlására lenne szükség. 

Az új világítótestek felszerelésével, melyek már energiatakarékosak, a közüzemi 

számlákat, a költségvetési kiadásokat lehetne csökkenteni.(A világítótestek 1 éve várnak 

felszerelésre.) 

• A tornaterem rendszeresen nagymértékben beázik, esős időben nem tudjuk 

használni.  
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• Az udvari kapu fölött nagy lyuk tátong, télen a földszint hideg, esős időben 

beázik.  

• A 40 éves alumínium villamoshálózat is cserére szorul, többször leégett a 

vezeték. 

• Az iskola volt gondnoki lakásából kialakítani két helyiséget, ezzel a hittanórák 

egy részének is megfelelő körülményeket tudnánk biztosítani.  

• Az új udvari játékvárnak nagyon örülünk, de sajnos a terület vízelvezetését nem 

oldották meg, ezért már most a terület körül áll a víz.  

A felsorolt feladatok megoldása a tankerület-, és az anyagi források támogatásával 

valósulhat meg.  

Igyekszünk a helyi karbantartóval megoldani a műszaki problémákat. 

 

Humánerőforráshoz köthető 

Az üres álláshelyek betöltését kell megoldani.  

• Az iskolában a több szakos pedagógusok átszervezésével. A második szak 

kihasználásával. 

• A tanító, matematika műveltség területtel rendelkező három pedagógust felső 

tagozatra beépítve. 

• Óraadó pedagógusokkal. 

• Áttanító (Kispesti Eötvös József Általános Iskola) pedagógusával és a 

rendszergazda pedagógusi végzettségét kihasználva.  

• Pedagógiai asszisztensekkel. 
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2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

2.1. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

Folyamatos nevelési és oktatási feladataink a Pedagógiai Program megvalósítása 

érdekében: 

• a NAT irányelveinek és céljainak bevezetése az 1. és 5. évfolyamon 

• kiemelt feladat a digitális-, táv oktatás alapjainak iskolai szintű kidolgozása 

• digitális módszertani kultúra fejlesztése 

• a tanulmányi munka erősítése, eredmények javítása, kiemelten a matematika 

tantárgy területen 

• tanulás-módszertani ismeretek bővítése 

• átmenetek támogatása 

• a matematika és a magyar kompetencia területek minél hatékonyabb 

fejlesztése, felkészítés az OH Országos Kompetenciamérésére szövegértés-, 

matematika-, idegen nyelv területen 

• a lemorzsolódás elkerülése érdekében hatékony módszerek alkalmazása, a 

megelőzésre egy védőháló rendszer kialakítással 

• egészség fejlesztési programok támogatása 

• tartalmas szabadidős programok szervezése osztálykereten belül a járványügyi 

helyzetre való tekintettel. 

• felkészítés a továbbtanulásra, pályaorientáció segítése 

• az iskola pszichológusának bevonásával bűnmegelőzési játékos foglalkozások 

tartása 

• az egyéni munkarenddel tanulók tanulmányi munkájának támogatása (Jelenleg 

nincs az intézményben egyéni munkarenddel tanuló.) 

• osztályozó vizsgák előkészítése, szervezése  

• tervezési dokumentumok életszerű használata 
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Kézilabda profil erősítése 

• A Kispest Női Kézilabda Klubbal való szoros együttműködés megőrzése 

• A kézilabda sportág népszerűsítése, a 2022-es Férfi Kézilabda Európa - 

Bajnokság hazai megrendezésének támogatása, az iskolában a tanulóknak 

„Élményparkon” innovatív sportmozgásban, elméleti állomásokon való 

részvétellel mutatják be a kézilabda alapjait. 

( Járványügyi helyzethez igazítva.) 

ÖKO iskolaként 

• Környezetvédelmi programok megvalósítása. 

• Iskolai fűszerkert gondozása. 

• Iskolai tankert gondozása. 

• Környezetvédelmi pályázatokon való részvétel. 

 

Az Oktatási Hivatal „Bázisintézménye” címmel járó feladatok 

• A Budapesti POK szolgáltatási területén található intézmények 

támogatása. 

• A jó gyakorlatok adaptációjának elősegítése. 

• Tudásmegosztást szolgáló események megrendezése 

 

Tehetséggondozás 

Kiemelt feladatunk a tehetségek felismerése, a velük való törődés. 

Feladatunk: 

• iskolai, kerületi, fővárosi, országos versenyeken diákok indítása (online), 

• versenyekre való felkészítés egyénileg illetve kiscsoportban, 

• ösztönözni, motiválni a tanulókat a versenyeken való részvételre, 

• a versenyeken részt vevő gyermekek elismerése. 
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• Bozsik programot folytatni kívánjuk, mely a labdarúgó tehetségeket 

támogatja, és lehetőséget ad a versenyeztetésre.  

• Művészeti nevelést a tanórán és tanórákon kívüli oktatásban valósítjuk meg 

a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola együttműködésével. 

 

BTM-s és integrált SNI tanulók 

• Egyéni tanulói utak támogatása. 

• Együttműködés erősítése az utazó gyógypedagógusokkal és fejlesztőkkel. 

 

Mosolygós iskolaként 

• iskolai programok szervezése 

Az iskola feladatát a kulturált, esztétikus, tiszta környezet megteremtésében látja el, 

ezért feladat az igényes iskolai környezet fenntartása. 

 

Diákönkormányzati tevékenység 

A tanév során a nevelőtestület véleményének kikérésével, a tanítás nélküli 

munkanapok egy napjának programjáról a DÖK dönthet. A DÖK munkáját a 

gyerekek aktív munkája segíti.  

Feladatuk az iskolai diák programok szervezése, a közreműködésben való 

részvétel, és az iskola belső és külső környezetének megóvásában való 

szerepvállalás. 

  

Szervezeti célok 

• Intézményi belső kommunikáció erősítése 

• Belső ellenőrzési rendszer működtetése az ellenőrzés dokumentációjának 

pontosítása. 

• KRÉTA, e-napló működtetése. 

• Iratkezelési szabályzat kiegészítése az elektronikus adatkezelésre 

vonatkozóan. 
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Intézményben tervezett szakmai innováció 

• Határtalanul pályázat keretében Erdélybe 5 napra látogatnak el a 7. 

évfolyamos diákjaink. (Járványügyi helyzetet figyelemmel kísérjük) 

• Bázisintézményi feladatok megvalósítása.  

• Mosolygós iskolaként a „Mosoly” világnapjáról megemlékezés 

 

2.2. Vezetői pályázatból adódó munkatervi feladatok 

• Matematikaoktatás területen az eredményesség javítása. 

• Az idegen nyelvi oktatás -, a nyelvvizsgára felkészítés támogatása. 

• A magyar nyelv és irodalom területen a Gamification program szélesebb körben 

való beemelése a tanórákba az alsó tagozaton. 

•  Felső tagozaton az évfolyam szintű év végi helyesírás mérése. 

