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1. Stratégiai és operatív tervezés 
 

 A Hartyán Általános Iskola munkatervében olyan célokat fogalmaztunk meg, melyek 

megvalósítása reális lehetőség. A tervezésnél figyelembe vettük az oktatáspolitikai célokat. 

Munkatervünk a célok hatékony megvalósítását szolgálja. Stratégiai tervünk a 2021-2022. 

tanév beszámolójára épül, összhangban a munkaközösségek munkaterveivel.  

Kiemelt célunk, hogy a nevelési feladatok és az eszközjellegű tennivalók összhangban 

legyenek, megtartva a pedagógia elsődleges szerepét.  

 Az éves stratégiai tervezés a nevelőtestület bevonásával történt. 

 

2. Helyzetelemzés 
 

A Hartyán Általános Iskola az Észak-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában 

működő intézmény.  

 

2.1 Általános helyzetkép 
 

 Általános iskolánkban 8 évfolyamos képzés folyik. Pedagógiai programunk és helyi 

tantervünk értelmében első évfolyamon művészeti irányultságú és angol profilú osztályok 

indulnak a már régóta működő német nemzetiségi osztály mellett. A törvényi előírásoknak 

megfelelően 1-8. évfolyamon a mindennapos testnevelést heti 5 órában biztosítjuk. 

 Szociokulturális környezetünket figyelembe véve nagy gondot fordítunk a hátrányos 

helyzetű, SNI-s, BTM-es tanulók fejlesztésére, felzárkóztatására. Ebben a tevékenységünkben 

nagy szerepet kapnak a gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, osztályfőnökök. 

Figyelmünk kiterjed a tehetséges tanítványokra is, akikkel tanórán kívül is foglalkozunk. 

 

 

 

2.2 Tanulói létszámadatok 2022. szeptember 1-jén 
 

 Iskolánkban, a 2022-23. tanévben 640 tanuló teljesíti tankötelezettségét, egyéni 

munkarendben tanuló növendékünk nincs. 

  

2.3 Osztályok 

     

 Alsó tagozat:  12 osztály 

  Ebből:    Angol profilú:    4,5     osztály 

      Művészeti profilú:   4        osztály 

Német nemzetiségi:   3,5     osztály 

 

 Felső tagozat:  14 osztály 

  Ebből:    Angol profilú:               4       osztály 

      Művészeti profilú:           3,5       osztály 

      Természettudományos:          2,5       osztály 

Német nemzetiségi:   4       osztály 
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Évfolyam 
Osztályok 

száma 

Osztály 

megnevezése 

Osztály létszáma 

Osztályfőnök 

Tényleges Számított 
SNI 

tanuló 

1. 

évfolyam 
3 

1.a 26 26 - Bruscháné Bálint Enikő 

1.b 24 26 2 Kemény Magdolna 

1.n 22 22 - Joó Mária 

2. 

évfolyam 
3 

2.a 27 27 - Daróczi Ibolya 

2.b 27 27 - Németh Judit 

2.d 25 25 - Németh Erika 

3. 

évfolyam 
3 

3.a 27 29 2 Benkő Csilla 

3.b 28 28 - Soós Emőke 

3.n 
26 26 - 

Koppány Krisztina 

Marianna 

4. 

évfolyam 
3 

4.a 28 30 2 Ulejné Vass Andrea 

4.b 23 26 2 Alexitsné Imre Éva 

4.n 22 22 - Janda Gabriella Renáta 

5. 

évfolyam 
3 

5.a 27 29 1 Molnár Mariann 

5.b 22 24 1 Busai Balázs 

5.n 16 17 1 Mangult Kinga Katalin 

6. 

évfolyam 
3 

6.a 22 22 - Fekete Katalin 

6.b 30 34 4 Mester Regina 

6.n 21 21 - Kardos Andrea Noémi 

7. 

évfolyam 
4 

7.a 27 29 1 Sino Zsuzsanna Ágnes 

7.b 27 30 2 Farkasné Benedikti Dóra 

7.c 28 30 2 Dudás Gézáné 

7.n 
23 23 - 

Királyné Árpád 

Gabriella 

8. 

évfolyam 
4 

8.a 27 28 1 Székely Márta 

8.b 25 27 1 Mándoki Orsolya 

8.c 23 24 1 Jelinek Judit 

8.n 
17 17 - 

Berghoffer Ramóna 

Alexandra 

Összesen: 26      

 

Sajátos nevelési igényű (SNI) diák a tanulási képességet vizsgáló, hallás-, látás-, mozgás- 

vagy beszédvizsgáló intézet véleménye alapján: 23 fő. 

103 BTMN-es tanítványunk van a tanévben. 
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2.3.1 Osztályfőnökök és helyetteseik 

 

 

 

2.4 Délutáni foglalkozások, napközis csoportok 

 

 Eltérő rendelkezés hiányában továbbra is figyelembe vesszük a délutáni csoportok 

kialakításánál a következőket: 

 Alsó tagozaton – lehetőleg – homogén csoportok 

 Átlaglétszám:   1-2. évfolyam:  25 fő 

3-4. évfolyam:  26 fő 

 Felső tagozat     25 fő 

  

Napközis foglalkozásra jelentkező tanulókat, hely hiányában utasíthatja el – határozat 

formájában – az intézmény vezetője. Mikrokörnyezetünkből adódóan az a célunk, hogy minél 

több diák vegye igénybe ezt a szolgáltatásunkat.  

  

Osztály Osztályfőnök Osztályfőnök helyettes 

1.a Bruscháné Bálint Enikő Kozma Barbara Eszter 

1.b Kemény Magdolna Nemesné Szerencsés Éva 

1.n Joó Mária Ásoth Lászlóné 

2.a Daróczi Ibolya Pataki Ildikó 

2.b Németh Judit Tóth Gabriella 

2.d Németh Erika Ferenczi Lászlóné 

3.a Benkő Csilla Szabó Beáta 

3.b Soós Emőke Cseréné Schach Annamária 

3.n Koppány Krisztina Marianna Árvai Viktória 

4.a Ulejné Vass Andrea Fodorné Horváth Krisztina 

4.b Alexitsné Imre Éva Keresztesi Mónika 

4.n Janda Gabriella Renáta Bódor Kata/Mórocz Tamásné 

  Milos Kinga 

5.a Molnár Mariann Dalnoki Ildikó Zsuzsanna 

5.b Busai Balázs Lovásziné Demeter Edina 

5.n Mangult Kinga Katalin Nagyné Orosz Ildikó 

6.a Fekete Katalin Szőcs Tamás 

6.b Mester Regina Hoskóné Dudás Ágnes 

6.n Kardos Andrea Noémi Mihályi Julianna 

7.a Sino Zsuzsanna Ágnes Buzánszky Anett 

7.b Farkasné Benedikti Dóra Krizmanits-Szűcs Ivett 

7.c Dudás Gézáné Antal Anna Katalin 

7.n Királyné Árpád Gabriella Vida Liliána 

8.a Székely Márta Rókáné Szuda Erzsébet 

8.b Mándoki Orsolya Kassai Gizella 

8.c Jelinek Judit Huszárné Herpai Orsolya 

8.n Berghoffer Ramóna Alxandra Gergely Enikő Klára 
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Délutáni foglalkozás (napközi), tanulószoba: 15 csoport 

  Ebből: 

   Homogén csoport:              12 

   Heterogén csoport:     3 

 

Csoportok  

száma 

Csoportok  

jellege 

Csoport 

létszáma 

1.  

homogén 

26 

2. 24 

3. 22 

4. 27 

5. 27 

6. 25 

7. 27 

8. 28 

9. 26 

10. 28 

11. 23 

12. 22 

13. 

heterogén 

27 

14. 25 

15. 25 

 

 

 

2.5 Tehetséggondozás 
 

A pedagógusok heti lekötött órája a 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet miatt nagyon 

megemelkedett, ezért kevés óraszámot tudunk biztosítani a szakköröknek, 

tehetséggondozásnak. Mindemellett a pedagógusok versenyekre való felkészítéssel, azokon 

való részvétellel támogatják a tehetséges tanulókat. 

 

2.6 Tanulmányi versenyek, vetélkedők  

 
A 2022. szeptember 12-ig rendelkezésre álló, kerületi szintű versenyeken való 

részvételt a havi bontású ütemterv tartalmazza.  

 

2.7 Felzárkóztatás, fejlesztés 
 

A szakvéleménnyel rendelkező tanulókkal fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok 

foglalkoznak. Azokkal a diákokkal, akiknél nem állapítottak meg részképesség, vagy egyéb 

más problémát, az osztályfőnökök, szaktanárok foglalkoznak, többnyire tanórai differenciált 

feladatok alkalmazásával. Amennyiben a pedagógus óraszáma engedi, korrepetálás keretében 

is. 

Célunk az, hogy minden – valamilyen oknál fogva – lemaradt tanuló kapjon 

megsegítést a továbbhaladáshoz. 

Az SNI-s tanulókkal saját és utazó gyógypedagógusok foglalkoznak. 
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2.8 Sporttevékenység 
 

Iskolánkban nagy gondot fordítunk a sportra, kiemelten kezeljük ezt a területet. A heti 

5 testnevelés óra mind a 8 évfolyamon megvalósul.  

A testnevelést 1-4. évfolyamon többnyire a tanítók, valamint testnevelés szakos 

tanárok, felső tagozaton az arra képesített szaktanárok oktatják.  

A kerület valamennyi sportversenyén részt veszünk tanítványainkkal, számos 

rendezvénynek mi vagyunk a gazdái.  

Évek óta kiemelten kezeljük a két kerületi futóversenyt: október 23-i, Pólus-futás. 

 

2.9 Szakkörök, korrepetálások, délutáni foglalkozások 

 
A szakórák ellátása mellett számuk minimális.  

Intézményünkben heti 19 órában tartanak a pedagógusok szakköröket sakk, informatika, 

idegen nyelv, ének területen.  

Tantárgyi korrepetálásba heti 4 órában kapcsolódhatnak be tanítványaink. 

 

Esetleges járványügyi készenlét időtartama alatt a csoportok keveredésének elkerülése 

érdekében átmenetileg ezek a tevékenységek szüneteltethetők.  

 

2.10 Csoportbontások 
 

 A csoportbontás a 18 főt meghaladó osztályokban alkalmazzuk a következő tantárgyak 

esetében: idegen nyelv, informatika, digitális kultúra, életvitel és gyakorlat, technika és 

tervezés. 

  

2.11 Tanulmányi kirándulások, táborok 
 

Iskolánkban az ismeretek sokoldalú elsajátítása érdekében táborokat szervezünk: 

 erdei iskola tábor (Bernecebaráti és egyéb olyan helyek, melyek a pedagógiai 

programunkban megjelölt célok teljesítését lehetővé teszik az osztályok 

specialitásának megfelelően) 

 

A táborokba jelentkezést az első szülői értekezleten a szülőkkel egyeztetjük. 

 A tanulmányi kirándulásokhoz és a különböző táborhoz az osztályok szülői 

munkaközösségének egyetértése szükséges, melyet a szülői értekezlet jegyzőkönyvében 

rögzítenek. 

 

3. Személyi feltételek 
 

Tanévkezdéskor, azaz 2022. szeptember 1-jén pedagógus területen 9; technikai 

területen 5,5; NOKS-os területen pedig 2,5 betöltetlen álláshely van.  

 

 

3.1 Dolgozói létszámadatok 
 

2022. szeptember 1- től 55,81 fő az engedélyezett pedagógus létszám. Ezen kívül 7 

technikai és 3 NOKS-os munkatársunk dolgozik az intézményben. 
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3.2 Pedagógusok 
 

Az osztály és napközis csoportok óraszámából adódóan 55,81 pedagógus láthatja el a 

nevelési – oktatási feladatokat.  

Az engedélyezett létszámunk a 2022-23. tanévben: 55,81 fő. 

 

 

 

 Betöltött álláshelyek száma:      47 fő 

 Új pedagógusok:       1 fő 

Ebből gyakornok:       0 fő 

 Határozott időre alkalmazott pedagógusok:    0 fő 

 Betöltetlen álláshely:       8,3 fő 

Ebből betöltetlen álláshelyen megbízási szerződéssel dolgozik 4 fő 

 

3.3 Tartósan távol lévők 
 

Összesen 4 fő van távol az idei tanévben, oka: gyermekükkel vannak otthon 

 

 Csontos-Harda Alexandra                

 Nyiscsákné Dancs Mónika    

 Burtics Márta      

 Monostori Ágnes 

 

 

3.4 Pedagógiai munkát közvetlenül segítők (NOKS) 
 

Az idei tanévben, a szeptember 1-i adatok alapján két teljes állású pedagógiai 

asszisztens segíti a nevelők mindennapi munkáját. Bízunk abban, hogy rövidesen be tudjuk 

tölteni az üres álláshelyeket is.  

Az oktatástechnikai feladatok ellátása a rendszergazda feladata melyet megbízással lát 

el az informatika szakos kolléga.  

Adminisztratív területen 1 fő iskolatitkár dolgozik. 
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3.5 A pedagógusok tevékenységi körei 

 

Pedagógus neve Beosztása 
Tanított 

tantárgyak 

Szakkör, 

korrepetá-

lás 

Egyéb 

feladatok 

Székelyné Krizsán 

Mária 
szakos tanító 

 intézményvezető 
magyar nyelv   

Takácsné Bodnár 

Erika 

szakos tanító 
intézményvezető-

helyettes  

magyar nyelv és  

irodalom 
  

Szőcs Tamás 
tanár 

intézményvezető-

helyettes 
biológia    of. h. 

Alexitsné Imre Éva tanító 

matematika, magyar 

nyelv és irodalom, 

vizuális kultúra, 

környezetismeret, 

életvitel és gyakorlat, 

etika, napközi 

 
4. b 

 of. 

Antal Anna Katalin tanár 
vizuális kultúra, 

napközi 
 of. h.  

Benkő Csilla 

tanító,  
gyógypedagógus, 
munkaközösség 

vezető 

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

környezetismeret, 

etika, vizuális 

kultúra, 
technika és tervezés, 

napközi 

szk. 

korr. 

3. a 

 of. 

Berghoffer Ramóna 

Alexandra 
tanár 

német nyelv, német 

hon és népismeret, 
német nemzetiségi 

nyelv és irodalom, 

német nemzetiségi 

nyelv, osztályfőnöki, 

napközi 

 
 8.n  

of. 

Bódor Katalin Rita gyógypedagógus fejlesztés, napközi  of. h. 

Bruscháné B. Enikő szakos tanító 

matematika, magyar 

nyelv és irodalom, 

ének-zene, etika, 

napközi  

 
szk. 

alsós énekkar 
Szerda:7.ó. 

 

1.a 

 of. 

Busai Balázs tanár 

etika, 
technika és tervezés, 

 informatika, 
digitális kultúra  

közösségi nevelés  

 
5.b  

of. 

Buzánszky Anett tanár 
testnevelés, 

történelem 
sportkör  

Daróczi Ibolya szakos tanító matematika,  szk. 2.a  
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ének-zene, etika, 

napközi 

of. 

Dudás Gézáné tanár 

biológia,etika, 

közösségi nevelés, 

napközi 

 
7.c 

of.  

Farkasné Benedikti 

Dóra 

tanár, 

munkaközösség-

vezető 

matematika, német 

nyelv, közösségi 

nevelés, napközi 

 
7.b  

of. 

Fekete Katalin tanár 
testnevelés, etika, 

közösségi nevelés 
 

6.a  

of. 

Fodorné Horváth 

Krisztina 

tanár, fejlesztő 

pedagógus 
fejlesztés, napközi   

Gergely Enikő Klára 

tanár, 

munkaközösség-

vezető 

angol nyelv, 

napközi  

 

szk.  of. h. 

Hoskóné Dudás 

Ágnes 
tanár 

hon-és népismeret, 

angol nyelv, 

napközi 

szk.  of.h. 

Huszárné Herpai 

Orsolya 
tanár 

fizika, 

matematika, etika 

 

 ofh. 

Janda Gabriella 

Renáta 
szakos tanító 

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

környezetismeret, 

etika, vizuális 

kultúra, életvitel és 

gyakorlat, napközi 

 

 
4.n  

of. 

Jelinek Judit tanár 

magyar nyelv és 

irodalom, 

osztályfőnöki, 

napközi 

 

korr. 
8.c  

of. 

Joó Mária 

szakos tanító, 

mesterpedagó-

gus  

matematika, 

magyar nyelv és 

irodalom, technika 

és tervezés, 

etika, napközi 

 
1.n  

of. 

Kassai Gizella tanár 

magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem 

 ofh. 

Kardos Andrea tanár 

német nemzetiségi 

nyelv és irodalom,  

német nyelv, 

nemzetiségi 

népismeret, 

etika, közösségi 

nevelés 

 
6.n  

of. 

Keresztesi Mónika fejlesztő- fejlesztés, napközi  of. h. 
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pedagógus 

Kemény Magdolna szakos tanító  

vizuális kultúra, 

technika és 

tervezés, ének-

zene, testnevelés, 

dráma és tánc, 

etika, napközi 

szk. 

 

1.b  

of. 

Királyné Árpád 

Gabriella 
tanár 

német nemzetiségi 

nyelv és irodalom, 

német nemzetiségi 

nyelv,   

német nyelv, 

nemzetiségi 

népismeret, német 

hon-és népismeret,  

közösségi nevelés 

 
7.n  

of. 