• Az önálló tanulás támogatása érdekében a tanulóknak, pedagógusoknak 

tanulásmódszertan technikáinak megtanítása. 

• A lemorzsolódás megelőzésére jó gyakorlat, jelzőrendszer bevezetése. 

• Alkotó műhely kialakítása – művészeti nevelés fejlesztése (A gondnoki lakás 

függvényében) 

 

2.3. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

a) Javasolt tervezési tematika 

Az intézményvezetés havonta egyszer a munkaközösség vezetőkkel együtt 

megbeszéli az eltelt időszak eredményeit, feladatait, értékelnek, és a következő 

időszak konkrét feladatait és a felelősöket kijelölik. A kommunikáció, az 

információáramlás így mindkét irányból biztosított. 

b) Az országos mérésből adódó feladatok  

• A hatékony oktatás kiemelt feladata a differenciálás, a kooperatív 

tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 

• A tanórákon a digitális oktatás, az IKT eszközök alkalmazása jelenjen meg. 
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• A mérésre kijelölt évfolyamokat, osztályokat fel kell készíteni az előző évek 

mérő feladatainak megoldásával.  

• A próbamérések eredményeit ismertessük a gyerekekkel, szülőkkel, ezzel is 

igyekezve a motiváltság fokozását. 

• A tanmenetben, óravázlatban jelenjen meg képesség fejlesztő feladat, 

gyakorlat. 

 

 

c) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

• A tanulói tabletek alkalmazása. 

 

d) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó 

feladatok 

• A tanulók szintfelmérése után, differenciált feladatok készítése. 

• Egyéni fejlesztési tervek. 

• Az utazó gyógypedagógusokkal és a fejlesztőkkel folyamatos konzultáció. 

(osztályfőnökök, szaktanárok) 

 

e) Alsó –felső - tagozat váltás feladatai 

• Az alsós tanítók figyelemmel kísérik az 5. osztályosokat, folyamatos 

kommunikáció a tanítók és a szaktanárok, felsős osztályfőnökök között. 

• Tanulási technikák alkalmazása, önálló tanulás, önállóság támogatása. 

• A motiváció erősítése, élményszerű oktatás. 

 

f) Elsős tanulók szocializálása 

• Bemeneti mérés, a képességek felmérése. 

• A képességszint alapján az előkészítő időszakban intenzív fejlesztés. 

• Az óvodákkal szoros együttműködés, visszacsatolás. 

• Élményszerű oktatás, motiváció kialakítása, fenntartása. 

• Szülőkkel konstruktív kapcsolat kialakítása. 
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g) Intézményi önértékelésből adódó teendők 

• Önértékelési terv, feladatok kijelölése. 

• Az éves önértékelési terv működtetése. 

 

Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés 

• A szociális kompetenciák fejlesztésével a viselkedési szabályok megértését, 

a toleranciát, a problémamegoldást támogatjuk.  

• Az iskolai agresszió kialakulásának megelőzése pszichológus segítségével 

gyakorlatokon keresztül. 

• Bűnmegelőzési programokon való részvétel felső tagozatos tanulókkal.  

• Együttműködés a BRFK XIX. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársával, 

Sáfrány Beáta r. zászlóssal.  

3. A TANÉV HELYI RENDJE  

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. Pályaorientációs nap Osztályfőnökök 2020. 10. 09. 
1-8. évfolyam 

osztálykeretben 

2. 

Őszi nevelési értekezlet/ 

továbbképzés 

Távoktatás használata,  

tanulásmódszertan  

Intv., intvh. 

Csernák Lászlóné 

Sziráki Nikoletta 

Ostrowskiné Papp Éva 

Doroszi Renáta 

2021.10.12. 

Nevelőtestület 

Távoktatási 

platformok, tanulási 

technikák 

bemutatása 

3. 
3 hetet meghaladó projekt 

zárása 

Intv. intvh. 

Osztályfőnökök 
2021. 03. 26. 

Elkészült 

produktumok 

bemutatása 

4. 

Tavaszi nevelési értekezlet 

NAT 1. 5. évfolyam 

tapasztalatai  

Intv. intvh. 

Fekete Ruzsinszki 

Ibolya 

2021-03-31 Nevelőtestület 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

Sziráki Nikoletta 

5. Kirándulás 
intvezh. 

Osztályfőnökök 
2021.06.11. 

Nevelőtestület 

1-8. évfolyam 

6. DÖK-nap Schindler Klára 2021.06. 14. 
Nevelőtestület 

1-8. évfolyam 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap:              2020. szeptember 1. (kedd)  179 tanítási nap 

 Utolsó nap:      2021. június 15. (kedd) 

 A szorgalmi időszak első féléve 2020.09.01.-től 2021.01. 22-ig tart. Az első féléves tanulmányi 

előrehaladásáról a tanulót, illetve gondviselőjét 2021. 01. 29-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által. 

3.2. A 2020. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai 

emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

középszintű írásbeli 

érettségi vizsga 
időpont 

Iskolánkban nem releváns.  év.hó.nap.óra 

   

   

   

   

   

   

 

3.3. A 2021. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai 

emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

középszintű írásbeli 

érettségi vizsga 
időpont 

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom év.hó.nap.óra 

Iskolánkban nem releváns.   
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emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

középszintű írásbeli 

érettségi vizsga 
időpont 

   

   

   

   

   

 

3.4. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2020.október 23 – november 1-ig tart  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. 

A szünet utáni első tanítási nap: november 2. hétfő 

Téli szünet: 2020.december 19.  – 2021. január 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap: január 4. hétfő 

Tavaszi szünet: 2021. április 1 -  6-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 31. szerda 

A szünet utáni első tanítási nap: április 7. szerda 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső 

időszakában: 

2020. október 23.  nemzeti ünnep 

2020. december 25. karácsony 

2021. január 1.   újév 

2021. március 15.  nemzeti ünnep 

2021. április 2.   nagypéntek 

2021. április 5.   húsvéthétfő 

2021. május 24.  pünkösdhétfő 

 

 

További tanítás nélküli napok a munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból fakadóan:  
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nincs 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

2020.12.24. csütörtök –  helyett –2020.12.12.  

 

3.5. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez 

kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított 

egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) Osztályfőnökök 

2020. 10. 

06. 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 

osztálykeretben, 

iskolarádión keresztül 

Humán mk. 

Doroszi Renáta 

2020. 

10.22. 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

Osztályfőnökök, 

magyar-történelem 

tanárok  

2021. 02. 

25. 

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 

osztálykeretben, 

iskolarádión keresztül 

Humán mk. 

Doroszi Renáta 

2021.03.12

péntek. 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 

Osztályfőnökök, 

magyar-történelem 

tanárok 

2021.04.16

. 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Osztályfőnökök, 

magyar-történelem 

tanárok 

2021.06.04

. 
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Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 1

. 
Évnyitó iskolarádión keresztül 

Intézményvezető, 

Ostrowski Tamás 

tanár 

2020.  

09. 01.  