Koppány Krisztina 

szakos tanító, 

közalkalmazotti 

tanács elnöke 

matematika, etika, 

digitális kultúra,  

napközi  

 
3.n 

 of. 

Kozma Barbara 

Eszter 
tanító 

technika és 

tervezés, 

testnevelés,  

környezetismeret, 

vizuális kultúra, 

napközi 

 of. h.  

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 
tanár 

magyar nyelv és 

irodalom, napközi 

 

korr. of. h. 

Lovásziné Demeter 

Edina 
tanár 

természettudomány 

életvitel és 

gyakorlat 

technika és 

tervezés 

 of.h. 

Mándoki Orsolya 
tanár, 

osztályfőnök,  

matematika,  

etika, 

osztályfőnöki, 

napközi 

 
8.b  

of. 

Mangult Kinga 

tanár 

munkaközösség 

vezető 

 

német nemzetiségi 

nyelv és irodalom, 

német nemzetiségi 

nyelv, nemzetiségi 

népismeret, 

közösségi nevelés 

 
5.n  

of. 

Mester Regina tanár 

kémia, 

természettudomány 

közösségi nevelés 

 
6.b  

of.   

Mihályi Julianna 

gyógypedagógus 

munkaközösség 

vezető 

egyéni és 

kiscsoportos 

fejlesztés 

szk. of.h. 

Molnár Mariann tanár testnevelés, etika,  5.a  
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közösségi neveés of. 

Nemesné Szerencsés 

Éva 
szakos tanító  

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

 napközi 

 
  

of.h. 

Németh Erika szakos tanító 

magyar nyelv, 

magyar irodalom, 

matematika, etika, 

ének-zene, vizuális 

kultúra, technika és 

tervezés, napközi 

szk. 
2.d  

of. 

Németh Judit szakos tanító 

magyar nyelv és 

irodalom, 

német nemzetiségi 

tánc, testnevelés, 

etika, vizuális 

kultúra, technika és 

tervezés, napközi 

 
 2.b  

of. 

Pataki Ildikó szakos tanító 

magyar nyelv és 

irodalom, vizuális 

kultúra, technika és 

tervezés, napközi 

  of. h. 

Rókáné Szuda 

Erzsébet 

alapítványi 

elnök 

tanár 

történelem, 

földrajz,  
  of. h. 

Sino Zsuzsanna 

Ágnes 
tanár 

angol nyelv, 

közösségi nevelés, 

napközi 

szk. 
7.a  

of. 

Soós Emőke tanító  

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

környezetismeret, 

testnevelés, 

etika, 

napközi  

korr. 
3.b  

of. 

Szabó Beáta szakos tanító 

digitális kultúra, 

testnevelés, 

napközi 

szk. of. h. 

Székely Márta tanár 

angol nyelv, 

magyar nyelv és 

irodalom,  

 osztályfőnöki, 

napközi 

szk. 
8.a  

of. 

Ulejné Vass Andrea 
szakos tanító, 

osztályfőnök 

magyar nyelv és 

irodalom, etika, 

ének-zene, 

testnevelés, 

matematika, 

környezetismeret, 

napközi 

szk. 
3.a  

of. 
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4. Az iskolai tevékenység szervezeti keretei 
 

 Iskolavezetőség  

 Intézményvezető               Székelyné Krizsán Mária 

 Intézményvezető-helyettes   Takácsné Bodnár Erika 

Szőcs Tamás 

 Évfolyamvezető 

 1 – 2. évfolyam, napközi    Bruscháné Bálint Enikő 

 3 – 4. évfolyam, napközi   Daróczi Ibolya 

 

Munkaközösség-vezető  

 Társadalomtudomány    Krizmanits-Szűcs Ivett 

 Német nyelv     Mangult Kinga 

 Testnevelés     Molnár Mariann 

 Természettudomány    Farkasné Benedikti Dóra 

 Angol      Gergely Enikő 

 Fejlesztők     Mihályi Julianna 

 

Közalkalmazotti tanács  

 Elnök     Koppány Krisztina 

 Tag      Ulejné Vass Andrea 

 

Egyéb megbízatások 

 Diákönkormányzatot segítő tanár Antal Anna Katalin 

 Dekorációs felelős   Mihályi Julianna 

 Tankönyvfelelős   Nagyné Orosz Ildikó 

 Órarend készítő   Szőcs Tamás, Busai Balázs 

 Jegyzőkönyvvezető   Juhász Krisztina 

 Jegyzőkönyv hitelesítője  Nemesné Sz. Éva, Rókáné Sz. Erzsébet 

 Iskolai rendezvények, műsorok  

hangosítása    Busai Balázs 
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4.1 Az iskolavezetőség szakmai felépítése 
 

 A vezetőség – minden héten – pénteken 9
00

 órától tartja megbeszéléseit.  

 A vezetői értekezlet témái: 

 az eltelt hét eseményeinek értékelése 

 feladatok a következő héten 

 akut problémák megbeszélése, megoldási javaslat felvázolása 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Intézményvezető 

(intézményvezető) 

 

Intézményvezető-helyettes 

(int.vez.helyettes) 

 

 

Intézményvezető-helyettes 

(általános int.vez.helyettes) 

 

 

Alsó tagozat 
1-8. évf. napközi 

 

Felső tagozat 
felsős munkaköz-k., 

fejlesztőpedagógusok 

 

Technikai 

dolgozó: 
karbantartó 

 

Pedagógiai 

munkát segítő: 
könyvtáros, pedagógiai 

asszisztens, laboráns 
 

pszichológus 
Ügyviteli dolgozó: 

iskolatitkár 
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4.2 Kibővített vezetőség 
 

 A kibővített iskolavezetőség tagjai: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 közalkalmazotti tanács elnöke 

 munkaközösség-vezetők 

 

Üléseit a hónap utolsó hétfőjén 14
00

 órától tartja. 

 

A munkaértekezlet állandó részei: 

 beszámoló az eltelt hónap eseményeiről 

 értékelés 

 a következő időszak feladatainak, felelőseinek kijelölése 

 aktualitások 

 

5. Az iskola munkarendje 
 

Időpont Esemény  
2022. VIII. 31. 15

00 
tanévnyitó ünnepély az 1. évfolyamnak 

2022. IX. 1. 9
00 

tanévnyitó ünnepély 2-8. évfolyam 

2022. IX. 1. első tanítási nap  

2022. december 21. (szerda) téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

2023. január 9. (hétfő) téli szünet utáni első tanítási nap 

2023. I. 20. (péntek) első félév vége 

2023. I. 27. (péntek) félévi értesítés kiosztása 

2023. IV. 5. (szerda) tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2023. IV. 12. (szerda) tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

2023. VI. 16. (péntek) utolsó tanítási nap 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. évfolyamon  

2022. IX. 19-X.10-ig 

Bemeneti mérések: 

2022. IX. 26- XI.30. 

8. évfolyam: 2022. X.10-21. 

6. évfolyam: 2022. X. 24- XI. 11. 

4. 5. évfolyamon: 2022. XI. 14-30. 

Kimeneti mérések:  

2023. III. 6- 2023. július 9. 

NETFIT: 2022. I. 9 – V.12. 

DIFER mérés: 2022. X.14 - XII.9-ig 

Lázár Ervin Program: programtervezés a kínálat függvényében 

Határtalanul!- utazás időpontja: 2022.09. 26-29. (2021.évi tanulmányi kirándulás 

megvalósulása) 

Kapcsolódás a PÉNZ7 tevékenységéhez. (2023. március 6 –10.) 

Kapcsolódás a Fenntarthatósági Témahét tevékenységéhez. (2023. április 24–28.) 

Tanköteles tanulók beíratása az első évfolyamra: 2023. IV. 20-21. 

Tanítási napok száma a 2022-23. tanévben: 183 
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A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli 

tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt 

esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról. 

 

 

A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért, és az ahhoz szükséges 

feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, 

amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben 

kezdeményezheti. 
A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolák - szükség esetén - gondoskodnak a tanulók felügyeletéről. A 

felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. 

2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott 

nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy 

testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és 

dokumentálását. 

 

 

Munkanap áthelyezések 

 

 2022. október 15. szombat, munkanap 

 2022. október 31. hétfő pihenőnap  

 

5.1 Tanítás nélküli munkanapok 

 

 

Dátum  Esemény  

2022. IX. 12. (hétfő)  Nevelési értekezlet 

2022. XI. 23. (szerda) Pályaorientációs nap 

2023. IV. 28. (péntek) Nevelési értekezlet 

2023. VI. 13. (kedd) Hartyán nap (DÖK kérésére) 

 

 

5.2 Nevelési értekezletek  

 

2022. IX. 12. Nevelési értekezlet:    Az éves munkaterv összeállítása, elfogadása 

2023. IV.28.  Nevelési értekezlet:    Országos mérések eredményeinek elemzése, értékelése. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos 

támogató rendszer adatainak elemzése, értékelése. 

 

 

5.3 Szülői értekezletek 
  

A szülők tájékoztatásának legfontosabb formája a szülői értekezlet és a fogadóóra. 

 A szülői értekezleten az osztályfőnök és a délutános tanító minden esetben jelen van, a 

betanító szaktanárok pedig meghívással vesznek részt. 

 Szülői értekezletet csak a munkatervben maghatározott és elfogadott időpontokban 

tarthatnak az osztályfőnökök. Rendkívüli szülői értekezlet – az adott tagozat 

intézményvezető- helyettesével – előre egyeztetett időpontban engedélyezett. Az ilyen jellegű 

megbeszélésen a vezetőség egyik tagjának jelenléte szükséges! 
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 1. évfolyam:   2022. IX. 1. 17
00

 (csütörtök) 

 Alsó tagozat 2-4. évf.:  2022. IX. 13-16. között  

 Felső tagozat:   2022. IX. 13-16. között  
 

 

 Alsó tagozat 1-4. évf.:  2023. I.30 - II.2. között  

 5-7. évfolyam:   2023. I.30 - II.2. között 

 8. évfolyam:   2023. II. 9. (csütörtök)  
 

 

 Alsó tagozat 1. évf.:  2023. V. 2. (kedd) 

 Alsó tagozat 2. évf.:  2023. V. 3. (szerda) 

 Alsó tagozat 3. évf.:  2023. V. 4. (csütörtök) 

 Alsó tagozat 4. évf.:  2023.  V.8. (hétfő) 

 Felső tagozat:   2023. IV. 25. (kedd) 

 

5.4 Fogadóórák 
 

 Általános, valamennyi pedagógus számára érvényes fogadóóra: 

 

 1-2. évfolyam és napközi:   2022. XI. 14. (hétfő) 

 3-4. évfolyam és napközi:   2022. XI. 16. (szerda) 

 Felső tagozat:     2022. XI. 15. (kedd) 

 

 

 1-2. évfolyam és napközi:   2023. III. 6. (hétfő) 

 3-4. évfolyam és napközi:   2023. III. 8. (szerda) 

 Felső tagozat     2023. III. 7. (kedd) 

 

Az egyéni fogadóórát a honlapon jelentetjük meg. 

A szülők tájékoztatásának, valamint a kapcsolattartás módjai még: telefonos 

beszélgetés, e-mail, facebook, online fogadóóra 

  

 

5.5 A vezetők fogadóórái 
 

 Székelyné Krizsán Mária fogadóórái 

 szülőknek:     H: 11
00

 – 12
30

 

CS:  13
30 

– 15
30

 

 Takácsné Bodnár Erika 

 szülőknek:     Sz: 10
00

 – 11
00 

 

Cs: 13
00

 – 15
30

 

  

 Szőcs Tamás 

 szülőknek:     H: 9
00

 – 10
30 

 

K: 15
00

 – 17
00 

 

 

 

 



 Hartyán Általános Iskola Munkaterve  

 2022-2023. tanév 

18 

 

5.6  Intézményi nyílt napok 

 
 2023. I. 11.  3-4. évfolyam + felső tagozat 

 2023. I. 12.  1-2. évfolyam 

 2023. III. 25. Leendő első osztályosoknak 

 

 

5.7 Iskolai Szülői Munkaközösség értekezletei 

 

Dátum Téma 

2022. IX. 19. 

 

- Az iskola éves munkatervének ismertetése  

- Javaslatok, kiegészítések, szavazás az elfogadásról 

2023. II. 16. 
- A féléves beszámoló ismertetése 17

00 

- Javaslatok, kiegészítések, szavazás az elfogadásról 

2023. VI. 29. - Az éves munka értékelése, lezárása 

 

5.8 Előre tervezhető tantestületi, nevelési és munkaértekezletek 

 
 Dátum Program Felelős 

1. 2022. VIII. 17.  Alakuló értekezlet 

intézményvezető 
2. 2022. VIII. 30.  Tanévnyitó értekezlet 

3. 2022. IX. 12.  

Ősz nevelési értekezlet – munkaterv 

kidolgozása, célok feladatok meghatározása, 

elfogadása  

4. 2022. X.26. 
Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

5. 2022. X. 24. 
Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

6. 2022. XI. 28. 
Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

7. 2023. I. 20. 
 

Osztályozó konferencia  

alsó, felső tagozat – 13
00

-tól 

(rövidített órák 35’+10’) 

intézményvezető, 

int.vez.h.  

8. 2023. I. 30. 
Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

9. 2023. II. 3. 
Félévi beszámoló értekezlet  

(rövidített órák 35’+10’) 

Szőcs Tamás 

 int.vez.h. 

10. 2023. II. 27. 
Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

11. 2023. III. 27. 
Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

12. 2023. IV. 28. 

Tavaszi nevelési értekezlet 

- kompetenciadolgozatok eredményeinek 

kiértékelése 

 

intézményvezető 

munkaközösség 

vezetők 

13. 2023. V. 22. Munkaértekezlet: intvez., intvez.h., 
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- ballagási megbeszélés 

- a tanévzárás teendői 

7-8. évfolyam vezetője, 

dekorációs csoport 

14. 2023. VI. 19. 

Osztályozó konferencia –  
alsó, felső tagozat – 8

00 

 
intvez., intvez.h, 

15. 2023. VI. 28. Szakmai tantestületi kirándulás  Alexitsné Imre Éva 

16. 2023. VI. 30. Tanévzáró beszámoló  értekezlet intézményvezető 

 

 

 

5.9 Tanórák közötti szüneti feladatok, ügyeleti munka 
 

 A szünetben – a tanulók testi épségének, valamint a vagyon védelmének érdekében – 

tanári ügyeletet tartunk minden folyosón, az aulában és az udvaron. 

 A tanári ügyelet csak akkor lehet hatékony, ha azt mindenki ugyanolyan 

fontosságúnak tartja, mint a tanórák alatti fegyelem megtartását. Ennek érdekében a cél az, 

hogy egy adott délelőtt egy pedagógus lássa el a folyosói ügyeletet.  

 Az ügyeleti rend beosztását az intézményvezető-helyettesek készítik el, a 

munkaközösség-vezetők véleményének meghallgatásával. Amennyiben az ügyeletes 

pedagógus hiányzik, a vezető-helyettesnek kell kijelölni a teendők ellátására egy pedagógust.  

Az ügyeletes nevelő felelős a gyermekek testi épségéért, aktívan részt vesz az okozott 

kár megtéríttetésében.   
 

 

5.10 A szorgalmi időszakban tanári ügyelet elveinek meghatározása 
 

 A szorgalmi időszak szünetei a pedagógusoknak nem szabadság, tehát feladatot bárki 

kaphat ebben az időszakban.  

 A napközis ügyeletet elsősorban a napközis nevelőkkel célszerű megoldani.

 Amennyiben van olyan pedagógus, aki a szüneti beosztásnak – egyéni elfoglaltsága 

miatt – nem tud eleget tenni, fizetés nélküli szabadságot kérhet. 

 

 

6. Kiemelt célok, feladatok a nevelő – oktató munka területén 
 

 

 A tanulási területeken átívelő tanulói kulcskompetenciák esetében kiemelt cél a 

digitális kompetenciák fejlesztése.  

A digitális kompetenciák öt területe: 

 Információ gyűjtése, felhasználása, tárolása; 

 Digitális, internet alapú kommunikáció; 

 Digitális tartalmak létrehozatala; 

 Problémamegoldás, gyakorlati alkalmazás; 

 IKT biztonság. 
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Megvalósulás feltétele: 

- megfelelő sávszélesség áll rendelkezésre  

- a digitális eszközök biztonságos kezelése 

- az internetes keresők tudatos, helyes használatának megtanítása (hogyan, honnan 

gyűjtsünk?) 

- a tanuló tud a megadott témakörhöz önállóan anyagot, háttér információt, adatot 

megkeresni, értelmezni, szelektálni, és adekvátan beillesztve prezentálni azt, 

illetve az adathordozókon megfelelő helyen tárolni az életkori sajátosságoknak és 

osztályfoknak megfelelően 

- a NETIKETT ismerete és tudatos alkalmazása 

- az iskola által megjelölt digitális platform, a Discord felhasználói szintű ismerete, 

funkcióinak biztos alkalmazása 

- a tanulók képesek a kéretlen, számukra veszélyes tartalmak kiszűrésére, 

személyes adataiknak védelmére 

- a tantárgyi Discord csoportban aktív és megfelelő részvétel  

 

 

 Országos mérésekre való felkészítés: az előző évi mérések eredményeinek elemzése, a 

fejleszthető területek meghatározása munkaközösségi szinten, a jobb eredmények 

elérése érdekében.  