8 óra 

2.  
A magyar népdal napja iskolarádión 

keresztül 

Kántoné Orosz Mária 

ének tanár 

2020. 

09.28-29. 

3.  

Népmese napja ( meseolvasás az 

alsó tagozatosoknak) iskolarádión 

keresztül 

Doroszi Renáta 

Humán mkv., 

Kocsis Julianna 

Ibolya magyar tanár 

2020. 09. 

30. 

4.  
Állatok világnapja 

online, digitális platformon 

Sziráki Nikoletta 

Reál mkv,, Pethő 

Gergely tanár 

2020. 10. 

02.  

5.  

„A világ legnagyobb tanórája”  

UNESCO-programban részvétel 

fenntarthatósági hét 

Sziráki Nikoletta Reál 

mkv. 

Schindler Klára 

2020.  

10. 5-9. 

6.  
Mosoly világnapja 

Tablók, dekoráció készítése 

Szigetvári Ágota 

Nevelési mkv. 

2020. 10. 

14. 

7.  
Halloween 

tökszépségverseny, jelmez verseny 

Ostrowskiné Papp 

Éva mkv. 

Idegen nyelvi 

munkaközösség 

pedagógusai 

2020.10.21

. 

8.  Magyar Kultúra Napja 

Doroszi Renáta 

Humán mkv., magyart 

tanító pedagógusok 

2021. 

01.22. 

9.  Farsang-jelmezbál osztálykeretben 

Schindler Klára DÖK 

vezető, Hodosiné 

Jánosi Anett, Tar 

Tünde 

osztályfőnökök, 

tanítók 

2021. 

02.12. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

10.  Pénzügyi témahét 
Schindler Klára DÖK 

vezető 

2021.03. 1-

5. 

11.  

Európai Tehetségnap keretében 

tematikus iskolagála 

„ A mesék földjén” 

osztálykeeretben 

Intézményvezető, 

helyettesek, 

valamennyi 

pedagógus 

2021. 03. 

26. 

12.  Víz világnapjának megünneplése Sziráki Nikoletta mkv. 
2021. 

04.01. 

13.  Költészet napja 
Kocsis Ibolya magyar 

tanár 

2021. 

04.07. 

14.  Föld napja 

Sziráki Nikoletta 

Tangl Emese 
2021. 04.22 
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Az iskolai élethez kapcsolódó események kronológiai sorrendje 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1.  Tantestületi alakuló értekezlet Intézményvezető 
2020.08.24. 

9 óra 

2.  Javító vizsgák előkészítése 

Intézményvezető-

helyettes, 

szaktanárok 

2020.08. 24. 

3.  
Baleset –és munkavédelmi oktatás 

az iskola munkavállalóinak 

Bene András 

munkavédelmi felelős 
2020. 08.24. 

4.  
Szülői értekezlet az 1. évfolyamos 

gyerekek szüleinek. 

Intézményvezető, 

alsós 

intézményvezető-

helyettes, 1. ofők 

2020.08.26 

17 óra 

5.  Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető 
2020.08. 31. 

13 óra 

6.  Órarend elkészítése 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

2020. 08. 

31. 

7.  
Ügyeleti beosztás elkészítése 

(reggeli, esti, szüneti) 

munkaközösség 

vezetők 

2020. 08. 

31. 

8.  

Tanévnyitó ünnepség 

osztálykeretben iskolarádión 

keresztül 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

Ostrowski Tamás 

2020.09.01. 

8 óra 

9.  

Első tanítási nap-az első 4 óra 

osztályfőnöki felső tagozaton, alsó 

tagozaton órarend szerinti óra az 1. 

óra kivételével 

Házirend ismertetése, tűz-és 

balesetvédelmi oktatás 

Járványügyi protokoll ismertetése 

 

osztályfőnökök, 

tanítók 
2020.09.01. 

10.  
SZMK értekezlet 

emailben 
intv. 

2020. 09.03 

17 óra. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

11. 

Szülői értekezlet az 1. és 8. 

évfolyamos gyerekek szüleinek 

online, emailen keresztül. 

 

Intézményvezető, 

alsós, felsős 

intézményvezető-

helyettes,  

osztályfőnökök 

2020. 09. 

7-15-ig 

12. 

Tanmenetek, munkatervek, 

foglalkozási-,fejlesztési-, 

tehetséggondozó tervek elkészítése 

intézményvezető, 

intv. helyettesek, 

munkaközösség 

vezetők, tanítók, 

szaktanárok 

2020. 09. 

15. 

13. Intézményi tanács ülése online 
intézményvezető, 

Badics Tiborné 

2020. 10. 

15. 

14. Alapítványi kuratórium ülés online 
intézményvezető, 

helyettesek 

2020. 10. 

19. 

15. 
Tudás háza egész éves komplex 

műveltségi verseny szervezése 

Schindler Klára DÖK-

vezető, 

Marsi Judit, 

könyvtáros-tanító, 

 

2020.  

09. 30. 

16. 
Tanügyi dokumentum- törzslap 

elkészítése a Kréta rendszerben  

Intézményvezető-

helyettesek, 

osztályfőnökök 

2020. 10. 

01.  

17. 
Iskolai statisztika elkészítése KIR-

STAT adatszolgáltatás 

intézményvezető, 

intv.helyettesek 

2020. 10. 

15. 

18. 

POK szervezésében őszi pedagógiai 

napok 

„Bázisintézményi” program OH 

rendelkezés szerint 

Siposné Kaszonyi 

Andrea intv., 

Ostrowskiné Papp 

Éva koordinátor 

2020. 10. 

12-17.  

19. 

DIFER vizsgálatban érintett tanulók 

létszámának jelentése az Oktatási 

Hivatalnak 

intézményvezető, 

Ilyés Anita intvh. 

2020. 10. 

22-ig 

20. 

Euro Handball 2022-es Kézilabda 

Világbajnokság népszerűsítése 

keretében való részvétel 

Császár Ferenc, 

Bene András, Tar 

Tünde, Ostrowski 

Tamás testnevelők 

2020. 10. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

21. 

Pályaválasztást megalapozó 

kompetencia vizsgálatat OH POVI 

rendszeren keresztül 

Ostrowski Tamás, 

Urbánné Mészáros 

Tünde intvh.  

Informatika tanárok 

2020.09. 21-

10.12-ig. 

22.. 

Vass Lajos halálának évfordulója 

alkalmából megemlékezés 

iskolarádión keresztül 

Kántorné Orosz Mária 2020.11. 06. 

23.. 
Martinstag- órakeretben 

 

Bátori Ágnes 

német tanár 
2020. 11.11. 

24.. Mikulás napi online üzenetek Osztályfőnökök 
2020. 12. 

04. 

25.. 
Bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése 

tanítók, szaktanárok, 

osztályfőnökök 
2020. 12.08. 

26.. 
8. osztályos tanulók jelentkezése a 

központi felvételi vizsgára 

Urbánné Mászáros 

Tünde intvh., 

8. osztályos ofők.  

2020.12.12. 

27.. Témahét/ Karácsonyi ünnepkör Ilyés Anita intvh. 
2020. 12. 

14-18. 

28.. 
Angyal szolgálat valamennyi 

tanulóval 

Schindler Klára 

DÖK vezető 

2020. 12. 

14-18,. 

29.. Osztálykarácsonyok Osztályfőnökök 
2020. 

12.18. 

30. Farsang osztálykeretben Osztályfőnökök 2021. 02.12. 

31.. Félévi osztályozó értekezlet intv, intvh. 
2021.01.25 

14 óra 

32. Félévi értekezlet intv. 
2021. 02.08 

14 óra. 

33. 

Három hetet meghaladó projekt 

indítása 

„ A mesék földjén” 

Ilyés Anita, Urbánné 

Mészáros Tünde 

intézményvezető-

helyettesek 

2021. 03.02-

26. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

34. 
Vass Lajos születésének évfordulója 

iskolarádión keresztül 

Kántorné Orosz Mária 

ének tanár-karvezető 
2021. 04.06. 

35. Fizikai kísérletek játékosan Sziráki Nikoletta 

2021. 

április 

hónapban 

36. 
Laborgyakorlatok a Kispesti Deák 

Ferenc Gimnáziumban 

Sziráki Nikoletta, 

Pethő Gergely 

2021. 

április 

37. Papírgyűjtés (szülők)   
2021. 

április 

38. 
Anyák napja 

ajándék készítése 
osztályfőnökök 2021. 05. 

39. Bolond ballagás 

Schindler Klára, 

Hodosiné Jánosi 

Anett, Tar Tünde 

2021. 

06. 14. 

40. Ballagás 

Urbánné Mészáros 

Tünde intvh. 7. 

évfolyamos of. 

Peer András, Doroszi 

Renáta, Sziráki 

Nikoletta, 

Schindler Klára, 

Hodosiné Jánosi 

Anett, Tar Tünde 

2021. 06. 

15.  

16:30  

41. Osztályozó értekezlet Intv., intvh. 
2021. 06.16.  

09:00 óra 

42. Tanévzáró  
Intézményvezető, 

intvezh. 

2021. 06.24. 

 17:00 óra 

43. Tanévzáró értekezlet intv. 
2021. 06.25. 

09:00 
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3.6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2020. 10. 12. 

Őszi nevelési értekezlet/Digitális oktatás –

távoktatási technikák bemutatása 

tanulás módszertan 

Intézményvezető 

intvezh. 

Csernák Lászlóné, 

Doroszi Renáta, 

Sziráki Nikoletta, 

Ostrowskiné Papp 

Éva 

2021. 03. 31. 
Tavaszi nevelési értekezlet/NAT tapasztalatai 

1. és 5. évfolyamon 

Intézményvezető 

intvezh. 

mkv. 

Fekete Ruzsinszki 

Ibolya 

Sziráki Nikoletta 

 Munkaértekezletek  

 2020. október 5. 

Intézményvezető 

intvezh. 

 

 2020. november 2. 

Intézményvezető 

intvezh. 

 

 
2020. november 30. 

(decemberi) 

Intézményvezető 

intvezh. 

 

 2021. január 4. 

Intézményvezető 

intvezh. 

 

 2021. február 8. 
Intézményvezető 

intvezh. 
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időpont esemény / téma felelős 

 

 2021. március 1. 

Intézményvezető 

intvezh. 

 

 2021. április 12. 

Intézményvezető 

intvezh. 

 

 2021 május 3. 

Intézményvezető 

intvezh. 

 

 2021. május 31. 

Intézményvezető 

intvezh. 

 

3.7. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

A szülői értekezletek és a fogadóórák megtartása online formában történik. Igény esetén 

email-ben történt egyeztetés után rendkívüli helyzetben személyesen is. 

időpont esemény / téma felelős 

2020. 09. 07-

15-ig 
Év eleji / tanév feladatai osztályfőnök 

2020. 10. 05., 

06.  
Fogadó óra 

pedagógusok 

szaktanárok 

2020. 10. 12. 

 
Réteg szülői értekezlet/ pályaválasztás online 

7.8. évfolyam ofő,, 

intvh. 

2020. 11. 30-

12. 01. 
Fogadó óra online 

osztályfőnök 

szaktanárok 

2021.02.09-

17ig 

Félévi szülői értekezlet/ tanulmányi eredmény, 

megvalósított programokról visszajelzés, a II. 

félév feladatai 

osztályfőnök 

2021. 03. 1-2. Fogadó óra online 
osztályfőnök 

szaktanárok 
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időpont esemény / téma felelős 

2021. 05. 3-

14-ig 

Anyák napi szülői értekezlet az aktuális helyzet 

szerint 
osztályfőnök 

 

 

3.8. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok 

tervezett időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2020.11. 

Szórólap, online anyag, virtuális látogatás 

weblapunkon keresztül iskolánkban. 

( A leendő elsős gyerekeknek és szüleiknek.) 

Intv., intvh, mkv. 

rendszergazda 

2021. 02. 
Óvodai szülői értekezleten való részvétel 

meghívás esetén. 

Leendő 

osztályfőnökök, 

intvh.  

 

2021. 02. 
Tankerületi óvodai értekezleten való részvétel 

meghívás esetén. 

Leendő 

osztályfőnökök, 

intézményvezető, 

intv.helyettes 

2021. 03. 
Kézilabda alkalmassági felmérés azadott 

járványügyi helyzet betartásával 
Kézilabdaedzők 

2021. 06. 
A felvett leendő elsősöknek szüleinek 

tájékoztatása. 

Leendő 

osztályfőnökök 

 

 

A tervezett programokban online anyagokban az iskola profilját, hangulatát, nevelési céljait mutatjuk 

be, mely a leendő elsős gyermekek szüleinek megnyerését is szolgálja. A programok 

előkészítésében az alsós munkaközösség vezetők, a leendő első osztályos tanítók vesznek részt. 
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3.9. Tervezett mérések és vizsgák  

Tavaszi Országos Kompetencia mérés idegen nyelvből és matematikából, magyarból. 

Bemeneti mérés 1. osztályban. 

 

3.9.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskolában a kerületi/ tankerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek 

előtt a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi 

versenyeket tartunk. 

A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. 

A felkészítést online anyagokkal is végezzük. Mindig igazítjuk a lebonyolítást a mindenkori 

járványügyi rendszerhez. 