 

Megvalósulás feltétele: 

- olvasott és hallott szöveg értésének fejlesztése 

- az előző évi eredmények tükrében a nehézséget okozó feladatok eredményessége 

javul 

- csökken az 1-es képességszinten lévő tanulók száma 

- a tanuló megjelenik a mérésen, készségszinten használja az eszközöket és az 

internetes felületet, integrálja a feladatmegoldásban a megszerzett tudást, az 

eredményeiben pedig ha van összehasonlítási alapja, tartja a szintet, vagy 

eredménye meghaladja azt 

 

 A lemorzsolódási mutató pozitív irányú eredményeinek megtartása és növelése. A 

veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok felállításával, szülők 

bevonásával, komplex segítő és támogató rendszer biztosításával.  

(tanulási akadályok csökkentése; a jövőkép erősítése; közvetlen irányított tanulás 

kialakítása, segítése)  

 

Megvalósulás feltétele: 

- minden érintett tanulónál a hatékony tanulási stílus megtalálása 

- kevesebb tantárgyi bukás 

- kevesebben legyenek 3,00-as átlag alatt 

- csökkenteni az 1,1-et rontó tanulók számát 

- az évismétlésre bukottak számának csökkentése 

- lemorzsolódási mutató csökkenő szintje 
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- segítő team-ek létrejötte, megtartása, az aktuális probléma szakmai 

megtámogatásával 

- a „veszélyzónában” (átlaga az 1,5-et eléri) lévő tanulók személyes megsegítése 

 

 8. osztályos tanulók felkészítése (szóbeli, írásbeli) a középiskolai felvételi vizsgára.  

 

Megvalósulás feltétele: 

 

- feladatunk az alsó tagozaton biztonságosan megalapozni az alapvető matematikai 

ismereteket, az írásbeli szövegalkotást, az olvasás-szövegértés gyakorlati 

megvalósítását, biztos tájékozódás a különböző típusú szövegekben. 

- a 8. évfolyamosok legalább 50%-a vegyen részt folyamatosan és aktívan a két 

magyar felvételi előkészítő valamelyikén, illetve a matematika felkészítésen 

- november hónap elején próbafelvételi írása, eredmények értékelése, tapasztalatok 

megosztása 

- felvételi követelményeknek való sikeres megfelelés; amennyiben a tanulók 

pozitív visszajelzést adnak a felvételi vizsga menetéről, vagyis pozitív élménnyel 

távoznak a vizsgáról 

- az átlagteljesítmény, vagy afölötti pontszám elérése (saját képességek 

figyelembevétele a pontok elérésénél) 

 

 Belső tudásmegosztás intézményen belül. 

 

Megvalósulás feltétele: 

 

- kollégák egymás közötti hospitálása, kiemelten gondolva az alsósok felsősökhöz 

és felsősök alsósokhoz történő látogatására, tudásmegosztásra 

- a hospitálás alatt látott gyakorlatok megbeszélése, alkalmazása további tanórákon 

- „ötlettár” létrehozása: ötletek, digitális források, munkaközösségen belüli és 

egymás közötti megosztása, 

- Discord felületén a különböző csoportokban az általunk készített digitális 

eszköztárunk megosztása vagy bemutatása 

- nyílt órák megtartása, a résztvevők köre lehetőségekhez mérten magas 

 

 A 3. és 7. évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a tanmenetek 

elkészítése. 

Egységes követelményrendszer kialakítása 3. és 7. évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 

Megvalósulás feltétele: 

 
- határidőre elkészülnek a tanmenetek és az egységes témazáró dolgozatok 

- tartalmilag a Helyi Tantervvel összhangban állnak 

- a szakmai ellenőrzést követően elfogadásra kerülnek 
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7. A 2021-22. tanév beszámolójából adódó feladatok 

 
7.1 1-2. évfolyam 

 
I. Ráhangolódás az iskolára, óvoda iskola közti átmenet biztosítása 

 játékos, rugalmas óravezetés, tevékenykedtetés 

 eszközhasználat 

Teljesül: a gyerekek alkalmazkodtak az iskola szokásrendjéhez, és gyakorlottan használják az 

eszközöket. 

 

II. Figyelem koncentráció fejlesztése ösztönző feladatok alkalmazásával 

 mozgásfejlesztés, nagymozgások és finommotorika fejlesztése 

 tanórai aktivitás fokozása, belső motiváció kialakítása 

Teljesül: ha rendezett íráskép, összerendezett, harmonikus mozgás, és a figyelem 

tartósságának növelése tapasztalható 

 

7.2 3-4. évfolyam 
 

I. A matematikai szaknyelv tudatos és gyakorlatias használata szóban és 

írásban is 

● Önálló problémamegoldó gondolkodás fejlesztése szöveges feladatok 

értelmezése és megoldása során. 

Teljesül: feladatok gördülékeny önálló megoldásával 

 

II. Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése 

 

 Szövegértés fejlesztése különböző szövegtípusok felhasználásával (alsó 

tagozaton megjelenő életszerű, praktikus szövegekben), önálló tanulásra 

felkészítés. 

 Önálló szövegalkotási képesség fejlesztése szóban és írásban. (Indoklás, 

véleményformálás.) 

Teljesül: ha a tanuló képes összefüggő szöveg alkotására szóban vagy írásban irányított 

témában, és önálló fogalmazás írására. 
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7.3 Társadalomtudomány munkaközösség 

 

Kiemelt céljaink és feladataink:  

 

 7. évfolyamon heti egy korrepetálás nyelvtanból (féléves váltással az a és n, 

valamint b és c osztályok között). 

Célunk, hogy kiegészítsük az órai ismereteket és elkezdjük a központi 

felvételire való felkészítést különböző típusfeladatok gyakorlásával. 

Várható eredmény, hogy diákjaink el tudják sajátítani és begyakorolni a 

teljes 7. évfolyamos tananyagot a csekély óraszám ellenére. Illetve, hogy a 

központi magyar felvételi pontszámai növekedjenek a következő 

(2023/2024-es) tanévben. 

 

 tehetséges tanulóink felkészítése a kerületi és országos szavalóversenyekre, 

rajzversenyekre, nyelvtani versenyekre, kiemelten a Lotz János helyesírási és 

szövegértési és Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyre 

Célunk, hogy minél több tehetséges tanuló vegyen részt a meghirdetett 

versenyeken, kihozzák magukból a legjobbat és szép eredményeket érjenek 

el, ezzel ösztönözve társaikat is arra, hogy legközelebb ők is jelentkezzenek. 

 

Céljaink és feladataink a társadalomtudományok területén: 

 a magyar irodalom tantárgy kötelező memoritereinek, történelem 

tantárgy legfontosabb dátumainak több mint 50%-os ismerete, 

teljesítése 

 

Feladataink:  

1. a helyi tantervben meghatározott memoriterek szóbeli vagy írásbeli 

számonkérése 

2. a legfontosabb történelmi események dátumainak kikérdezése 

3. különböző tanulási technikák megtanítása a hatékony memorizálás 

érdekében 
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Várható eredmény: A technikák elsajátítása segít az irodalmi művek és 

dátumok megtanulásában, amely meglátszik az év végi osztályzatokban 

mindkét tárgyból. Javulnak az egyéni és osztályátlagok a két tantárgyból.  

Sikerül megtartani a helyet vagy előrébb lépni a tantárgyak közötti 

rangsorban. 

 

 az olvasástechnika és a szövegértési kompetencia tervszerű és folyamatos 

fejlesztése a bemeneti és kimeneti mérések sikeres teljesítéséhez a teljes felső 

tagozaton  

 

Feladataink:  

1. irodalom órák mindegyikén szóbeli vagy írásbeli szövegértési feladatok 

teljesítése 

2. digitális eszközök bevonása a szövegértés gyakorlásakor (tanulói tablet, 

projektor) 

3. iskolai szinten 5 alkalommal mérjük diákjaink szövegértési kompetenciáját 

4. a történelem és irodalom munkafüzetekben található szövegértési feladatok 

több mint 50%-os teljesítése 

5. minden történelem témazáróban található szövegértési feladat 

 

Várható eredmény: Az országos szövegértési mérés eredményeinek évről évre 

történő javulása.  

A diákok év eleji, bemeneti iskolai szövegértési mérés eredményének százalékos 

javulása az   év   végi, kimeneti méréshez képest. 

 

 kronologikus szemléletmód kialakítása magyar irodalom, történelem és vizuális 

kultúra órákon 

 

Feladataink: 

1. időszalag használata irodalom, történelem és vizuális kultúra órákon 

2. a különböző irodalmi és történelmi korszakok közötti kapcsolat 

megvilágítása, egységes szemléletmód kialakítása a tanórákon 

3. órai feladatokban és dolgozatokban történelmi és irodalmi események 

időrendi sorrendbe állítása 
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Várható eredmény: A diák egységes szemléletet kap, tud kapcsolatot teremteni a 

különböző korszakok és fontosabb irodalmi és történelmi személyek és események 

között. Lehetőség az interdiszciplinaritásra (tantárgyak közötti együttműködés), 

megkönnyítve a kötelező olvasmányok tanítását. Rendszerszintű gondolkodás 

megalapozása. 

 

7.4 Angol nyelvi munkaközösség 

 

Szakmai céljaink és feladataink: 

 

 A kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése 

 az verbális kommunikációs készség és az írásbeli kommunikáció fejlesztése 

minden évfolyamon; 

 az 5. a osztály és a 7. a osztály angolos csoportjának felkészítése az év végi 

nyelvi vizsgára, a vizsga lebonyolítása csoportbontásban. Az előző évek 

tapasztalatait felhasználva egységes követelményrendszer alapján történő 

felkészítés: egységes tételek kidolgozása, egységes értékelési rendszer és 

minősítés alkalmazása. 

 korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása (projekt módszer, IKT-

eszközök használata) 

 

 A 6. és a 8. osztályok felkészítése az újonnan bevezetett online országos mérésre. 

 az idegen nyelvi kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztésével, digitális 

kompetenciafejlesztő feladatok minél gyakoribb alkalmazásával felkészítjük a 

tanulókat az országos idegen nyelvi kompetenciamérésre; 

 A tanév során megismert lexikai tananyag és nyelvtani szabályok, kérdés- és 

mondatszerkesztés, mondat-kiegészítés és a szövegértés gyakoroltatásával 

fejlesztjük a tanulók szükséges készségeit; 

7.5 Német nyelvi munkaközösség 
 

Céljaink: 

Az idegen nyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia, mint kulcskompetenciák 

együttes fejlesztése. 
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Tekintettel arra, hogy intézményünknek is  kiemelt célja a kulcskompetenciák fejlesztése, 

hogy a pandémia hatására életkortól függetlenül megkerülhetetlenné vált a digitális 

kompetencia sürgető fejlesztése, valamint ,hogy a leghangsúlyosabb külső mérések az 

Oktatási Hivatal által bevezetett digitális mérések lettek, úgy gondoljuk, hogy e két terület 

összekapcsolása és együttes fejlesztése kiemelt cél kell legyen minden évfolyam számára. 

 

Tehetséges diákok nyelvvizsgára való felkészítése A1, A2 és B1 szinten, a Goethe 

Intézet Fit in Deutsch A1, Fit in Deutsch A2, valamint DSD 1 (A2-B1) egynyelvű 

nemzetközi nyelvvizsgákra való szakszerű felkészítés. 

Fontosnak tartjuk, hogy az eredményes idegennyelv-oktatás objektíven  mérhető legyen, 

ezért alakítottunk ki hosszútávú szakmai kapcsolatot a budapesti Goethe Intézettel, 

valamint a DSD I. Nyelvvizsgaközponttal Baján. A nemzetközi nyelvvizsgák lehetősége 

nagyban   motiválja a tanulási-tanítási folyamat szereplőit, ösztönző hatásával segíti  a 

pedagógiai programunkban kitűzött céljaink megvalósulását: az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztését, támogatja a tanulás tanításának megvalósulását, segíti a 

pályaorientációt és fejleszti a kulcskompetenciákat: az  idegen nyelvi kommunikációt, a 

szociális kompetenciát, a kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciát, a 

hatékony-önálló tanulást. 

 

   Feladataink 

Feladataink, a megfogalmazott munkaközösségi célokból adódnak. 

„Az idegen nyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia, mint kulcskompetenciák 

együttes fejlesztése.”  

Hozzárendelt feladataink: 

 digitális pedagógiai- módszertani eszközök alkalmazása a 

tanórákon 

   a pedagógusok IKT tudásának, digitális módszertani kultúrájának 

fejlesztése 

 digitális feladatgyűjtemény létrehozása 1-8. évfolyamig, ezzel 

segítve a munkaközösségen belüli tudásmegosztást 

 munkaközöségen belüli óralátogatások és elemzése 

 az éves óraszámunk kb.75%-a IKT tanóra legyen 

 felső tagozaton a digitális idegen nyelvi mérés típusfeladatainak 

beépítése a tanórákba 
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 online tanulói közösségek működtetése 

 

„Tehetséges diákok nyelvvizsgára való felkészítése A1, A2 és B1 szinten, a Goethe 

Intézet Fit in Deutsch A1, Fit in Deutsch A2, valamint DSD 1 (A2-B1) egynyelvű 

nemzetközi nyelvvizsgákra való szakszerű felkészítés.” 

Hozzárendelt feladataink: 

 magas szakmai színvonalon nyújtott nyelvoktatás, a nemzetközi 

nyelvvizsgákra való szakszerű felkészítés megvalósulása 

  fejleszthető területek megerősítése ( az olvasott és hallott szöveg értése) 

 tanulóink  nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése 

 a nemzetközi nyelvvizsgák mintájára épülő házi nyelvi vizsga kidolgozása 

és lebonyolítása 

 5.6. és 8. évfolyamon a vizsgákhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok 

ellátása 

 

7.6 Természettudományos munkaközösség (technika, informatika, 

matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia) 

 
Célok, feladatok 

1. Az előző tanév során évismétlésre vagy javítóvizsgára került diákok az idei tanévben 

sikeresen teljesítsék a tanév követelményeit a természettudományos tantárgyakból. 

 kiemelt figyelem a tanórákon 

 differenciálás 

Sikerkritérium: az érintett tanulók tantárgyankénti tanulmányi átlaga év végére érje el 

az 1,71-ot 

2. A hetedik évfolyam helyi tantervének ellenőrzése és tanmeneteinek átdolgozása a 

2020-as NAT kritériumainak megfelelően. 

 helyi tanterv szükség szerinti átalakítása 

 ehhez igazodó tanmenetek elkészítése 

 egységes témazárók kidolgozása  

Sikerkritérium: dokumentumok elkészítése az adott határidőre 
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7.7 Testnevelés és sport munkaközösség 
 

Ezek alapján a testnevelés tanítása során célunk és feladatunk a nevelő-oktató munka 

területén: 

 

 Testi higiénia iránti igény kialakítása → tiszta, rendezett felszerelés, óra utáni alapvető 

tisztálkodás. 

Feladatok: - egységes követelményrendszer a testnevelés felszerelésben 

- a felszerelések tisztaságának megkövetelése, ennek igényének kialakítása 

tanulóinknál 

 

- diákjaink hozzászoktatása a tanóra utáni tisztálkodáshoz 

- az eddigi rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés fenntartása, megkövetelése 

 

 A testi deformitások (lúdtalp, gerinc deformitások stb.) prevenciója, a helyes testtartás 

kialakítása  

 

Feladatok: - a tanév elején a tanulók testi deformitásának szűrése és ennek a szülők 

felé történő jelzése 

- tanóráinkon, a helyes testtartásért felelős izomcsoportoknak a rendszeres erősítése 

- speciális gimnasztikai gyakorlatok végzése a bemelegítés részeként 

 

Ezek alapján a testnevelés tanítása során kiemelt célunk és feladatunk a nevelő-oktató 

munka területén: 

 Minél több kerületi Diákolimpia versenyre juttassuk el felkészített tanulóinkat, és ott 

sikeresen szerepeljünk. A Diákolimpia keretein belül az általunk szervezett kerületi 

versenyek ügyességiszínvonalas megszervezése, lebonyolítása.  

  

Feladatok: - tanulók kiválasztása a testnevelés órák keretén belül 

- a kiválasztott tanulók speciális felkészítése 

- válogató versenyek szervezése 

- csapatok összeállítása 

- versenykiírások elkészítése 
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- a versenyek megrendezéséhez szükséges hely -és eszközigény biztosítása 

- a verseny megrendezése, lebonyolítása (játékos váltóverseny, ügyességi váltóverseny 

és kislabdahajítás)  

 

 A tavalyi NETFIT felmérés során diákjaink általános edzettégi állapota, állóképességi 

eredménye elmaradt a korábbi évekétől, így ezt a területet kiemelt fejlesztési 

területnek tekintjük. Szeretnénk általunk még nem alkalmazott, érdekes, izgalmas, 

napjainkban elterjedt módszerekkel fejleszteni ezt a területet. 

 

Feladatok: - új módszerek elsajátítása 

- audiovizuális eszközök biztosítása 

- az állóképesség fejlesztéséhez szükséges videók gyűjtése 

 

 Az általunk tanított sportágak mozgásanyagának elsajátításán túl, az alapvető 

szabályok ismerete és készségszintű elsajátítása életkornak megfelelően. Ismerje a 

sportág meghatározó magyar és külföldi személyiségeit, a sportágban elért kimagasló 

teljesítményeket, eredményeket és a sportág rövid történetét. 