 

 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat az online szervezett 

versenyekre is. 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Alsó-tagozat    

Matematika 

Zrínyi  Matematikát tanítók 

 Bolyai  Matematikát tanítók 

MATALENT  Matematikát tanítók 

Magyar 

Mesemondó 2.3.4. évfolyam Magyart tanítók  

Olvasó Alsó tagozat Magyart tanítók  

Versmondó Alsó tagozat Magyart tanítók  

Népdal éneklő 3-4. évfolyam 
Lukács-Ruzsom 

Renáta 
 

Vizuális Alsó tagozat 
Vizuális nevelést 

tanítók 
 

Könyvtár 4. évfolyam 
Marsi Judit 

könyvtáros-tanító 
 

Sport Alsó tagozat Testnevelést tanítók  

Kézilabda 3.4. évfolyam Kézilabdaedzők  

Felső-tagozat    

Magyar 
Helyesíró 

Felső tagozat   
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

 

 

Matematika 

Bolyai 

Felső tagozat   Zrínyi 

 

Vizuális nevelés Felső tagozat   

Informatika Felső tagozat   

Sport Felső tagozat   

Természettudományi  Felső tagozat   

Idegen nyelvi     

angol/német 
OÁTV 

(angol/német) 
Felső tagozat 

Ostrowskiné Papp 

Éva 
 

angol/német 

Játékos 

vetélkedő 

(angol/német) 

Felső tagozat 
Ostrowskiné Papp 

Éva 
 

angol 

komplex 

angol 

házi verseny 

Felső tagozat 
Ostrowskiné Papp 

Éva 
 

angol 

komplex 

angol 

kerületi 

verseny 

Felső tagozat 
Ostrowskiné Papp 

Éva 
 

angol 

„Spelling 

bee” betűző 

verseny házi 

3-4. évfolyam 
Ostrowskiné Papp 

Éva 
 

német 
német 

versmondó 
Felső tagozat 

Ostrowskiné Papp 

Éva 
 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a 

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

• javítóvizsga : augusztus 24-25. 

• osztályozó vizsga: 

- félévi 2021. január 20-21 ,  

- év végi 2021. június 7-8. 

• különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján):     
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3.9.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek 

(melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével matematika, magyar- és idegen nyelv területen 

Határidő: 2020. szeptember 30. nap 

Felelős: Hódosiné Bíró Ágnes, Szászvaipap Éva, Doroszi Renáta, Sziráki Nikoletta, 

Ostrowskiné Papp Éva szakmai munkaközösség-vezetők. 

b)  Az 1. évfolyamosok Bemeneti képességszint felmérése 

Határidő: 2020. szeptember 15. 

Felelős: Hódosiné Bíró Ágnes 1-2 évfolyam munkaközösség vezetője és dr. Mayer Virág, 

Fekete-Ruzsinszki Ibolya osztályfőnökök 

c) Országos pályaorientációs mérés, vizsgálat a 8. évfolyamosok számára. 

Felelős.Urbánné Mészáros Tünde, Badics Tiborné, osztályfőnökök, informatika tanárok 

Határidő:2020. szeptember 21. és október 12. között 

 

d) OH az EFOP 3.2.15-VEKOP-17 európai uniós projekt keretében reprezentatív mérés a 7. 

évfolyam 7.B osztályában természettudományi területen. 

Felelős: Urbánné Mészáros Tünde, Badics Tiborné, Sziráki Nikoletta 

Határidő: 2020. november 2. és december 4. között 

 

e) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2020. december 4-ig   

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei 

f) Félévi szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök 

segítségével matematika, magyar-és idegen nyelv területen 

Határidő: 2021. január 15-ig 

Felelős:Hódosiné Bíró Ágnes, Szászvaipap Éva, Ostrowskiné Papp Éva, Doroszi Renáta, 

Sziráki Nikoletta szakmai munkaközösség-vezetők 

g) Országos mérés a 6. 8. évfolyamokon 

Határidő: 2021. év,05. hó, 26. 

Felelős: Doroszi Renáta Humán-, és Sziráki Nikoletta Reál munkaközösség vezetők, és 

Badics Tiborné INOM munkaközösség vezető 

h) Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2021.év 05.hó, 19. nap 

Felelős: Ostrowskiné Papp Éva idegen nyelvi munkaközösség vezető és Badics Tiborné 

INOM munkaközösség vezető 
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i) Tanév végi szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével matematika, magyar- és idegen nyelv területen 

Határidő: 2021. június 08-ig  

Felelős:Hódosiné Bíró Ágnes, Szászvaipap Éva, Ostrowskiné Papp Éva, Doroszi Renáta, 

Sziráki Nikoletta szakmai munkaközösség-vezetők 

j) Felső tagozaton helyesírási szintfelmérés 

Határidő: 2021. június hónapban 

Felelős: Doroszi Renáta, Kocsis Ibolya, Csernák Zsuzsa 

 

3.9.3.  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Fizikai állapot mérése  Tar Tünde 
2021.  

01. 11-04.23-ig 

2. Fizikai állapot mérése 
Ostrowski 

Tamás 

2021.  

01. 11-04.23-ig 

3. Fizikai állapot mérése Bene András 
2021.  

01. 11-04.23-ig 

4. A mérési eredmények feltöltése 
Testnevelő 

tanárok 
2021. 05.28-ig 
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4. SZAKMAI FELADATOK 

4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 Marsi Judit 

intv. 

BECS 

vez. 

2021. évi 

tanfelügyele

ti eljárás 

keretében 

önfejlesztési terv 

készítése 

 Doroszi Renáta 

intv. 

BECS 

vez. 

2021. évi 

tanfelügyele

ti eljárás 

keretében 

önfejlesztési terv 

készítése 

 Szászvaipap Éva 

intv. 

BECS 

vez. 

2021. évi 

tanfelügyele

ti eljárás 

keretében 

önfejlesztési terv 

készítése 

4.2. Intézményi önértékelés 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 
A 2020/2021. tanévben az intézmény nincs 

kijelölve. 
intv. X X 

4.3. Vezetői önértékelés 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 

A 2020/21. tanévben kezdem meg vezetői 

megbízásomat. 

EMMI rendelet szerint a 2. vagy a 4. évben 

esedékes 

intv. X X 
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4.4. Pedagógus(ok) önértékelése 

A belső ellenőrzési terv szerint, melyet aktualizálunk a 2020/21. tanévre. Ebben rögzítjük 

a belső ellenőrzésben érintett pedagógusok nevét, ellenőrzés időpontját. Az 

ellenőrzésben érintett pedagógusok.  

 

 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 Molnár Emese BECS tagok 2020. 11. 

értékelt pedagógus, 

értékelők 

véleménye 

 Doroszi Renáta BECS tagok 2020. 11. 

értékelt pedagógus, 

értékelők 

véleménye 

 Szászvaipap Éva BECS tagok 2020. 11. 

értékelt pedagógus, 

értékelők 

véleménye 

4.5. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 Pedagógus I-be sorolás 
Intézmény- 

vezető 

2021. 

01.01. 

A sikeres minősítő 

vizsgán résztvevő 

(Molnár Emese) 

 Pedagógus II-be sorolás 
Intézmény- 

vezető 

2021. 

01.01. 

A sikeres minősítési 

eljárásban 

résztvevők 

( Badics Tiborné, 

Pethesné Urányi 

Zita,) 

 Pedagógus II-be sorolás  
Intézmény- 

vezető 

2021. 

03.01. 

A sikeres minősítési 

eljárásban 

résztvevők 

( Sziráki Nikoletta) 
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sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 Jelentkeztetés a 2022. évi minősítésre 
Intézmény- 

vezető 

2021. 03.-

04. 

Jelentkeztetett 

pedagógusok 

száma 

 

4.6. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

feladat felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Az óvoda-iskola közötti átmenet támogatása 

1. évfolyamos 

osztályfőnökök 
2020. október 

30. 

Az iskolai 

szokásrendhez 

alkalmazkodó 

gyermekek száma 

Óvoda-iskola átmenet lezárásaként óvónőkkel 

konzultáció emailen és online csatornán 

1. osztályos 

tanítók 
2020.október 

30. 

Látogatottsági 

mutató 

Az alsó-felső tagozat átmenetének támogatása 

5. évfolyamos 

osztályfőnökök 
2020.október 

30. 

Gyermeklétszám, 

akik az átmenetet 

akadály nélkül 

vették 

8. évfolyamos tanulók felkészítése a 

továbbtanulásra 

8. évfolyam 

osztályfőnökök,  
2020. 

december  

Felvételt nyert  

tanulók létszáma 

8. évfolyam továbbtanulási feladatainak 

elvégzése 

8. évfolyamos 

osztályfőnökök 

és az 

évfolyamon 

tanító 

pedagógusok 

2021. június 
Felvételt nyert 

tanulók létszáma 

 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2020/2021. tanév rendjéről szóló 

27/2020 (VIII. 11) rendelet 2. sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat a nevelőtestület és 

az osztályfőnöki munkaközösség ülésén Urbánné Mészáros Tünde általános intézményvezető-

helyettes ismerteti. A továbbtanulásért felelős kolléga Ostrowski Tamás és a nyolcadikos 

osztályfőnökök ( Schindler Klára 8.a, Hodosiné Jánosi Anett 8.b, Tar Tünde 8.c ) a tanulók szüleivel 

való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs 

feladatait. 

Az iskola részéről a Siposné Kaszonyi Andrea intv., és Urbánné Mészáros Tünde intézményvezető-

helyettes rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását.  
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4.7. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

 

feladat / esemény felelős határidő 

Pályaorientációs nap szervezése-pályaválasztási 

börze  

Ostrowski 

Tamás 
2020. október 9. 

Középiskolák profiljának bemutatása, 

tájékoztatás online 

Urbánné 

Mészáros 

Tünde intvh., 

Ostrowski 

Tamás 

2020. október 12. 

 

4.8. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 

Nyertes pályázatok-

Megvalósítandó 

pályázatok 

OH Bázisintézménye 

Ostrowski 

Éva 

koordinátor, 

Intézmény-

vezető 

2020-

2023. 

június 

30. 

 Határtalanul 

Sziráki 

Nikoletta  

,  

2021. 

július 30. 

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 

Kispesti Önkormányzat 

Iskolákat Támogatási Alap 

Pályázata 

Urbánné 

Mészáros 

Tünde 

intvezh. 

2020. 09. 

18. 

 

"Szebb Kispesti 

Környezetünkért" 

Környezetvédelmi Pályázat 

 

Sziráki 

Nikoletta 

2020.10. 

15. 
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Bázisintézményi feladatok 

• Drámastratégiák alkalmazása a napi pedagógiai gyakorlatban, tanórán és tanórán kívüli 

foglalkozásokon 

• Beilleszkedés, iskolakezdés megkönnyítése  

• Játékos alapozás, autentikus anyagok alkalmazása az alsós nyelvoktatásban 

• Tehetséggondozás az angol nyelvi tanórán- a nívószintes csoportbontás szerepe 

• A tantárgyi integráció megvalósítása komplex foglalkozásokon 

• A kézilabda osztály specialitásai, a közismereti tanórákkal való egymásra hatása 

• Művészeti nevelés rendhagyó eszközökkel  

• Digitális eszközökkel, tablettel támogatott tanulás 

 

Határtalanul feladatok 

Iskolánk minden évben pályázik a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdetett pályázaton. Ebben 

az évben a hetedikes évfolyammal Erdély gyönyörű tájait látogatjuk meg 2021 júniusában. A 

gyerekeknek a programmal életre szóló élményt nyújtunk és megerősítjük a hazafias érzelmeiket, 

a határon túli magyarokkal való összetartozás érzését.  

 

"Szebb Kispesti Környezetünkért" Környezetvédelmi Pályázat 

Minden évben pályázik iskolánk a Kispesti Önkormányzat által meghirdetett környezetvédelmi 

pályázaton. Az elnyert pénzösszegből az iskola környezetét és belső udvarát szépítjük az iskola 

tanulóival és pedagógusaival együtt. 

 

Kispesti Önkormányzat Iskolákat Támogatási Alap Pályázata 

Minden évben pályázik iskolánk a Kispesti Önkormányzat Iskolákat Támogató Alap  pályázatára. 

Az elnyert pénzösszegből minden esetben olyan beszerzéseket valósítunk meg, melyek az 

oktatás színvonalát segítik. Eszközök, melyek a XXI. századi oktatáshoz nélkülönözhetetlenek. 
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4.9. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges 

tanulók támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi 

sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és 

szeretete  

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni 

képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok 

nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a 

társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. 

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: 

 az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése  

Eszközei: az iskolába lépő tanulókkal bemeneti mérőeszköz segítségével 

felmérjük az adottságaikat, figyelemmel kísérjük a tanulókról kiállított 

szakvéleményeket, segítjük az utazó gyógypedagógusok és fejlesztők munkáját. 

 képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

Eszközei:a tanórai differenciálás, hatékony tanulási módszerek alkalmazása 

 a tehetséges tanulók támogatása  

Eszközei: tudatosan készítik fel a tanítók és szaktanárok a gyerekeket a 

versenyekre, a tehetségek beazonosítása az iskola pszichológusával együtt történik, a 

MATALENT matematika tehetséggondozó programban részt veszünk.  

 a versenyek szervezése  

Eszközei: idegen nyelv területen tervezünk kerületi versenyt szervezni online, a 

kerületi versenyek előtt, iskolai szintű versenyeket szervezünk különböző tantárgyi 

területen( matematika, magyar, vizuális nevelés, könyvtár, sport, informatika, 

környezetvédelem, kémia, természettudományi területen). 

 a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a 

multikulturális tartalmak megismertetése 

 Eszközei:alsó tagozaton osztály szinten történik, a tananyagba beépítve, felső 

tagozaton osztályfőnöki órák-, magyar- , és történelem-, tánc  órák keretében. 

 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus 

érzésének kialakítása a tanulókban 

Eszközei:az iskola részt vesz kerületi rendezvényeken, az iskolában a nemzeti 

ünnepekre felkészítjük a gyerekeket, és erősítjük bennük a nemzeti értékeket, a hazájuk 

iránti szeretet, a nemzeti értékek megóvását.  

 az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és 

szabadidős foglalkozásba való beépülése 

Eszközei: közös osztály-, és iskolai-, és személyiségfejlesztő programokkal, 

tréningeket szerveznek az osztályfőnökök.  