 

Feladatok: - az általunk tanított labdajátékok főbb szabályainak elérhetővé tétele 

diákjaink számára   

- a tanórákon a sportágak szóbeli bemutatása, jellemzése 

- a gyakorlás és a játék folyamán a szabályok betartásának megkövetelése 

- tanulók rövid, szóbeli felkészülése az egyes sportágak történetéből 

 

7.8 Eszközök, módszerek a feladatok megvalósítása során  
 

 differenciált óra- és foglalkozásvezetés 

 egyéni ismeretszerzés mind több témában, minél több eszköz bevonásával 

 IKT-eszközök használata  

 projektpedagógiai módszerek 

 egyéni fejlesztés szakemberek bevonásával 

 rendhagyó órák szervezése külső helyszínen 

 nyelvi, művészeti és erdei táborok szervezése 

 témahetek során interdiszciplináris órák szervezése 
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8. Pedagógiai folyamatok, megvalósítás 
 

8.1 A tanmenetkészítés kiemelt szempontjai 
 

 A tanmenteknek meg kell felelniük a helyi tanterv céljainak. 

 A tanmenetben – kiemelt feladatként – meg kell jeleníteni az SNI-s, BTMN-es és 

tehetséges tanulókkal való foglalkozást is. 

 

8.2 Elvárt tanulmányi eredmények 
 

 Az elvárt tanulási eredményeket a helyi tantervünkben megfogalmaztuk minden 

tantárgyra vonatkozóan.  

 

A 2021-22. tanév végi tantárgyi eredmények alapján a következő feladataink vannak: 

 

 különféle tanulási technikák megismertetése a hatékony, eredményes tanulás 

érdekében, 

 a lemorzsolódás és a bukások számának csökkentése érdekében az érintett 

tanulók felzárkóztatása, támogatása, család bevonása, 

 az önhibájukon kívül gyengén teljesítő tanulókat továbbra is – mihamarabb – 

pedagógiai szakszolgálathoz, szakértői bizottsághoz delegáljuk, 

 a szakértői véleménnyel rendelkező tanulóknak a követelményrendszert a 

véleményben megfogalmazott javaslatok figyelembe vételével érvényesítjük, 

 az országos kompetencia mérés eredményeit elemezzük, értékeljük, az 

eredmények javítása érdekében az órai differenciálásra nagy gondot fordítunk, 

a feladatok összeállításánál figyelembe vesszük a kompetenciatípusú 

feladatokat, 

 a tehetséges tanulóknak minél több versenyzési lehetőséget biztosítunk. 

 

 

9. A pedagógiai folyamatok ellenőrzésének célja, módja, formái  
 

Az iskolai ellenőrzés célja a mind jobb és eredményesebb működés. Az ellenőrzés 

kiterjed a pedagógiai és a másodlagos eszközjellegű tevékenységre. 

  

Módja és formái: 

 

 óra- és foglalkozáslátogatás  

 megbeszélés, interjú, kérdőívek 

 dokumentumok, adminisztráció, statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzése 

 helyszíni tapasztalatszerzés 

 vélemények meghallgatása, összegyűjtése, elemzése 

 

 

Az ellenőrzést végzők: - belső: intézményi vezetők, munkaközösség-vezetők 

    - külső: hatósági 

  

     szakmai 
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9.1 Az iskola ellenőrzési terve  
 

Ellenőr-

zés 
ideje 

Ellenőrzés 

tárgya 
Ellenőrzött 

dolgozó 
Ellenőrzés 
módszere 

Dokumentálás 
módja 

Ellenőrzésért 
felelős vezető 

IX. 16. 
Tanári, tanulói 

ügyelet 

összeállítása 
pedagógusok megbeszélés 

a beosztás kikerül a 

folyosókra 
intézményvezető-

helyettesek 

IX. 

30-ig 

anyakönyvek 

megnyitása, 

aktualizálása  
osztályfőnökök 

dokumentumok 
vizsgálata 

feljegyzés készítése 
intézményvezető-

helyettesek 

IX. 

30. 

a Kréta bejegy-

zéseinek  

ellenőrzése, 

hiányosságok 

pótlása  

osztályfőnö-

kök, 

szaktanárok 

bejegyzések 

ellenőrzése 
feljegyzéskészítés 

intézményvezető-

helyettesek, 

osztályfőnökök 

X. 15-ig 
Statisztika 

elkészítése a 

KIR-ben  

pedagógusok, 

iskolatitkár 
adatszolgáltatás 

elektronikus napló 

bejegyzései 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

X. 15-ig 

 

tanmenetek, 

munkatervek 

ellenőrzése 

valamennyi 

pedagógus 

dokumentum-

vizsgálat, 

összehasonlítás 

aláírás, feljegyzés 

készítése 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

X. 29-ig 

az egységes 

mérési anyag 

átvizsgálása, a 

szükséges 

javítások 

megtétele 

szaktanárok, 

munkaközös-

ség-vezetők 

archivált anyagok 

elemzése 
feljegyzéskészítés 

intézményvezető-

helyettesek 

XII. 

12-16. 

a Kréta bejegy-

zéseinek  

ellenőrzése, 

hiányosságok 

pótlása  

osztályfőnö-

kök, 

szaktanárok 

bejegyzések 

ellenőrzése 
feljegyzéskészítés 

intézményvezető, 
intézményvezető-

helyettesek, 

osztályfőnökök 

XII. 

15-16. 

tanulmányi 

helyzet 

értékelése, a 

szülők 

tájékoztatása 

Krétán keresztül 

osztályfőnö-

kök 
megbeszélés bejegyzés a Krétába 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

I. 
gyermekvédel-

mi tevékenység 
összegzése 

osztályfőnö-

kök 
dokumentumok 

értékelése 
feljegyzéskészítés, 

megbeszélés 
intézményvezető 

IV. 

14. 

a Kréta bejegy-

zéseinek  

ellenőrzése, 

hiányosságok 

pótlása  

osztályfőnö-

kök, 

szaktanárok 

bejegyzések 

ellenőrzése 
feljegyzéskészítés 

intézményvezető-

helyettesek, 

osztályfőnökök 

 V.12-ig 

A felső 

tagozatos 

tanulók 

edzettségének 

mérése 

testnevelők látogatás 
feljegyzéskészítés, 

megbeszélés, az 

adatok elemzése 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

VI. 
gyermekvédel-

mi tevékenység 
osztályfőnö-

kök 
dokumentumok 

értékelése 
feljegyzéskészítés, 

megbeszélés 
intézményvezető, 

intézményvezető-
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összegzése helyettesek 

VI. 

dokumentumok 

ellenőrzése 
minden 

pedagógus, 

technikai 

dolgozó 

dokumentációk 

vizsgálata 
aláírás, feljegyzés 

készítése 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

VI. 30. 
A tanév 

értékelése, 

zárása 
 összegzés beszámoló készítése intézményvezető 

 

 

 

9.2 Az óra- és foglalkozáslátogatás kiemelt szempontjai 
 

 a 9 pedagógus kompetencia értékelése 

1. pedagógiai, módszertani felkészültség 

2. pedagógiai folyamatok tervezése 

3. a tanulás támogatása 

4. a tanuló személyiségének fejlesztése 

5. közösségalakítás 

6. pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének 

elemzése, értékelése 

7. kommunikáció, szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8. elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás  

 

 

Az idei tanévben minősítésre kerülő pedagógus(ok): 

 

 Vida Liliána             gyakornokból pedagógus I-be 

 

Az önértékelésben érintett pedagógusok névsora: 

 

2023-ban megvalósuló önértékelésben érintett pedagógusok 

Rókáné Szuda Erzsébet 

Soós Emőke 

Székely Márta 

Koppány Krisztina 

Sino Zsuzsanna 

Bruscháné Bálint Enikő 

 

Az óra- és foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai az Intézkedési terv melléklete.  

 

Tanfelügyelet: 

 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján 2023-ban vezetői és intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzésre is sor kerül, melynek pontos időpontjáról a későbbiekben küldenek tájékoztatást.  
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9.3 Tanulási eredmények nyomon követése 
 

 Minden évfolyamon azonos témazáró illetve félévi, év végi dolgozatot íratunk. Ezek 

eredményeit elemezzük, értékeljük, a levont következtetések alapul szolgálnak a következő 

tanév feladataihoz.  

 

10. Pedagógiai folyamatok, értékelés 
 

10.1 A tanulók értékelésének módja 

 
 A tanulók értékelésének módját a Házrendben és a Pedagógiai Programunkban 

határoztuk meg. Ezt minden pedagógusnak következetesen be kell tartani! 

 

 

10.2 A tanulók értékelésének dokumentálása 
 

 A tanulóknak félévente minimum öt jegyet kell kapniuk valamennyi tantárgyból. 

Kivételt képeznek azok a tantárgyak, amelyekből hetente csak egy óra van. Ezen tárgyak 

esetében a Házirend úgy rendelkezik, hogy a félévben 3 osztályzatnak kell lennie.  

 

10.3 A tanulók (SNI, BTM) egyénre szabott értékelése 
 

 Az SNI-s, BTM-es tanulók esetében mindig a szakértői véleményből kell kiindulni. 

Abban az esetben, ha a gyermek valamely tantárgy osztályzattal történő értékelése alól 

mentesítve van, de a szöveges értékelés előírt, úgy a naplóban negyedévente rövid szöveges 

értékelést kell adni a szülőnek a teljesítményről. 

 Amennyiben nincs mentesítés, de a szakvélemény erről rendelkezik, úgy több időt és 

eszközök használatát is biztosítani kell a feladatok elvégzéséhez! Az értékelt anyagrész 

mennyiségét, tartalmát is a szakvélemény alapján kell meghatározni. 

 

 

11. Pedagógiai folyamatok, korrekció 
 

11.1 Mérés, értékelés a tanév folyamán  
 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. évfolyamon  

2022. IX. 19-X.10-ig 

Bemeneti mérések: 

2022. IX. 26- XI.30. 

8. évfolyam: 2022. X.10-21. 

6. évfolyam: 2022. X. 24- XI. 11. 

4. 5. évfolyamon: 2022. XI. 14-30. 

Kimeneti mérések:  

2023. III. 6- 2023. július 9. 

NETFIT: 2022. I. 9 – V.12. 

DIFER mérés: 2022. X.14 - XII.9-ig 
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 Belső méréseink:  

 

Dátum  Évfolyam  Mérés típusa Tantárgy 

2022. XI. 14-18. 5-8. követő mérés szövegértés 

2022. IX. 9-16. 1. bemeneti komplex 

2023. I. 9-20. 2-4. olvasástechnika magyar 

2023. III. 20 - 24. 5-8. követő mérés szövegértés 

2023. V. 29 – VI.1. 5. és 7. házi nyelvi vizsga angol 

2023. V. 22 – 26. 5. és 7. házi nyelvi vizsga német 

2023. V. 15-19. 1. Olvasástechnika magyar 

2023. V. 22-től 1-8. Év végi mérések 

magyar, 

matematika 

 

 

 

 

11.2 Mérések eredményeinek elemzése, tanulságok 
 

 Az országos mérés eredményeit elemezzük a matematika és szövegértés, 

természettudomány, valamint idegen nyelv tekintetében, meghatározzuk gyengeségeinket, 

erősségeinket és ennek alapján megállapítjuk következő évi feladatainkat.  

 

12. Személyiségfejlesztés 
 

12.1 Személyiségfejlesztési feladatok megvalósítása 
 

 A pedagógia programunkban meghatároztuk elvárásainkat e területre vonatkozóan. 

Ezek tükröződnek az osztályfőnöki tanmenetekben, illetve a napközis csoporttervekben.  

 

12.2 A tanulók egyéni és szociális képességeinek megismerése, fejlesztése 
 

 A tanulók személyiségfejlesztése megjelenik valamennyi tanmenetben. A tanórán 

kívüli programok segítik ennek a területnek a megvalósítását (erdei- és nyelvi tábor, 

kiállítások, színházi előadások).  

 Az eredményt a tanulók társas kapcsolatainak javulásában várhatjuk. 

 

12.3 A tanulók szociális hátrányainak enyhítése 
 

 A tanmenetekben anonim módon megjelenítjük az SNI-s, BTMN-es tanulókkal való 

foglalkozást. Ezzel jobban rájuk irányítjuk a pedagógusok figyelmét. Versenyeztetésüket is 

megszervezzük, felkészítjük őket. A fejlesztőpedagógusok egyéni és kiscsoportos 

foglalkozást tartanak számukra a törvényben előírt módon.  

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra kiemelt figyelmet fordít 

valamennyi osztályfőnök. Anyagi támogatásban részsülnek táboroztatás alakalmával az iskola 

alapítványától. Minden szülőt arra ösztönzünk, hogy vegye igénybe gyermeke számára az 

ingyenes étkezést.  
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12.4 A tanulás tanítása, az önálló tanulás támogatása 
 

 Az egyes tantárgyak tanulási stratégiáit valamennyi szaktanárnak be kell illesztenie az 

óravezetésbe.  

 A napközi kiemelt szerepet kap ezen a területen.  

 A könyvtárban tartott órák alkalmával jó lehetőség adódik az önálló ismeretszerzés 

gyakorlására.  

 Oktatástámogató honlapok ajánlásával, megismertetésével segítjük az önálló tanulást. 

Ezeket tanórákon is alkalmazzuk. 

 Arra törekszünk, hogy tanítványainkat önmaguk fejlődéséhez képest értékeljük. Ez 

minden esetben fejlesztő hatású kell, hogy legyen. 

 

13. Közösségfejlesztés 
 

13.1 A tanulók együttműködésének segítése 
 

 Iskolai szinten működtetjük a diákönkormányzatot. Éves terve alapján számos 

programot szervez a diákoknak. Évente egy tanítás nélküli nap felhasználásáról dönt.  

 A közösségfejlesztést számos programunkkal erősítjük, pl.: advent, karácsony, 

kamaszklub, farsang.  

 A szülők részvétele a közösségfejlesztésben közös iskolai programok alkalmával: 

Hartyán tortája, szülők – nevelők bálja, iskolai előadások, ruhagyűjtés, stb. 

 

13.2 Az intézmény közösségépítő tevékenysége 

A közösségépítést szolgálják azok a tanórai módszerek és szabadidős programok, 

melyekben a tanulók párban vagy csoportban dolgoznak. (Lásd még: tanulmányi 

kirándulások, táborok, intézményi hagyományok!)  

 

14. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  
 

 A munkaközösségek éves tervüket az iskolai célok figyelembe vételével állítják össze.  

  

14.1 Szakmai munkaközösségek fő tevékenységei 
 

Az intézményi munkaközösségek szoros szakmai kapcsolatban vannak egymással:  

alsós – napközis,  

angol – német,  

testnevelés – 1-4. évfolyam, 

 

 Az interdiszciplináris kapcsolatnak köszönhetően számos olyan programot szerveznek, 

melyben több munkaközösség is érintett. 

 A belső ellenőrzésbe, értékelésbe bevonjuk a munkaközösség-vezetőket is. 

Az információátadás módja a munkaközösségen belül: értekezletek, e-mail, Facebook, 

szakmai tapasztalatcsere, hospitálás. 
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14.2 Munkaközösségek, megbízások, feladatok 
 

Az iskolában működő munkaközösségekről és azok vezetőiről az 4. fejezetben esett 

szó. A vezetők jelölése a tantestület feladata, megbízásuk pedig a tankerületi 

igazgatóé. Munkájukért pótlékban részesülnek.  

Idén 8 munkaközösséggel biztosítjuk a megfelelő információáramlást és az 

ellenőrzést.  

A szakmai munkaközösségek feladatait és hatáskörét az Nkt. határozza meg. Ennek 

értelmében éves terv szerint vesznek részt az iskolában folyó szakmai munka belső 

ellenőrzésében.  

Feladataikat részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza.  

A munkaközösségek értekezleteiket ütemtervükben meghatározott napon tartják. 

 

14.3 A tantestület írásos beszámolásának rendje 
 

 A tantestület minden tagja írásos beszámolót évente két alkalommal ad: a félévi és év 

végi értékelés alkalmával. Ennek szempontjait a mindenkori beszámolást végző vezető 

határozza meg. A munkaközösség-vezetők beszámolóinak tartalmazni kell a tantárgyi 

mérések (dolgozatok) adatait, elemzését és a fejlesztendő területekre a kidolgozott stratégiát. 

 

15. Az intézmény külső kapcsolatai  
 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja partnereit: szóban, papíralapon, 

elektronikus formában, faliújságon és honlapon keresztül. 

 

 

15.1 Hartyán Alapítvány az Iskoláért 

Az alapító okiratban megfogalmazott területeken segíti a pedagógusok és tanulók 

tevékenységének mind eredményesebbé tételét. Eszközök vásárlásával járul hozzá az oktatás 

modernizálásához. A rászoruló tanulókat anyagilag is támogathatja. Pályázatok kiírásával 

ösztönözi a diákokat a mind eredményesebb tanulásra.  

A következő tanulást ösztönző programokat támogatja anyagilag: 

 „Javítok az átlagomon” 

 Hartyán Aranykönyv 

  

15.2 Hartyán Diák Sport Egyesület 
 

 A DSE különböző sportcsoportokban tart edzéseket, figyelembe véve a tanulók 

igényeit. A sportegyesület anyagilag is hozzájárul a tanulók versenyeztetéséhez, 

sporttáboroztatásához. 