A fentiek megvalósításának ellenőrzése a következő formákban történik: 
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• óralátogatással, 

• versenyeken való szereplés értékelésével, 

• programok megvalósításával, 

• DÖK gyűlésen, minimális létszámmal, távolságtartással a tanulói vélemények 

meghallgatásával. 

 

 

4.10. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Tevékenység megnevezése Résztvevő 
Időpont, 

helyszín 
Felelős 

Énekkar/zenetörténet 

Felső 

tagozatos 

tanulók 

órarend szerint Kántorné Orosz Mária 

Környezetvédelmi szakkör 

Januártól 
tanulók órarend szerint Molnár Emese 

Kézilabda szakkör tanulók órarend szerint Császár Ferenc 

Sport szakkör tanulók órarend szerint 
Osztrowski Tamás, 

Tar Tünde 

Dráma szakkör 
tanulók 4.a, 

1.a  
órarend szerint 

dr Mayer Virág 

Vincze Éva 

Furulya szakkör 

Januártól  
tanulók 3.a órarend szerint Molnár Emese 

Angol idegen nyelv szakkör felsős tanulók órarend szerint Nyilasi Adrienn 

Spanyol idegen nyelv szakkör felsős tanulók órarend szerint Doroszi Renáta 

Pénzügyi szakkör 
7.8. évf. 

tanulók 
órarend szerint Schindler Klára 

Technika szakkör felsős tanulók órarend szerint Schindler Klára 

Kézműves szakkör alsós órarend szerint 
Zimmermann-né 

Gazsó Anna 
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4.11. Színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, őshonos 

állatok bemutatóhelyeinek látogatás 

Tevékenység megnevezése Résztvevő 
Időpont, 

helyszín 
Felelős 

LEP program  

elmarad 

Tündér Lala 

4. évfolyam 2020.11.25-ig 

Ilyés Anita intvh., 

Vincze Éva, Szigetvári 

Ágota ofő. 

4.12. Az első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, az EMMI határozat 

meghatározott időpontban, a fenntartó döntéseinek és iránymutatásai által meghatározott eljárás 

szerint történik.  

feladat / esemény felelős határidő 

Szórólap, online anyagok 

( A leendő elsős gyerekeknek és szüleiknek.) 

Intézmény- 

veztő, leendő 

elsős tanítók 

2020.11. 

Nyílt nap, játszóház 

( A leendő elsős gyerekeknek és szüleiknek.) 

Intézmény- 

vezető, 

leendő elsős 

tanítók 

2021. 02. 

Óvodai szülői értekezleten való részvétel, 

meghívás esetén 
Alsós intvh., 

tanítók 
2021.02. 

Tankerületi óvodai értekezleten való részvétel intv., intvh. 

tanítók 
2021.02. 

Kézilabda alkalmassági felmérés 

intvh., 

kézilabda- 

edzők 

2021.04. 12-ig 

Beíratás 

A rendeletben kijelölt napon történik. 

Intézmény-

vezető,alsós 

intvh. 

2021.04.15-16. 
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feladat / esemény felelős határidő 

A felvett leendő elsősöknek szülői értekezlet 

intézmény-

vezető, 

leendő elsős 

osztály- 

főnökök 

2021.06. 09. 

17:00 

 

 

4.13. Az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos feladatok 

feladat / esemény felelős határidő 

iskolánkra nem releváns   

   

   

   

   

 

5. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI 

TERVBŐL ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK 

 

érintett pedagógus 
továbbképzés 

megnevezése 
időpont 

finanszírozás 

(önköltséges, ped. 

innováció, tanulmányi 

szerződéses stb.) 

Pedagógusok 
Szakmai 

továbbképzések 
Folyamatos ingyenes, önköltséges 

Peer András 
Újraélesztés iskolai 

oktatása 

2020./21. 

tanév 
OMSZ ingyenes 8 órás képzés 

 

Az iskola a konzultációs napokon való részvétel lehetőségét, valamint a vizsganapok szabaddá 

tételét vállalja, megoldva a szakszerű helyettesítést.  
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6. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

6.1. Iskola és szülői ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

intézményvezető tájékoztat: 

• Szülői munkaközösség megbeszélései emailben megszervezve 

• 2020. 09. 04. hétfő 17 óra 

• 2021. 02. 10. 17 óra  

Az osztályfőnökök: emailben megszervezve 

• Szülői értekezleten 

• Réteg szülői értekezleten  

• Esetmegbeszélésen 

• Rendkívüli esetben 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok 

szolgálnak: emailben megszervezve 

• Fogadó órák 

• Egyéni megbeszélt időpontban szükség esetén 

• Fejlesztőkkel, gyógypedagógusokkal, pszichológussal együtt 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 

Iskolai programokon  

 

Virtuális Gála 

 

intv., invh. 

 

2020.03.26. 

 

Nézettségi mutató 

Szülőknek tartott 

fórumokon online 

Továbbtanulás 

Iskolabemutatás 

intv. 

pályaválasz-

tási felelős 

intv.  

 központi felvételi 

eredménye 

beiskolázás 
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6.2. A fenntartóval való kapcsolattartás  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, a Külső-Pesti Tankerületi Központtal. 

   

A kapcsolattartás tartalmi elemei: Intézményi kapcsolattartók 

Külső –Pesti Tankerületi Központ v. Rábel Krisztina 

Szakmai vezető  dr. Nagyné Koczog Tünde 

Gazdasági vezető  dr. Csikósné Straszinszki Gizella 

Köznevelési főosztályvezető Juhászné Barka Beatrix 

Tanügyigazgatási referens Fekete Nikoletta, Kiss-Tóth 

Emese, Koncz Anita 

Személyügyi referens Sohárné Kemele Hajnalka 

Műszaki ügyek Horváth János 

Gazdálkodási üzemeltetési és pályázati 

főosztályvezető 

Frank-Kobolák Anikó 

Jogi és humánpolitikai főosztályvezető dr. Kása Anna 

 

 

7. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

munkaköri 

leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
intézményvezető 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink nyomon 

követése 

foglalkozási tervek, 

tematikus tervek, 

egyéni fejlesztési 

tervek – 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

KRÉTA, 

elektronikus napló, 

törzslapok, KIR és 

más statisztikai 

adatállományok 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek , 

szakmai 

munkaközösség-

vezetők 

december 
negyedéves 

értékelés 
e-napló 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

e-napló, félévi 

tájékozató, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum-

vizsgálat 

 

intézményvezető és 

az 

intézményvezető- 

helyettesek 

február 

középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos 

teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentumainak 

kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető és 

az intézményveze-

tő-helyettes., 8. 