Intézményünkben a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül az alábbi, nem kötelező 

sportfoglalkozásokat biztosítjuk tanítványainknak: 

 

 

Korcsoport Tevékenység A foglalkozást vezeti 

1 - 8. évfolyam Asztalitenisz Göröcs Péter 

1 - 8. évfolyam Túra szakkör Kemény Magdolna 

 

A sportfoglalkozások szakmai tervei a mellékletben találhatók. 
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15.3 Szülői Munkaközösség 
 

Az iskolai szülői munkaközösség testületét az osztályokból delegált tagok alkotják. 

Évente – a munkatervükben meghatározott alkalommal – tartanak megbeszélést, melyen az 

iskola vezetőségének egy tagja is jelen van. 

A szülők segítik az intézmény céljainak elérését. 

Az iskolai szülői munkaközösség elnöke: Kostyán Andrea. Az iskolai SZMK elnököt 

meghívjuk különböző szakmai (beszámolók) és kulturális eseményeinkre (műsorok, 

ünnepélyek). 

 

 

15.4 Egyéb külső kapcsolatok 

  

Kapcsolatot építettünk ki, az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolával. Több 

olyan programot tervezünk, amelyek érintik a nemzetiségi osztályokba járó gyerekek 

programjait. 

 Kapcsolatban állunk még: XV. kerületi Önkormányzat, Német és Örmény 

Nemzetiségi Önkormányzattal, színházakkal, múzeumokkal, állatkerttel, kerületi művelődési 

házakkal, kerületi iskolákkal, óvodákkal, étkeztetési céggel, erdei iskolák táborhelyeivel és 

mindazokkal, amiket a pedagógiai programban nevesítettünk. 

  

16. A pedagógiai munka feltételei 
  

16.1 Tárgyi, infrastrukturális feltételek 
 

 Rendszeresen felmérjük infrastrukturális ellátottságunkat és a hiányok pótlását 

jelezzük a fenntartónak.  

 

16.2 Tárgyi feltételek biztosítása a 2022-23. tanévre 
 

Az új – egységes szerkezetű – rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az intézmények 

kötelező eszközeit és felszereléseit. Az előírásnak folyamatos beszerzésekkel, cserékkel 

tudunk eleget tenni. Ehhez az anyagi fedezetet az ÉPTK költségvetésébe ágyazott intézményi 

költségvetés biztosítja. 

 

16.3 2022 nyarán elvégzett felújítások, karbantartások 
 

 fűtési rendszer korszerűsítése, radiátorok, szelepek cseréje (a fenntartó 

által valósul meg július-augusztus hónapban) 

 karbantartási feladatok elvégzése (zárak, bútorok javítása, kisebb festési 

munkálatok, csaptelepek javítása) 

 teher-kapu javítása 

 2 tanterem parkettájának felújítása (SZMK közreműködésével, 

támogatásával) 

 intézmény kertjének, udvarának folyamatos gondozása 
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16.4 Munka és tűzvédelmi feladatok 
 

 A munka és tűzvédelmi feladatokat külön szabályzat, a Tűzvédelmi szabályzat és 

Tűzriadó terv tartalmazza. Az épület kiürítésére vonatkozó tennivalók az SZMSZ-ben 

találhatók.  

A munka és tűzvédelmi feladatok ellátásáról a tankerület gondoskodik. Az intézmény 

dolgozóinak tűzvédelmi oktatása tanév elején megtörtént.  

 

A pedagógusok az első tanítási órán a tanulókat tűz- és balesetvédelmi oktatásban 

részesítik. Annak érdekében, hogy a gyerekeket felkészítsük egy esetleges kiürítés alkalmából 

a teendőkre, minden tanévben tűz- és bombariadó próbát tartunk.  

Ennek időpontjai:  

2022. november 

2023. március 

 

A próbariadóról jegyzőkönyv készül, mely iktatásra kerül. 

 

16.5 A tulajdon védelme 
 

 A pozitív példa mindig hatásosabb, mint a verbalitás. Nagy figyelmet kell fordítanunk 

az épület és a benne lévő javak védelmére. E cél megvalósítását szolgálja a tanári ügyelet is. 

 

17. A pedagógiai munka szervezeti feltételei 
 

17.1 Pedagógus továbbképzések 

 
 Kollégáink rendszeresen részt vesznek a pedagógus továbbképzéseken, melyek 

szervesen kapcsolódnak az intézmény továbbképzési tervéhez. A tankerületi központ által, a 

pedagógus továbbképzésekre biztosított keretösszeg felhasználásával támogatjuk az újabb 

szak, valamint a pedagógus szakvizsga megszerzésére vonatkozó tanulmányokat, 

mindemellett a kollégák továbbképzéseken való részvételét.  

 A rendelkezésre álló anyagi források optimális kihasználása szempontjából előnyben 

részesítjük azokat a továbbképzéséket, amelyek térítésmentesek.  

 

 

17.2 Az intézmény hagyományteremtő, hagyományápoló tevékenysége 
 

 A legjelentősebbek: Márton napi lámpás felvonulás, gólyaavató, nemzeti ünnepek, 

adventi megemlékezés, karácsonyi hangverseny, farsang, kiszézés, Hartyán Aranykönyv, 

Hartyán Plakett, Hartyán torta, kerületi szintű versenyek megrendezése: Föld napi 

környezetvédelmi vetélkedő, óvodás váltóverseny, Iskolába hívogató program, és ezeken 

kívül még sok más, amelyeket a havi programban jelenítünk meg. 
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17.3 Nemzeti és kulturális rendezvények, ünnepélyek, hagyományaink 
 

 

A rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

Tanévnyitó ünnepély 
2022. VIII. 

31. 
Németh Judit 

Tanévnyitó ünnepély 
2022. 

IX.1.  
Németh Judit 

Német nemzetiségi önkormányzat 

támogatásával – Schultüte 

2022. IX. 

1. 
Mangult Kinga 

Népmese napja  2022. IX. 

30. 
Jelinek Judit 

Kutatók éjszakája 

2022. IX. 

30-X.1. 

’c’ osztályfőnökök 

7.c Dudás Gézáné 

8.c Jelinek Judit  

 

Gólyaeskü 2022. X. 

11.  

Kozma Barbara + elsős 

osztályfőnökök 

A zene világnapja – iskolarádión keresztül 2022. X. 3. Daróczi Ibolya 

Megemlékezés az aradi vértanúkról – alsó 

tagozat / felső tagozat 

október 6. 

2022. X. 6. 

Pataki Ildikó, Daróczi Ibolya/ 

Krizmanits-Szűcs Ivett 

Október 6-i koszorúzás az örmény 

nemzetiségi önkormányzattal 
2022. X. 6.  Szőcs T. 

Halloween – angolos osztályoknak 2022. X. 

27. 
Székely Márta 

Kamaszklub 2022. X. 

28. 
Antal Anna Katalin 

Október 23-ai megemlékezés 2022. 

X.23. 

56’ Emlékfutás 

Molnár Mariann 

Csendes Dani emlékverseny  

7-8. évfolyam 

2022. XI. 

7. 
Farkasné Benedikti Dóra 

Márton nap 2022. XI. 

11. 
Mangult Kinga 

Advent 
2022.  

XI.25.  

XII. 2. 

XII.9. 

XII.16.  

 

5.n Mangult Kinga 

6.a Fekete Katalin  

6.b Mester Regina 

6.n Kardos Andrea 

 

Mikulásnapi rendezvény 2022. XII. 

6. 

2022. 

XII.7. 

Daróczi Ibolya, Koppány 

Krisztina 

Kemény Magdolna 

óvodásoknak 

Karácsonyi bazár 2022. XII. 

15.  

Antal Anna Katalin 

 

Lucázás 2022. XII. 

13. 
Soós Emőke 

Hartyán tortája 2022.  2022. X. Kostyán Andrea 
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15.   Rókáné Sz. Erzsébet 

Betlehemezés 

16
30

  

14
30 

2022. 

XII.14.  

XII.19. 

Kemény Magdolna 

szülőknek 

tanulóknak 

Karácsonyi hangverseny 

17
00

 

2022. XII. 

20. 
Bruscháné Bálint Enikő 

Pedagógus karácsony 18
00

 2022. XII. 

20.  
Székelyné Krizsán Mária 

Magyar kultúra napja 2023. I. 

20. 
Jelinek Judit 

Farsang 

Felsőben: közösen 

Alsóban: kiszézés + közös megnyitó + 

osztálykeret 

  2023. II. 

10. 

   2023. II. 

9. 

Antal Anna Katalin 

Kemény Magdolna Joó Mária, 

Alexitsné Imre Éva + 

osztályfőnökök 

Pancake day (osztály keretben) 2023. II. 

20-24. 
Gergely Enikő + szaktanárok 

Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak napja – megemlékezés 

osztályfőnöki óra keretében 

2023. II. 

24. 
felsős osztályfőnökök 

DSD próbavizsga 

2023. II. 

Berghoffer Ramóna 

Királyné Árpád Gabriella 

Mangult Kinga 

Bemutatkoznak az elsősök 2023. III. 

9. 

elsős osztályfőnökök, tanítók 

 

Megemlékezés 1848. március 15-ről  

Alsó/ Felső tagozat: ünnepi műsor 

2023. III. 

14. 

Benkő Csilla 

Rókáné Szuda Erzsébet 

Koszorúzás az Örmény Önkormányzattal 2023. III. 

14. 
 Szőcs Tamás 

DSD német nemzetközi nyelvvizsga - 

írásbeli 
? Mangult Kinga 

Nyílt nap leendő 1. osztályosoknak 2023. III. 

25. 
Takácsné Bodnár Erika 

Alapítványi bál 
2023. IV. 

Kostyán Andrea 

SZMK 

Nyuszi kupa 1-4. évfolyam 

14
30

 tornaterem 

2023. IV. 

4-5. 
Németh Judit 

Magyar költészet napja  2023. IV. 

12. 
Székely Márta (iskolarádió) 

Holokauszt áldozatainak napja – 

megemlékezés iskolarádión keresztül 

2023. IV. 

17. 
Kassai Gizella (iskolarádió) 

Kerületi Föld napi vetélkedő megrendezése 2023. IV. 

21. 
Szőcs Tamás, Kemény Magdolna 

Kerületi Föld napi vetélkedő – 

eredményhirdetés, műsor  
2023. 

IV.21. 

Kemény Magdolna, Szőcs Tamás 

Alexitsné Imre Éva 

 

Szent György nap- osztály- és 

csoportkeretben 

2023. IV. 

26.  
Gergely Enikő 

Pólusfutás 2023. IV.  Molnár Mariann 

Tavaszi hangverseny  2023. V. 

15. 
Bruscháné Bálint Enikő 
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Művészeti kiállítás  
2023. V. 

23. 

Szabó Beáta 

Alexitsné Imre Éva 

Antal Anna 

Nemzeti Összetartozás Napja – iskolarádió 2023. VI. 

5. 
Buzánszky Anett (iskolarádió) 

Hartyán nap (DÖK kérésére) 

alsó tagozat 

felső tagozat 

2023. VI. 

13. 

Benkő Csilla 

Szabó Beáta 

Antal Anna 

minden pedagógus 

Ballagás 
 
 

2023. VI. 

15. 

Sino Zsuzsanna 

Farkasné Benedikti Dóra 

Dudás Gézáné 

Királyné Árpád Gabriella 

Hartyán Aranykönyv díjátadás (15
00

) 2023. VI. 

27. 
Krizmanits-Szűcs Ivett 

Tanévzáró ünnepély alsónak (15
45

) 2023. VI. 

27. 

 Ulejné Vass Andrea 

Tanévzáró ünnepély felsősöknek (17
00

)  2023. VI. 

27. 

Év végi beszámoló, iskolai pedagógusnap  2023. VI. 

30.  

Székelyné Krizsán Mária 

 

Tanévnyitó ünnepély 15
00

 2023. VIII. 

31. 
Mester Regina 
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Havi bontású munkaterv 
A havi programok az aktualitásnak megfelelően kiegészítésre kerülnek. 

 

AUGUSZTUS 
 

Időpont  Programok, feladatok 
Felelős 

Egyéb 

információ 

Folyamatos 

Új dolgozók adatlapjának 

megküldése a tankerületbe 

Székelyné Krizsán 

Mária, Juhász 

Krisztina 

 

15. 
Tankönyvek átvétele a KELLO-

tól 

Nagyné O. I. 

Ferenczi Lászlóné 

17. 
 

Alakuló értekezlet Székelyné Krizsán 

Mária 

SNI-s tanulók szakértői 

véleményének megküldése a 

tankerületbe 

Juhász K. 

KIR-adatlap módosítása 

(elektronikus formában) 

Székelyné Krizsán 

Mária, Juhász 

Krisztina 

Adminisztrációs előkészületek a 

javító- és osztályozóvizsgákra  Szőcs T. 

Takácsné B. E.  

jegyzőkönyvek 

előkészítése, 

vizsgabizottságok 

létrehozása 

17-től 
Tantermek berendezése, 

felkészülés a tanulók fogadására 

minden pedagógus, 

takarítók 

 

22. 
 javító vizsgát tevők 

felkészítése a vizsgákra 
szaktanárok 

 

23-24. Javítóvizsgák igh-k. 

anyakönyv, 

bizonyítvány 

30. 

Adminisztrációk elvégzése  igh-k., ofők. 

Új és évismétlő tanulók 

osztályba sorolása 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Órarend ismertetése a 

tantestülettel 

Takácsné B. Erika 

Szőcs Tamás 

 

30.  Tanévnyitó értekezlet 
Székelyné Krizsán 

Mária 
 

31-ig 
Évnyitó dekorációjának 

elkészítése 

Mihályi Julianna 

Antal Anna Katalin 
 

31. 
Ünnepélyes tanévnyitó – 1. 

évfolyamnak 

Székelyné Krizsán 

Mária,  

Németh Judit 

15
00 
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SZEPTEMBER 
 

 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

1. 

 

Első tanítási nap 

Tanévnyitó ünnepély 2-8.évfolyam 

minden pedagógus 

Az első 3 óra 

osztályfőnöki, majd 

szakórák órarend 

szerint 

 

Német nemzetiségi osztályoknak – 

Schultüte osztás első évfolyamon 

Mangult Kinga 

A Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

támogatásával 

valósul meg. 

Szülői értekezlet 1. évfolyam 

 

elsős osztályfőnökök 

tanítók 

17
00

 

2. 

„Schultüték” átadása az első 

tanítási órán 

Mangult Kinga A Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

támogatásával 

valósul meg. 

6. Munkaterv elkészítése, leadása munkaközösség-vezetők  

9-16. Bemeneti mérés 1. évfolyam 
Takácsné Bodnár Erika 

elsős osztályfőnökök 
 

12. 

Nevelési értekezlet - munkaterv 

összeállítása  

 

Székelyné Krizsán Mária 

Takácsné Bodnár Erika 

Szőcs Tamás 

munkaközösség-vezetők 

 

összevont ügyelet 

21. SZMK értekezlet Székelyné Krizsán Mária  

19. 
3. évfolyamon a felmérések 

előkészítése az új NAT szerint 

munkaközösség-vezető 

tanítók 
 

13-16. 
Szülői értekezlet  
2-8. évfolyam 

osztályfőnökök 

tanítók 
17

00
 

16. 
Tanári, tanulói ügyelet 

összeállítása 
munkaközösség-vezetők  

30. 

Anyakönyvek aktualizálása, 

statisztikai adatok feltöltése 

Székelyné Krizsán Mária 

Szőcs Tamás 

minden osztályfőnök 

 

E-napló beírásának ellenőrzése osztályfőnökök  

IX.19- Pályaválasztást megalapozó 8. évfolyam  
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X.10-ig 

 

kompetenciák vizsgálata osztályfőnökei 

26. Vezetőségi értekezlet Székelyné Krizsán Mária  

30. Népmese napja 
Székely Márta  + 

osztályfőnökök 

2-3. óra 

felsősök olvasnak 

alsósoknak 

30. Zene világnapja Daróczi Ibolya iskolarádión 

30. 

Tanmenetek leadási határideje 

Kréta tanulói adatok és Discord 

csoportok kialakítása 1. évfolyam 

munkaközösség-vezetők 

szaktanárok 

osztályfőnökök 
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OKTÓBER 

 

Időpont  Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

5. DIFER tesztek felvétele, 

kiértékelése 

A munkaközösség 

tagjai 

leadási határidő: 

2021.12.10. 

5-ig Október 6. az Aradi vértanúk 

emléknapi műsor díszletének 

elkészítése 

Mihályi Julianna 

 

Antal Anna 

6. 

Megemlékezés az aradi 

vértanúkról 

Alsó/felső tagozat  

Pataki Ildikó 

Daróczi Ibolya 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

 
 

6. 

Október 6-i koszorúzás az 

örmény nemzetiségi 

önkormányzattal 

Szőcs Tamás  

X.10- XI. 

30. 

Bemeneti mérések lebonyolítása  4.5.6.8. évfolyamok 

 
DIFER-mérésben résztvevő 

tanulók névsorának elkészítése 

Takácsné Bodnár 

Erika 

fejlesztő 

pedagógusok 

 

15. 
Német nyelvű újságok 

megrendelése 
Berghoffer Ramóna 1-8. évfolyam 

15.  Szombat- munkanap   

15. Hartyán tortája 

Kostyán Andrea 

Rókáné Szuda 

Erzsébet 

 

20. 

A középfokú iskolák, 

kollégiumok nyilvánosságra 

hozzák a honlapjukon a felvételi 

tájékoztatójukat. 

  

21.  

Kerületi Vers- és prózaíró online 

verseny meghirdetése 1-4. 

évfolyam 

Joó Mária  

23. Emlékfutás Molnár Mariann  

 27. 