évfolyam 

osztályfőnökei 

március 

a pedagógusok 

minősítésének 

előkészítése 

minősítési 

dokumentáció 

dokumentum-

vizsgálat 
intézményvezető 

április 

harmadik 

negyedéves 

értékelések 

e-napló 
dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

május 

kirándulások 

tartalmi oldalának 

megszervezése és 

a lebonyolítás 

munkálatai 

 

programtervek 
dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

e-napló, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető és 

az intézményveze-

tő-helyettesek 

 

 

Óralátogatási ellenőrzési terv 

 

Látogatott pedagógus, 

pedagógiai asszisztens,/ 

osztály 

 

Látogatást végző személy 

 

Időpont 

1.osztályok 1-2. mkv,, alsós invh., intv. október 

 

Belépő pedagógusok  

 

Humán-, reál mkv, felsős 

intv.h, intv. 

 

október 

 

5. osztályok látogatása 

 

intvh., intv, 

 

november 

 

Önértékelési tervbe bevont 

pedagógusok 

 

mkv, intvh., intv, 

 

Folyamatos 

 

Minősítési tervbe bevont 

pedagógusok 

 

intézményi delegált 

 

OH által kijelölt időpontban 

3. osztályok látogatása intvh., intv. április 

7. osztályok látogatása intvh., intv. április 
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10. JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Tanévnyitó értekezlet 

 

2020/2021 

 

Ikt.sz.: I-4/23/2020 

Hely:  Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tantestületi szobája 

Idő:  2020. augusztus 31. hétfő 13 óra 

A nevelőtestületi értekezlet témája: tanévnyitó értekezlet 

Jelen vannak a jelenléti ív alapján:   38 fő a mellékelt jelenléti ív alapján 

Hiányzik:          0 fő 

Jegyzőkönyv-vezető:  Doroszi Renáta 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  Ostrowskiné Papp Éva 

     Kocsis Julianna Ibolya 

Siposné Kaszonyi Andrea intézményvezető megállapítja, hogy a tantestület 

határozatképes.  

 

Napirendi pontok:  

- a 2020/2021-es tanév munkatervének ismertetése és elfogadása,  

- a 6 tanítás nélküli munkanap idejének és tartalmának egyeztetése,  

- előzetes tantárgyfelosztás, órarend ismertetése,  

- munkaértekezlet (szeptember)  
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Friedbauerné Borbás Szilvia az iskola védőnője ismerteti a tanév feladatait, 

különös tekintettel a járványügyi előírásokra.  

Felhívja a figyelmet a kézmosás és maszkhasználat fontosságára, hogy a 

pedagógusok mit tudnak kiemelten tenni a védelem érdekében: a beteg gyerek 

mérlegelés nélkül maradjon otthon ill. az iskolából szülői kísérettel menjen haza. 

Amennyiben valaki allergiás, hozzon magával több maszkot és cserélje le, otthon 

a maszkokat mossák ki. A súlyos betegek szüleivel beszélni fog, hogy javasolt-e 

nekik a rendszeres iskolába járás.  

Beszámol a nyári változásokról: a védőnői szolgálat a Forrásházba költözött, ide 

települ át a gyermekorvosi hálózat is.  

Kiemelt feladata a nyolcadik osztályos szűrés és az oltások, ezek rendjét ismerteti. 

(6. osztály MMR és Di-Per-Te oltás, 7. osztály HPV és Engerix oltás).  

A pedagógusok figyelmét felhívja arra, hogy a gyógytestnevelés besorolást idén is 

ő készíti el: a gyerekek beadják orvosi papírjaikat és ő továbbítja a felmentések 

fokozatát a testnevelő tanároknak.  

Megadja hivatalos e-mail címét a pedagógusok számára és felhívja figyelmüket, 

hogy hivatalos ügyekben azt használják.  

 

Siposné Kaszonyi Andrea az iskola intézményvezetője beszámol az igazgatói 

értekezleten elhangzottakról. Ismerteti a KPTK élén bekövetkezett változásokat, a 

megváltozott tisztségviselőket. Elmondja, hogy szerdán van értekezleti nap a kerületi 

vezetők számára, illetve csütörtökön szaktanácsadói napja van. Beszámol a Kispesti 

AMI nevének megváltozásáról is.  

 

Az intézményvezető ismerteti:  

• a munkaközösség-vezetők beszámolója alapján összeállított munkatervet,  

• a tanév rendjét,  

• a tanítási szünetek rendjét,  

• ünnepeinket és hagyományainkat (felelősökkel együtt),  

• az 6 tanítás nélküli munkanap időpontját, tartalmát,  

• az előzetes tantárgyfelosztást,  
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• a munkaköri leírások aktualizálásának feladatát,  

• a többletmunkával megbízott kollégák nevét és a többletmunka 

megnevezését,  

• a tanulói létszámváltozásokat,  

• a tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók nevét,  

• a tanév céljait és kiemelt feladatait,  

• beszámol a nyári iskolaszépítésről,  

• a járványügyi intézkedési tervet,  

• a forró drót rendszer működéséről és kidolgozásának részleteiről,  

• felhívja a kollégák figyelmét arra, hogy a szülők nem jöhetnek be az 

épületbe,  

• ismerteti az online ebédbefizetés rendjét,  

• felhívja a figyelmet arra, hogy az osztályfőnöki órákon fel kell olvasni  

 a járványügyi intézkedési tervet,  

• ismerteti az első tanítási nap rendjét,  

• ismerteti a járványügyi karantén rendjét, munkajogi következményeit, 

• beszámol a digitális oktatás kidolgozott munkarendjéről,  

• felhívja a figyelmet a szülői nyilatkozatok kötelező kitöltésére,  

 

Siposné Kaszonyi Andrea intézményvezető asszony szavazásra bocsátja a Kispesti 

Vass Lajos Általános Iskola tantárgyfelosztását, és éves munkatervét. 

 

A tantestület a 2020/2021-es tanév előzetes tantárgyfelosztását egyhangúlag 

elfogadja.  

  Igen:   38 fő 100 % 

  Nem:     0 fő     0 % 

  Tartózkodás:    0 fő     0 % 

 

A tantestület a 2020/2021-es tanév munkatervét egyhangúlag elfogadja.  

Igen:   38 fő 100 % 

Nem:     0 fő     0 % 

Tartózkodás:    0 fő     0 % 
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MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉVES 

MUNKAPROGRAMJA) 

1. 1 sz. melléklet Nevelési munkaközösség munkaterve 

2. 2 sz. melléklet INOM munkaközösség munkaterve 

3. 3 sz. melléklet 1.-2. évfolyam munkaközösség munkaterve 

4. 4 sz. melléklet 3.-4. évfolyam munkaközösség munkaterve 

5. 5 sz. melléklet Humán munkaközösség munkaterve 

6. 6 sz. melléklet Reál munkaközösség munkaterve 

7. 7 sz. melléklet Idegennyelvi munkaközösség munkaterve 

8. 8 sz. melléklet Iskolakönyvtáros munkarendje 

9. 9 sz. melléklet Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv 

10. 10 sz. melléklet Diákönkormányzat munkaterve 

11. 11 sz. melléklet Járványügyi protokoll 

12. 12 sz. melléklet Digitális munkarendre átállás protokollja 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  