 

Halloween Székely Márta + 

szaktanárok 

 

1-4.a, de. - 

beöltözés 

5.-8. a du. – 

vetélkedő; 

13
00

 

28. 

Határtalanul témanap megtartása Rókáné Szuda 

Erzsébet és Kassai 

Gizella 

 

Kamaszklub Antal Anna  
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30-ig SNI és BTMN nyomon követési 

rendszer aktualizálása 

Mihályi Julianna 

A munkaközösség 

tagjai 

 

31. Hétfő- pihenőnap  ledolgozva október 

15-én 

31-ig Az általános iskola tájékoztatja a 

nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről. 

osztályfőnökök  

egyeztetés 

alatt 

Kerületi fizika verseny 8. 

évfolyam  

Huszárné H. Orsolya László Gyula 

egyeztetés 

alatt 

Kerületi kémia verseny 8. 

évfolyam  

Mester Regina László Gyula 

 

 Őszi kispályás labdarúgás Molnár Mariann  

 Nemzetközi könyvjelzőcsere 

program 

Nagyné Orosz Ildikó  

 Olvasókuckó Nagyné Orosz Ildikó Margaret Auer: 

Mágikus állatok 

iskolája (3-4. évf.) 

Rick Riordan: 

Percy Jackson/A 

villámtolvaj (felsős 

napközi) 

könyvtár 

 Társasjáték délután Nagyné Orosz Ildikó felső tagozat 

könyvtár 
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NOVEMBER 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

 Tűz és bombariadó próba 
Székelyné Krizsán 

Mária 
 

7. 
Csendes Dani emlékverseny 

matematika 
Farkasé B. Dóra 7-8. évfolyam 

8. 

Kerületi Vers- és prózaíró online 

verseny meghirdetése az 

iskolánkban 1-4. évfolyam 

Joó Mária  

9. 

 

Házi népdaléneklési verseny 1-4. 

évfolyam 

Németh Erika 14:00 

10. 
Házi vers- és prózamondó verseny 

1-4. évfolyam 
Ulejné Vass Andrea  

11-ig Márton napi dekoráció Mihályi Julianna Antal Anna 

11. Márton nap   Mangult Kinga 1-8.osztály 

14-30. 

Bemeneti mérés Székelyné Krizsán 

Mária 

Szőcs Tamás 

4-5. évfolyam 

14. 

iskolai felsős vers-és prózamondó 

verseny 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett és a 

szaktanárok 

könyvtár, Oroszné 

Nagy Ildikó 

14. SNI Szépolvasási verseny   

14-18.  
Szövegértés követő mérés 

lebonyolítása 

magyartanárok Mérnek a 

szaktanárok 

14. Fogadóóra 
osztályfőnökök, 

szaktanárok 

1-2. évfolyam 

15. Fogadóóra 3-4. évfolyam 

16. Fogadóóra 5-8. évfolyam 

16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumi központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező 

gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 

évfolyamosok számára központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények jegyzékét. 

  

21.  
Kerületi vers- és prózamondó 

verseny 1-4. évfolyam 
Ulejné Vass Andrea 

Károly Róbert 

14:00 

21. 
Károly Róbert vers- és prózamondó 

verseny 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

14.00 Károly 

Róbert iskola 

23. 
Kerületi népdaléneklési online 

verseny 1-4. évfolyam 
Németh Erika 

Kolozsvár 

14:00 

Online vagy 

jelenléti 

23. Pályaorientációs nap 
Szőcs Tamás 

osztályfőnökök 
 

24. 
Kerületi Mese-akadályverseny 1-2. 

évfolyam 

Nemesné Szerencsés 

Éva 

Pestújhelyi 

9:00 

Téma: Shrek 
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Online nem kerül 

megrendezésre. 

24. 

Lotz János szövegértési és 

helyesírási verseny 7-8. osztály 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett és a 

magyartanárok 

14.00-15.30 iskolai 

forduló 

lebonyolítása 

25. Adventi gyertyagyújtás Mangult Kinga 5.n 

30-ig Advent-koszorúkészítés Mihályi Julianna Antal Anna 

egyeztetés 

alatt 

Petrik Lajos kémiaverseny 
Mester Regina 

8. évfolyam 

 Olvasókuckó 

Nagyné Orosz Ildikó 

Margaret Auer: 

Mágikus állatok 

iskolája (3-4. évf.) 

Rick Riordan: 

Percy Jackson/A 

villámtolvaj (felsős 

napközi) 

könyvtár 

? Harry Potter vetélkedő könyvtár 

? Kufli délután 1-2. évfolyam 

könyvtár 

 

  



 Hartyán Általános Iskola Munkaterve  

 2022-2023. tanév 

49 

 

DECEMBER 

 
Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

2. Adventi gyertyagyújtás Fekete Katalin 6.a 

2. 

A tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül 

a központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező intézménybe. 

  

6. Mikulás napi rendezvény 
Daróczi Ibolya 

Koppány Krisztina 
aula 

6. 
 német Mikulás  

 

német nyelvtanárok 

 

Csoport, illetve 

oszt.keretben 

7.  Óvodás Mikulás bábelőadás Kemény Magdolna  

9. Adventi gyertyagyújtás Mester Regina 6.b 

14. Betlehemezés Kemény Magdolna 16
30

 szülőknek 

15. Karácsonyi bazár Antal Anna  

16. Lucázás 1-4. évfolyam Soós Emőke 14:30 

16. Adventi gyertyagyújtás Kardos Andrea 6.n 

19. Betlehemezés Kemény Magdolna 14
30

 tanulóknak 

19-21. 
Karácsonyi népszokások  

(pl. Chistmas Cracker) 

Minden szaktanár csoport-, illetve 

osztálykeretben 

20-ig 

Karácsonyi dekorációk: 

Karácsonyi hangverseny 

Pedagógus karácsony 

Mihályi Julianna 
 

20. Karácsonyi hangverseny 
Bruscháné Bálint 

Enikő 
17:00 

20-ig 
A gyengén teljesítő ill. bukásra álló 

tanulók szüleinek értesítése  
minden pedagógus  

21. 
Szünet előtti utolsó tanítási nap 

Téli szünet: dec. 22-jan. 3-ig 
  

? 

Német nyelvű Szavalóverseny Mangult Kinga Hajós Alfréd 

Ált.Isk. 

Budapest 5-8.évf. 

kiírás 

szerint 

DSD 1. nemzetközi nyelvvizsgára 

való regisztráció 

Berghoffer Ramóna, 

Mangult Kinga 

8.n 

? Teremmagasugrás Molnár Mariann  

 
Papírszínház 

Nagyné Orosz Ildikó 

1-2. évfolyam 

könyvtár 

 

Könyvsüni, könyvfa, könyvjelző 

készítése régi könyvekből az adventi 

készülődés jegyében 

könyvtár 
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JANUÁR 
Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

9. Szünet utáni első tanítási nap   

9-től NETFIT testnevelők  

10-15. 

Német nyelvi házi vers-és 

prózamondó verseny 

Mangult Kinga 

és minden 

némettanár 

 

14.00 

Könyvtár és termek 

11-15. 
Olvasástechnikai mérés 

2-4. évfolyam 

Székelyné 

Krizsán Mária 

Takácsné 

Bodnár Erika 

 

17.? 

Német nemzetiségi vers- és 

prózamondó kerületi verseny 

Mangult Kinga 

és minden 

némettanár 

Hartyán Ált.Isk.14:30  

18. 
Aranytoll helyesírási házi verseny 

2-4. évfolyam 

Nemesné 

Szerencsés Éva 

Soós Emőke 

 

19. 

Betűző verseny 

 

Hoskóné Dudás 

Ágnes + 

szaktanárok 

5.a, 6.a, 7.a,  8.a, 

20. 

A magyar kultúra napja 

 

 

Jelinek Judit iskolarádió 

dekorációban segít: 

Mihályi Julianna, Antal 

Anna  

20. 
Első félév vége Székelyné 

Krizsán Mária 

 

21. 

Az általános felvételi eljárás 

kezdete. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a 

kilencedik évfolyamra jelentkezők 

számára az érintett intézményekben. 

 10
00

 

 

26. Iskolába hívogató program 

Takácsné 

Bodnár Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

27. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök  

I.30- 

II.2. 
Szülői értekezlet osztályfőnökök 

1-4. évfolyam 

5-7. évfolyam 

31. 

Pótló központi írásbeli felvételi 

vizsgák a kilencedik évfolyamra 

jelentkezők számára azoknak, akik 

az előző írásbelin alapos ok miatt 

nem tudtak részt venni. 

 14
00

 

    

 Óvodás szülői értekezlet 
leendő elsős 

osztályfőnökök 
 

 Félévi beszámoló leadása 
munkaközösség-

vezetők 
Szőcs Tamásnak 
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? 

„Szép Magyar Beszéd” verseny 

iskolai válogató 

Krizmanits-

Szűcs Ivett és a 

magyartanárok 

 

? Floorball Molnár Mariann  

 

„Mese kockákon” Nagyné Orosz 

Ildikó 

diafilmes klub 1-2. 

osztályosoknak 

könyvtár 
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FEBRUÁR 
 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

 Tűz-és bombariadó próba 
Székelyné Krizsán 

Mária 
 

 Erdei iskolák szervezése 
Szőcs Tamás 

osztályfőnökök 
 

3. Félévi beszámoló értekezlet  Szőcs Tamás 

rövidített órák 

(35’+10’) 

összevont ügyelet 

8. 
Kerületi helyesírási verseny: 

„Aranytoll” 2-4. évfolyam 

Nemesné Szerencsés 

Éva 

Soós Emőke 

László Gyula 

14:00 

9. Iskolába hívogató 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

9. Szülői értekezlet 8. évfolyam osztályfőnökök  

9. Farsang+kiszézés  

Kemény Magdolna 

Joó Mária, Alexitsné 

Imre Éva + 

osztályfőnökök 

alsó tagozat 

10. Farsang Antal Anna Katalin felső tagozat 

10. 

A központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező 

intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon 

értesítik az írásbeli 

eredményéről a tanulókat. 

  

14. 

Kerületi angol és német 

idegen nyelvi verseny 4. 

évfolyam 

 

Kossuth 14:30 

Online nem kerül 

megrendezésre. 

14. Kossuth tanulmányi verseny minden némettanár 4-5, 6-8. évf.  

16. 
SZMK értekezlet Székelyné Krizsán 

Mária 

 

20-24. 

 

Pancake Day 

 

 

Sino Zsuzsa + 

szaktanárok 

 

1.- 4. a. osztályok 

osztály- és 

csoportkeretben 

22. SNI szépíró verseny fejlesztők csapata  

22. 

Az általános iskola 

továbbítja a tanulói 

jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a 

tanulói adatlapot a 

Hivatalnak. 

  

23. Iskolába hívogató 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

 



 Hartyán Általános Iskola Munkaterve  

 2022-2023. tanév 

53 

 

osztályfőnökök 

II.27-

III.14. 

A szóbeli vizsgák az 

általános felvételi eljárás 

keretében. 

  

egyeztetés 

alatt 

Hermann Ottó kerületi 

biológia verseny 

Teleki Pál kerületi földrajz 

és földtan verseny  

Szőcs Tamás 

 

Rókáné Sz. Erzsébet 

online 

? 
Lila szavalóverseny Székely Márta László Gyula Ált. Isk. 

és Gimn. 

? 
„Szép Magyar Beszéd” 

verseny kerületi forduló 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

meghirdetés 

szerint 

Német nemzetiségi fővárosi 

vers- és prózamondó verseny 

Mangult Kinga és az 

érintett nemzetiségi 

nyelvtanárok 

 

? 

DSD 1 próbavizsga 

 

Berghoffer Ramóna 

Királyné Árpád 

Gabriella 

Mangult Kinga 

 

Hartyán 

7.n, 8.n 

 

? Játékos váltóverseny Molnár Mariann  

? Ügyességi váltóverseny Fekete Katalin  

? Farsangi műsor díszlete Mihályi Julianna  
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MÁRCIUS 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős 
Egyéb 

információ 

 
„A hónap képe” illusztrációs 

pályázatot meghirdetése  
Nagyné Orosz Ildikó 

 

6. 

Házi tanulmányi verseny 4. 

évfolyam (olvasás-szövegértés, 

nyelvtan-helyesírás, matematika) 

Benkő Csilla 

3-os osztályfőnökök 
 

6. Fogadóóra 1-2. évfolyam 
osztályfőnökök, 

szaktanárok 

online 

7. Fogadóóra 3-4.. évfolyam online 

8. Fogadóóra felső tagozat online 

6-10. PÉNZ7 
szaktanárok 

osztályfőnökök 
 

III.6-VI.9. 
Kimeneti mérések lebonyolítása  Székelyné Krizsán Mária 

Szőcs Tamás 

felső tagozat 

9. 

Iskolába hívogató 

Elsősök bemutatkozása a 

színpadon 

Takácsné Bodnár Erika 

elsős osztályfőnökök 

tanítók 

 

14-ig 
Március 15. ünnepi műsor 

díszletének elkészítése 

Mihályi Julianna 

 

Antal Anna 

14. 

 

Ünnepi műsor 

 

Benkő Csilla alsó tagozat 

Rókáné Szuda Erzsébet 

 

segít 

dekorációban: 

Mihályi 

Julianna, Antal 

Anna 

felső tagozat 

14. 
Márciusi Ifjak történelmi 

vetélekedő 1-8. évfolyam 
 

Meixner, 

délelőtt 

Vegyes csapat 

Online nem 

kerül 

megrendezésre. 

17. 

A középfokú iskola eddig az 

időpontig nyilvánosságra hozza 

a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

  

20. 

Kerületi tanulmányi verseny 

4. évfolyam (olvasás-szövegértés, 

nyelvtan-helyesírás, matematika) 

Benkő Csilla 

László Gyula 

9:00 

Online nem 

kerül 

megrendezésre. 

21-22. 

A tanulói adatlapok 

módosításának lehetősége az 

általános iskolában. 

  

20-24. 
Természettudomány háziverseny Lovásziné D. Edina 

Mester Regina 

5-6. évf. 

20-24. 
Szövegértés követő mérés 

lebonyolítása 

magyartanárok Mérnek a 

szaktanárok 

20-24. Fejlesztők hete A munkaközösség tagjai Az összes 
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fejlesztő tanár 

tart egy 

bemutató órát, 

amelyre egy 

hetet jelölünk 

ki az 

érdeklődőknek. 

24. 

Kerületi vers-és prózaíró verseny 

eredményhirdetése 

Kerületi angol, német idegen 

nyelvi verseny eredményhirdetése 

Joó Mária 
Kossuth 

14:00 

25.  
Nyílt nap a leendő 1. 

osztályosoknak 

Takácsné Bodnár Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

egyeztetés 

alatt 

Kerületi gyakorlati matematika 

verseny 7-8. 

Huszárné H. Orsolya 
Online verseny 

egyeztetés 

alatt 

Feladatmegoldó matematika 

verseny 5-6.  

Farkasné B. Dóra  Szent Korona 

Ált. Isk. 

? 
Simonyi Zsigmond helyesírási 

verseny iskolai fordulója 

Krizmanits-Szűcs Ivett és 

a magyartanárok 

 

? 

Munkaközösségi értekezlet: 

központi magyar írásbeli felvételi 

eredményeinek kiértékelése 

Kassai Gizella+ 8. évf. 

magyartanárok 

 

? „Iskolába hívogató „programjai Minden némettanár  

? 

DSD I. Írásbeli nemzetközi 

nyelvvizsga 

 

Mangult Kinga   

? Röplabda bajnokság Buzánszky Anett  

? 

Elsősök bemutatkozása Hoskóné Dudás Ágnes 

Székely Márta 

 

1.a osztály 

? Bemutató órák Felkért szaktanárok  
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ÁPRILIS 

 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

3-6. 
Házi fizika és kémia verseny  Huszárné H. Orsolya 

Mester Regina 

7-8. évf. 

4-5. 

Nyuszi kupa 

1-2. évfolyam 

3-4. évfolyam 

Németh Judit 
14:30 

tornaterem 

5. 

Tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

Tavaszi szünet: ápr. 6-11-ig 

  

5-13. 
Próbakompetencia a 6. és a 8. 

évfolyamon: idegen nyelv 

Gergely Enikő  

 

szaktanárok 

12. 
Tavaszi szünet utáni első 

tanítási nap 
  

12. Költészet napja Székely Márta iskolarádió 

13. 
„Kedvenc versem” kerületi 

szavalóverseny 1-4. évfolyam 
Ulejné Vass Andrea 

Czabán 

14:00 

Online nem kerül 

megrendezésre. 

17. 
Holokauszt áldozatainak 

emléknapja  

Kassai Gizella iskolarádió 

18. 
Szakmai nap olvasás 

tantárgyhoz kapcsolódóan 
 Meixner 

19. 

Kerületi játékos 

környezetvédelmi 

akadályverseny a Föld napja 

alkalmából: 1-2. évfolyam 

Kozma Barbara 

Szent Korona 

14:00 

Jelenléti vagy online 

verseny. 

20-21. 
Tanköteles tanulók 

beíratása az első évfolyamra 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Takácsné Bodnár 

Erika 

 

21-ig 
Színpadi díszlet elkészítése-  

Föld napja 

Mihályi Julianna 

 
 

21. 

Föld Napja: Kerületi 

Környezetvédelmi vetélkedő 

4. évfolyam 

Kemény Magdolna 

Szőcs Tamás 

Hartyán 

9:00 

Online nem kerül 

megrendezésre. 

21. 

Föld Napja: Kerületi 

Környezetvédelmi vetélkedő 

eredményhirdetés 

Kemény Magdolna 

Szőcs Tamás 

Hartyán 

15:00 

24-28. Fenntarthatósági témahét 
szaktanárok 

osztályfőnökök 
 

25. Szülői értekezlet osztályfőnökö felső tagozat 

26. 

Szent György nap Gergely Enikő + 

szaktanárok 

1.a – 4.a osztályok 

osztály- és 

csoportkeretben 

27. Kerületi környezetismereti  Károly Róbert 



 Hartyán Általános Iskola Munkaterve  

 2022-2023. tanév 

 57 

bemutató 3. évfolyam 

28. 

A felvételt hirdető 

középfokú iskolák 

megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek 

és az általános iskoláknak. 

  

28. 

Nevelési értekezlet 

Országos mérések 

eredményeinek elemzése, 

értékelése. 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos támogató 

rendszer adatainak elemzése, 

értékelése 

Székelyné Krizsán 

Mária 

felkért pedagógusok 

 

egyeztetés 

alatt 

Budapesti Általános 

Iskolások Matematika 

Versenye – kerületi forduló 

Farkasné B. Dóra László Gyula 

Gimn. és Ált. Isk. 

egyeztetés 

alatt 

Föld napi kerületi vetélkedő Szőcs Tamás  

egyeztetés 

alatt 

kerületi Föld napi vetélkedő 

eredményhirdetése  

Ehhez a műsor 

Szőcs Tamás 

 

Szabó Beáta 

 

kiírás 

szerint 

DSD 1 szóbeli nemzetközi 

nyelvvizsga 

Mangult Kinga  8.n 

? Tavaszi kispályás labdarúgás Dalnoki Ildikó  

? Pólus futás Molnár Mariann  

 „Irodalmi kávéház” -a 

költészet napjához 

kapcsolódva egy kortárs 

szerzővel beszélgetés 

megszervezése 

Nagyné Orosz Ildikó könyvtár 

 -„Madzagtárlat” Nagyné Orosz Ildikó Antal Anna 

 Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztivál 

 

Nagyné Orosz Ildikó 

a rendszeresen 

könyvtárunkba látogató 

gyerekekkel 

 Tankönyvrendelés Nagyné Orosz Ildikó 

szaktanárok 
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MÁJUS 
 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

2. 
Szülői értekezlet + Anyák napja: 1. 

évf. 

osztályfőnökök 

tanítók 
 

3. 
Szülői értekezlet + Anyák napja: 2. 

évf. 

osztályfőnökök 

tanítók 
 

4. 
Szülői értekezlet + Anyák napja: 3. 

évf. 

osztályfőnökök 

tanítók 
 

8. 
Szülői értekezlet + Anyák napja: 4. 

évf. 

osztályfőnökök 

tanítók 
 

12. NETFIT mérés vége testnevelők  

15. Tavaszi hangverseny 
Bruscháné Bálint 

Enikő 
17:00 

15. 

Bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése   

minden némettanár  

16-20. 
Olvasástechnikai felmérés 

1. évfolyam 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Takácsné Bodnár 

Erika 

 

19. Szülői értekezlet- leendő elsősök 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

tanítók 

16:30 

22-26. 

 

Házi német nyelvi vizsga 

Berghoffer Ramóna 

Kardos Andrea 

Mangult Kinga 

5.n, 7.n 

23. Művészeti kiállítás megnyitóval 

 

Alexitsné Imre Éva 

Szabó Beáta 

Antal Anna 

 

V.29-

VI.1. 

Angol nyelvi vizsga  Sino Zsuzsanna + 

szaktanárok 

5. a. és 7.a 

 

 

Egységes év végi mérések – magyar, 

matematika 1-4. évfolyam 

Takácsné Bodnár 

Erika 
 

utolsó 

két hete 

Év végi dolgozatok megíratása, 

értékelése, elemzése 

A munkaközösség 

tagjai (szaktanárok) 

 

kiírás 

szerint 

Központi mérés német nyelvből Berghoffer, 

Farkasné, Mangult, 

Kardos, Királyné 

6.-8. évfolyam 

? 

 

Goethe Fit in Deutsch A1, A2 

nemzetközi nyelvvizsga 

Kardos Andrea,  

Mangult Kinga 

5.n, 6.n 
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? Atlétika – kislabda hajítás Buzánszky Anett  
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JÚNIUS 

 
Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

5. Nemzeti összetartozás napja  Buzánszky Anett iskolarádió 

13. 
Tanítás nélküli munkanap: 

Hartyán nap 

Benkő Csilla 

Szabó Beáta 

minden pedagógus 

 

14. Tanulmányi kirándulás 
osztályfőnökök 

kísérő tanárok 
 

15. Ballagási dekoráció Mihályi Julianna Antal Anna 

16. 
Utolsó tanítási nap 

Ballagás 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Sino Zsuzsanna 

Farkasné Benedikti 

Dóra 

Dudás Gézáné 

Királyné Árpád 

Gabriella 

19. 
Osztályozó konferencia 

alsó/felső tagozat 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Takácsné Bodnár 

Erika 

Szőcs Tamás 

8:00 

21. 

Kerületi alsó tagozatos 

munkaközösség-vezetői 

értekezlet 

A tanévben végzett munka 

értékelése, a 2023/2024-es 

tanév tervezése 

Bruscháné Bálint 

Enikő 

Daróczi Ibolya 

Kossuth 13:00 

21-23. 
Beiratkozás a középfokú 

iskolákba. 
  

27. 

 

Hartyán Aranykönyv 

díjátadás  
minden pedagógus 

 

Ulejné Vass Andrea 

15:00  

Tanévzáró ünnepély, 

bizonyítványosztás 

alsó:15:45 

felső:17:00 

28. 
Szakmai tantestületi 

kirándulás 
Alexitsné Imre Éva  

29. SZMK értekezlet 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Kostyán Andrea 

 

30. Év végi beszámoló 
Székelyné Krizsán 

Mária 
 

Nyári szabadság tervezett időszaka 

2022. 07.03- 08.18. 

VIII.31. Tanévnyitó Mester Regina 7.b 

 
Év végi beszámoló 

elkészítése 

munkaközösség-

vezetők 
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MELLÉKLET 
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                    Hartyán Általános Iskola 

Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve  

2022/2023-as tanévre 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 1. 

Készítette: Bruscháné Bálint Enikő, Daróczi Ibolya 

Jóváhagyta: 
  



 Hartyán Általános Iskola Munkaterve  

 2022-2023. tanév 

 63 

Alsó tagozatos munkaközösség tagjai 

 

 

1. Bruscháné Bálint Enikő   1.a 

2. Kozma Barbara 

3. Kemény Magdolna   1.b 

4. Nemesné Szerencsés Éva 

5. Joó Mária    1.n 

6. Ásoth Lászlóné 

7. Daróczi Ibolya   2.a 

8. Pataki Ildikó 

9. Németh Judit    2.b 

10.  Tóth Gabriella 

11. Németh Erika    2.d 

12.  Ferenczi Lászlóné 

13. Székelyné Krizsán Mária 

14. Benkő Csilla    3.a 

15. Szabó Beáta 

16. Soós Emőke    3.b 

17. Cseréné Schach Annamária 

18. Koppány Krisztina   3.n 

19.  Árvai Viktória 

20. Takácsné Bodnár Erika 

21. Ulejné Vass Andrea   4.a 

22.  Fodorné Horváth Krisztina 

23. Alexitsné Imre Éva   4.b 

24. Keresztesi Mónika 

25. Janda Gabriella Renáta  4.n 

26. Milos Kinga 
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Kiemelt célok, feladatok a nevelő-oktató munka területén 

 

I. A tanulási morál erősítése érdekében az iskola, szülők, pedagógusok személyes 

kapcsolatának normalizálása (a járvány előtti, szorosabb kapcsolat visszaállítása) 

 

 közös programok szervezése (futóversenyek, papírgyűjtés, kimozdulások, ünnepélyek, 

Hartyán tortája) 

 

II. A Fenntarthatóság jegyében olyan foglalkozások megtartása, amelyek 

megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a 

tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

 

 szelektív hulladékgyűjtés szemléletének kialakítása osztályszinten (hulladékgyűjtő edények 

beszerzése) 

Teljesül: ha félévre minden osztályban szelektív hulladékgyűjtő beszerzésre kerül és 

használatba is veszik. 

 

 elemgyűjtő verseny osztályok között 

Teljesülése: Fenntarthatósági témahéten eredményhirdetés alsó tagozaton. 

 

 energiatakarékosság hete március utolsó két hetében, a Föld órája 

Teljesülése: Az iskola előző hét áramfogyasztása (villany) összehasonlítva az 

energiatakarékosság hetén mért fogyasztással. 

 

Célok, feladatok 1-2. évfolyamon: 

 

III. Ráhangolódás az iskolára, óvoda iskola közti átmenet biztosítása 

 játékos, rugalmas óravezetés, tevékenykedtetés 

 eszközhasználat 

  

Teljesül: a gyerekek alkalmazkodtak az iskola szokásrendjéhez, és gyakorlottan használják az 

eszközöket. 
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IV. Figyelem koncentráció fejlesztése ösztönző feladatok alkalmazásával 

 

 mozgásfejlesztés, nagymozgások és finommotorika fejlesztése 

 tanórai aktivitás fokozása, belső motiváció kialakítása 

 

Teljesül: ha rendezett íráskép, összerendezett, harmonikus mozgás, és a figyelem 

tartósságának növelése tapasztalható 

 

Célok, feladatok 3-4. évfolyamon: 

 

III. A matematikai szaknyelv tudatos és gyakorlatias használata szóban és 

írásban is 

 

● Önálló problémamegoldó gondolkodás fejlesztése szöveges feladatok értelmezése és 

megoldása során. 

 

Teljesül: feladatok gördülékeny önálló megoldásával 

 

IV. Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése 

 

 Szövegértés fejlesztése különböző szövegtípusok felhasználásával (alsó tagozaton 

megjelenő életszerű, praktikus szövegekben), önálló tanulásra felkészítés. 

 

 Önálló szövegalkotási képesség fejlesztése szóban és írásban. (Indoklás, 

véleményformálás.) 

 

Teljesül: ha a tanuló képes összefüggő szöveg alkotására szóban vagy írásban irányított témában, 

és önálló fogalmazás írására. 
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Ütemterv – táblázat /Havi bontású munkaterv 

 

AUGUSZTUS 

 

Időpont  Programok, feladatok 
Felelős 

Egyéb 

információ 

24. 

Munkaközösségi foglalkozás: 

Kerületi alsó tagozatos munkaközösség 

megalakulása, a munkaközösségvezető 

megválasztása 

Tervezés, feladataink az új tanévben 

Versenynaptár összeállítása 

Éves munkaterv elfogadása 

Bruscháné Bálint 

Enikő 

Daróczi Ibolya 

 

 

 

29. 

 

A munkaközösség alakuló értekezlete, az 

éves munkaterv összeállítása 

munkaközösség- 

vezetők 

 

31. 

 

Ünnepélyes tanévnyitó az első évfolyamos 

tanulóknak 

 

Németh Judit 
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SZEPTEMBER 

 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

1. 

 

Első tanítási nap 

Tanévnyitó ünnepély 2-8.évfolyam 

minden pedagógus  

 

Német nemzetiségi osztályoknak – 

Schultüte osztás első évfolyamon 

Mangult Kinga 

A Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

támogatásával 

valósul meg. 

Szülői értekezlet 1. évfolyam 

 

elsős osztályfőnökök 

tanítók 

17:00 

6. Munkaterv elkészítése, leadása munkaközösség-vezetők  

6-10. Bemeneti mérés 1. évfolyam 
Takácsné Bodnár Erika 

elsős osztályfőnökök 
 

13-16. 
Szülői értekezlet  

2-8. évfolyam 

osztályfőnökök 

tanítók 
17:00 

19. 
3. évfolyamon a felmérések 

előkészítése az új NAT szerint 

munkaközösség-vezető 

tanítók 
 

27. Gólyaeskü 
Kozma Barbara 

elsős osztályfőnökök 
aula, zárt körben 

30. Népmese napja    

30. Zene világnapja Daróczi Ibolya  iskolarádión 

30. 

Tanmenetek leadási határideje 

Kréta tanulói adatok és Discord 

csoportok kialakítása 1. évfolyam 

munkaközösség-vezetők 

szaktanárok 

osztályfőnökök 
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OKTÓBER 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

6. Történelmi műsor, október 6. 
Pataki Ildikó 

Daróczi Ibolya 

 
 

 
DIFER-mérésben résztvevő tanulók 

névsorának elkészítése 

Takácsné Bodnár 

Erika 

fejlesztő 

pedagógusok 

 

21.  
Kerületi Vers- és prózaíró online 

verseny meghirdetése 1-4. évfolyam 
Joó Mária  

 DIFER mérés lejelentés, 1. évfolyam 
Takácsné Bodnár 

Erika 
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NOVEMBER 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

8. 

Kerületi Vers- és prózaíró online 

verseny meghirdetése az 

iskolánkban 1-4. évfolyam 

Joó Mária  

9. 

 

Házi népdaléneklési verseny 1-4. 

évfolyam 

Németh Erika 14:00 

10. 
Házi vers- és prózamondó verseny 

1-4. évfolyam 
Ulejné Vass Andrea  

21.  
Kerületi vers- és prózamondó 

verseny 1-4. évfolyam 
Ulejné Vass Andrea 

Károly Róbert 

14:00 

23. 
Kerületi népdaléneklési online 

verseny 1-4. évfolyam 
Németh Erika 

Kolozsvár 

14:00 

Online vagy 

jelenléti 

24. 
Kerületi Mese-akadályverseny 1-2. 

évfolyam 

Nemesné Szerencsés 

Éva 

Pestújhelyi 

9:00 

Téma: Shrek 

Online nem kerül 

megrendezésre. 
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DECEMBER 

 
Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

5. Óvodás Mikulás bábelőadás Kemény Magdolna  

6. Mikulás napi rendezvény 
Daróczi Ibolya 

Koppány Krisztina 
aula 

13. Betlehemezés Kemény Magdolna 

14:30 vagy dec. 

14-én szerdára 

16.15-től, hogy a 

szülők is 

megnézhessék 

gyermekeiket. 

16. Lucázás 1-4. évfolyam Soós Emőke 14:30 

20. Karácsonyi hangverseny 
Bruscháné Bálint 

Enikő 
17:00 

21. 
Szünet előtti utolsó tanítási nap 

Téli szünet: dec. 22-jan. 3-ig 
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JANUÁR 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

3. Szünet utáni első tanítási nap   

11-15. 
Olvasástechnikai mérés 

2-4. évfolyam 

Székelyné 

Krizsán Mária 

Takácsné 

Bodnár Erika 

 

18. 
Aranytoll helyesírási házi verseny 

2-4. évfolyam 

Nemesné 

Szerencsés Éva 

Soós Emőke 

 

26. Iskolába hívogató program 

Takácsné 

Bodnár Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

 Óvodás szülői értekezlet 
leendő elsős 

osztályfőnökök 
 

 



 Hartyán Általános Iskola Munkaterve  

 2022-2023. tanév 

 72 

FEBRUÁR 

 
Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

 

Farsang: kiszézés, közös 

farsangi megnyitó, majd 

osztálykeretben 

Kemény Magdolna 

Joó Mária 

Alexitsné Imre Éva 

osztályfőnökök 

kiszézés az aulában 

8. 
Kerületi helyesírási verseny: 

„Aranytoll” 2-4. évfolyam 

Nemesné Szerencsés 

Éva 

Soós Emőke 

László Gyula 

14:00 

9. Iskolába hívogató 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

14. 

Kerületi angol és német 

idegen nyelvi verseny 4. 

évfolyam 

 

Kossuth 14:30 

Online nem kerül 

megrendezésre. 

23. Iskolába hívogató 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

 

 



MÁRCIUS 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős 
Egyéb 

információ 

6. 

Házi tanulmányi verseny 4. 

évfolyam (olvasás-szövegértés, 

nyelvtan-helyesírás, matematika) 

Benkő Csilla 

3-os osztályfőnökök 
 

9. 

Iskolába hívogató 

Elsősök bemutatkozása a 

színpadon 

Takácsné Bodnár Erika 

elsős osztályfőnökök 

tanítók 

 

14. Március 15-ei ünnepi műsor Benkő Csilla  

14. 
Márciusi Ifjak történelmi 

vetélekedő 1-8. évfolyam 
 

Meixner, 

délelőtt 

Vegyes csapat 

Online nem 

kerül 

megrendezésre. 

20. 

Kerületi tanulmányi verseny 

4. évfolyam (olvasás-szövegértés, 

nyelvtan-helyesírás, matematika) 

Benkő Csilla 

László Gyula 

9:00 

Online nem 

kerül 

megrendezésre. 

24. 

Kerületi vers-és prózaíró verseny 

eredményhirdetése 

Kerületi angol, német idegen 

nyelvi verseny eredményhirdetése 

Joó Mária 
Kossuth 

14:00 

25.  
Nyílt nap a leendő 1. 

osztályosoknak 

Takácsné Bodnár Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 
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ÁPRILIS 

 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

4-5. 

Nyuszi kupa 

1-2. évfolyam 

3-4. évfolyam 

Németh Judit 
14:30 

tornaterem 

5. 

 

Tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

Tavaszi szünet: ápr. 6-11-

ig 

  

12. 
Tavaszi szünet utáni első 

tanítási nap 
  

13. 

„Kedvenc versem” kerületi 

szavalóverseny 1-4. 

évfolyam 

Ulejné Vass 

Andrea 

Czabán 

14:00 

Online nem kerül 

megrendezésre. 

18. 
Szakmai nap olvasás 

tantárgyhoz kapcsolódóan 
 Meixner 

19. 

Kerületi játékos 

környezetvédelmi 

akadályverseny a Föld 

napja alkalmából: 1-2. 

évfolyam 

Kozma Barbara 

Szent Korona 

14:00 

Jelenléti vagy online verseny. 

21. 

Föld Napja: Kerületi 

Környezetvédelmi 

vetélkedő 4. évfolyam 

Kemény 

Magdolna 

Szőcs Tamás 

Hartyán 

9:00 

Online nem kerül 

megrendezésre. 

21. 

Föld Napja: Kerületi 

Környezetvédelmi 

vetélkedő 

eredményhirdetés 

Kemény 

Magdolna 

Szőcs Tamás 

Hartyán 

15:00 

27. 
Kerületi környezetismereti 

bemutató 3. évfolyam 
 Károly Róbert 
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MÁJUS 

 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

 
Szülői értekezlet + Anyák napja: 1. 

évf. 

osztályfőnökök 

tanítók 
 

 
Szülői értekezlet + Anyák napja: 1. 

évf. 

osztályfőnökök 

tanítók 
 

 
Szülői értekezlet + Anyák napja: 2. 

évf. 

osztályfőnökök 

tanítók 
 

 
Szülői értekezlet + Anyák napja: 3. 

évf. 

osztályfőnökök 

tanítók 
 

 
Szülői értekezlet + Anyák napja: 4. 

évf. 

osztályfőnökök 

tanítók 
 

15. Tavaszi hangverseny 
Bruscháné Bálint 

Enikő 
17:00 

16-20. 
Olvasástechnikai felmérés 

1. évfolyam 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Takácsné Bodnár 

Erika 

 

19. Szülői értekezlet- leendő elsősök 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

tanítók 

16:30 

23. Művészeti kiállítás megnyitóval 

 

Alexitsné Imre Éva 

Szabó Beáta 

 

 

 

 

 

Egységes év végi mérések – magyar, 

matematika 1-4. évfolyam 

Takácsné Bodnár 

Erika 
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JÚNIUS 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős 
Egyéb 

információ 

13. Tanítás nélküli munkanap: Hartyán nap 

Benkő Csilla 

Szabó Beáta 

minden pedagógus 

 

14. Tanulmányi kirándulás 
osztályfőnökök 

kísérő tanárok 
 

15. 
Utolsó tanítási nap 

Ballagás 

Székelyné Krizsán 

Mária 
 

 Osztályozó konferencia alsó tagozat 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Takácsné Bodnár 

Erika 

Szőcs Tamás 

 

21. 

Kerületi alsó tagozatos 

munkaközösségvezetői értekezlet 

A tanévben végzett munka értékelése, a 

2023/2024-es tanév tervezése 

Bruscháné Bálint 

Enikő 

Daróczi Ibolya 

Kossuth 

13:00 

24. 

 

Hartyán Aranykönyv díjátadás  

minden pedagógus 

 

Ulejné Vass 

Andrea 

15:00  

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás 16:00 
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„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem 

minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani 

önmagát.” 

(Müller Péter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 

M U N K A T E R V E 

 

 

 

2022-2023. tanév 

 

 

 

Készítette:  Krizmanits-Szűcs Ivett 

                          munkaközösség-vezető 
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Budapest, 2022. szeptember 1. 

 

Munkaközösségünk tagjai, a pedagógusok tevékenységi körei: 

 

 Krizmanits-Szűcs Ivett munkaközösség-vezető; magyar nyelv és 

irodalom  

 Antal Anna   vizuális kultúra    

  

 Buzánszky Anett  történelem 

 Jelinek Judit   magyar nyelv és irodalom (osztályfőnök 8. c) 

 Kassai Gizella   magyar nyelv és irodalom, történelem, tánc és dráma, 

színház és dráma 

 Rókáné Szuda Erzsébet történelem 

 Székely Márta                       magyar nyelv és irodalom (osztályfőnök: 8.a) 

 Zimmer Dóra   ének-zene  

 

Összesen 7 fő alkotja a munkaközösséget. 

 

 Erősségeink: kreatív, jól együtt működő munkaközösség 

 

          Értekezleteink száma: minimum 5 alkalom /év  

 

          Munkaközösségünk kiemelt tantárgya a magyar nyelv és irodalom. 

 

         Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és 

munkaközösségünk terveivel. 

 

Kiemelt céljaink és feladataink:  
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 7. évfolyamon heti egy korrepetálás nyelvtanból (féléves váltással az a és n, 

valamint b és c osztályok között). 

Célunk, hogy kiegészítsük az órai ismereteket és elkezdjük a központi 

felvételire való felkészítést különböző típusfeladatok gyakorlásával. 

Várható eredmény, hogy diákjaink el tudják sajátítani és begyakorolni a 

teljes 7. évfolyamos tananyagot a csekély óraszám ellenére. Illetve, hogy a 

központi magyar felvételi pontszámai növekedjenek a következő 

(2023/2024-es) tanévben. 

 

 tehetséges tanulóink felkészítése a kerületi és országos szavalóversenyekre, 

rajzversenyekre, nyelvtani versenyekre, kiemelten a Lotz János helyesírási és 

szövegértési és Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyre 

Célunk, hogy minél több tehetséges tanuló vegyen részt a meghirdetett 

versenyeken, kihozzák magukból a legjobbat és szép eredményeket érjenek 

el, ezzel ösztönözve társaikat is arra, hogy legközelebb ők is jelentkezzenek. 

 

Céljaink és feladataink a társadalomtudományok területén: 

 

 a magyar irodalom tantárgy kötelező memoritereinek, történelem 

tantárgy legfontosabb dátumainak több mint 50%-os ismerete, 

teljesítése 

 

Feladataink:  

4. a helyi tantervben meghatározott memoriterek szóbeli vagy írásbeli 

számonkérése 

5. a legfontosabb történelmi események dátumainak kikérdezése 

6. különböző tanulási technikák megtanítása a hatékony memorizálás 

érdekében 

 

Várható eredmény: A technikák elsajátítása segít az irodalmi művek és 

dátumok megtanulásában, amely meglátszik az év végi osztályzatokban 

mindkét tárgyból. Javulnak az egyéni és osztályátlagok a két tantárgyból.  

Sikerül megtartani a helyet vagy előrébb lépni a tantárgyak közötti 

rangsorban. 
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 az olvasástechnika és a szövegértési kompetencia tervszerű és folyamatos 

fejlesztése a bemeneti és kimeneti mérések sikeres teljesítéséhez a teljes felső 

tagozaton  

 

Feladataink:  

6. irodalom órák mindegyikén szóbeli vagy írásbeli szövegértési feladatok 

teljesítése 

7. digitális eszközök bevonása a szövegértés gyakorlásakor (tanulói tablet, 

projektor) 

8. iskolai szinten 5 alkalommal mérjük diákjaink szövegértési kompetenciáját 

9. a történelem és irodalom munkafüzetekben található szövegértési feladatok 

több mint 50%-os teljesítése 

10. minden történelem témazáróban található szövegértési feladat 

 

    Várható eredmény: Az országos szövegértési mérés eredményeinek évről évre 

történő javulása.  

A diákok év eleji, bemeneti iskolai szövegértési mérés eredményének 

százalékos javulása az   év   végi, kimeneti méréshez képest. 

 

 kronologikus szemléletmód kialakítása magyar irodalom, történelem és vizuális 

kultúra órákon 

 

Feladataink: 

1. időszalag használata irodalom, történelem és vizuális kultúra órákon 

2. a különböző irodalmi és történelmi korszakok közötti kapcsolat 

megvilágítása, egységes szemléletmód kialakítása a tanórákon 

3. órai feladatokban és dolgozatokban történelmi és irodalmi események 

időrendi sorrendbe állítása 

 

Várható eredmény: A diák egységes szemléletet kap, tud kapcsolatot teremteni a 

különböző korszakok és fontosabb irodalmi és történelmi személyek és események 

között. Lehetőség az interdiszciplinaritásra (tantárgyak közötti együttműködés), 
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megkönnyítve a kötelező olvasmányok tanítását. Rendszerszintű gondolkodás 

megalapozása. 

 

Mérések, ellenőrzési szempontok: 

 

 a tanév során intézményi szinten öt alkalommal (ebből két követő 

mérés) és országos szinten két (hetedik évfolyamon egy) alkalommal 

mérjük a tanulók szövegértési kompetenciáját 

 a központi magyar írásbeli felvételi eredmények kiértékelése 

 munkaközösség-vezetői óralátogatások, óraelemzések 

 szaktantárgyanként egységes témazáró feladatlapok megíratása, 

egységes értékelése az alapdokumentumokban meghatározottak szerint, a 

teljesítmények összehasonlíthatósága (évfolyamonként) érdekében. 

 

 

A tanév programjai havi lebontásban 

 

Augusztus 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

25. Alakuló munkaközösségi 

értekezlet 

Krizmanits-Szűcs Ivett 

és a szaktanárok 

 

25. Munkaközösségi foglalkozás: a 

munkaközösség munkatervének 

megvitatása, feladatok elosztása 

Krizmanits-Szűcs Ivett 

és a szaktanárok 

 

 

29. Kerületi munkaközösségi 

megbeszélés 

Krizmanits-Szűcs Ivett online formában 
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  Szeptember 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

6-ig. Munkaközösség munkatervének 

leadása 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

 

19-23. Határtalanul előkészítő órák Kassai Gizella 

Rókáné Szuda 

Erzsébet 

Székely Márta 

8. a; 8. b és 8. n 

osztályok 

19-ig. Felmérések aktualizálása, 

ütemezése 5-8. évfolyamon 

 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett és a 

szaktanárok 

 

26-29. Határtalanul kirándulás Kassai Gizella 

Rókáné Szuda 

Erzsébet 

Székely Márta 

8. a; 8. b és 8. n 

osztályok 

30-ig Tanmenetek elkészítése és 

leadása 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett és szaktanárok 

 

 

30. A népmese napja Jelinek Judit és ofők. 

 

 

 

Október 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

6. Megemlékezés az aradi 

vértanúkról  

Ünnepi dekoráció 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

segít: Mihályi Julianna, 

Antal Anna 

28. Határtalanul témanap Rókáné Szuda  
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megtartása Erzsébet és Kassai 

Gizella 

 

November 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

14-18. Szövegértés követő mérés 

lebonyolítása 

 

magyartanárok Mérnek a szaktanárok 

14. iskolai felsős vers-és 

prózamondó verseny 

Krizmanits-Szűcs Ivett 

és a szaktanárok 

könyvtár, Oroszné 

Nagy Ildikó 

21. Károly Róbert vers- és 

prózamondó verseny 

Krizmanits-Szűcs Ivett 

 

14.00 Károly Róbert 

iskola 

24. Lotz János szövegértési és 

helyesírási verseny 7-8. 

osztály 

Krizmanits-Szűcs Ivett 

és a magyartanárok 

 

14.00-15.30 iskolai 

forduló lebonyolítása 

 

2023. Január 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

20. A magyar kultúra napja 

 

 

Jelinek Judit iskolarádió 

dekorációban segít: 

Mihályi Julianna, Antal 

Anna  

? „Szép Magyar Beszéd” 

verseny iskolai válogató 

Krizmanits-Szűcs Ivett 

és a magyartanárok 
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Február 

 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

1. Munkaközösségi értekezlet: a 

félév értékelése 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett és a szaktanárok 

 

? Lila szavalóverseny Székely Márta László Gyula Ált. Isk. 

és Gimn. 

? „Szép Magyar Beszéd” 

verseny kerületi forduló 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

 

Március 

 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

14. Ünnepi műsor   

 

Rókáné Szuda Erzsébet 

 

segít dekorációban: 

Mihályi Julianna, 

Antal Anna 

20-24. Szövegértés követő mérés 

lebonyolítása 

magyartanárok Mérnek a 

szaktanárok 

? Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny iskolai 

fordulója 

Krizmanits-Szűcs Ivett és a 

magyartanárok 

 

? Munkaközösségi értekezlet: 

központi magyar írásbeli 

felvételi eredményeinek 

kiértékelése 

Kassai Gizella+ 8. évf. 

magyartanárok 

 

 

Április 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

12. Költészet napja Székely Márta iskolarádió 
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17. Holokauszt áldozatainak 

emléknapja  

Kassai Gizella iskolarádió 

 

Május 

 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

? Munkaközösségi értekezlet: 

az előző tanév szövegértés 

mérésének értékelése 

Krizmanits-Szűcs Ivett 

és a szaktanárok 

 

?       . Művészeti kiállítás Antal Anna  

 

Június 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

5. Nemzeti összetartozás napja  Buzánszky Anett iskolarádió 

 

19. Munkaközösségi 

foglalkozás: év végi 

mérések eredményeinek 

feldolgozása 

éves munka értékelése, jövő 

évi tervek 

Krizmanits-Szűcs Ivett 

és a szaktanárok 

 

 

19-23. Szakmai beszámolók az 

éves munkáról 

Krizmanits-Szűcs Ivett 

és a szaktanárok 
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AZ ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

 

M U N K A T E R V E 
 

 

 

 

a 2022/2023. tanévre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gergely Enikő 

  munkaközösség-vezető 

 

Budapest, 2022. augusztus 31. 
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Munkaközösségünk tagjai/, a pedagógusok tevékenységi körei: 

Gergely Enikő  Klára   angol (munkaközösség-vezető (osztályfőnök hely.: 8.n) 

Hoskóné Dudás Ágnes  angol, hon- és népismeret (osztályfőnök helyettes: 6.b) 

Sino Zsuzsanna Ágnes  angol (osztályfőnök: 7. a) 

Székely Márta    magyar, angol (osztályfőnök: 8. a) 

 

Összesen 4 fő alkotja a munkaközösséget. 

Céljaink: 

 

 Kiemelt feladataink, céljaink az iskolai munkatervvel összhangban állnak; szoros 

együttműködésre törekszünk a többi munkaközösséggel személyes kapcsolatok és az 

iskolai programokban való részvétellel. 

 

 

Szakmai céljaink és feladataink: 

 

 A kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése 

 az verbális kommunikációs készség és az írásbeli kommunikáció fejlesztése 

minden évfolyamon; 

 az 5. a osztály és a 7. a osztály angolos csoportjának felkészítése az év végi 

nyelvi vizsgára, a vizsga lebonyolítása csoportbontásban. Az előző évek 

tapasztalatait felhasználva egységes követelményrendszer alapján történő 

felkészítés: egységes tételek kidolgozása, egységes értékelési rendszer és 

minősítés alkalmazása. 

 korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása (projekt módszer, IKT-

eszközök használata) 

 

 

 A 6. és a 8. osztályok felkészítése az újonnan bevezetett online országos mérésre. 

 az idegen nyelvi kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztésével, digitális 

kompetenciafejlesztő feladatok minél gyakoribb alkalmazásával felkészítjük a 

tanulókat az országos idegen nyelvi kompetenciamérésre; 
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 A tanév során megismert lexikai tananyag és nyelvtani szabályok, kérdés- és 

mondatszerkesztés, mondat-kiegészítés és a szövegértés gyakoroltatásával 

fejlesztjük a tanulók szükséges készségeit; 

 

Mérések, ellenőrzési szempontok 

 

 országos nyelvi kompetencia 6. és 8. évfolyamokon 

 angol házi vizsga az 5. a. osztályban és a 7. a osztály angolos csoportjában 

 témazáró dolgozatok 

 a mérések eredményeiről rendszeresen tájékoztatjuk az intézmény vezetőségét 

A tanév programjai havi lebontásban: 
 

 

 

Augusztus 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb 

információ 

 

Aug.   

23. – 24. 

A javító- és osztályozó vizsga  

 

Gergely Enikő 

+ szaktanárok 

 

 

Aug. 26. Munkaközösségi értekezlet: az 

iskolai munkaterv megvitatása, 

feladatok elosztása 

 

Gergely Enikő  

 

 

Szeptember 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb 

információ 

Szept.30. 

(Péntek) 

Tanmenetek, munkatervek 

aktualizálása, az év végi felmérések 

előkészítése 

 

Gergely Enikő + 

szaktanárok 
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Október 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb 

információ 

Okt. 27. 

13:00 

(Csüt) 

Halloween Székely Márta + 

szaktanárok 

 

1-4.a, de. - 

beöltözés 

5.-8. a du. – 

vetélkedő; 

 

November 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb 

információ 

Nov. 16. 

(Szerda) 

Munkaközösségi értekezlet Gergely Enikő 

 

 

 

December 

Időpont Programok Felelős Egyéb 

információ 

Dec. 2. hete Bukásra álló tanulók szüleinek 

tájékoztatása 

 

Minden szaktanár 

 

 

Dec. 3. hete Karácsonyi népszokások  

(pl. Chistmas Cracker) 

Minden szaktanár csoport-, illetve 

osztálykeretben 

 

2023. 

Január 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb 

információ 

Jan. 19. 

(Csüt) 

 

Betűző verseny 

 

Hoskóné Dudás 

Ágnes + 

szaktanárok 

5.a, 6.a, 7.a,  8.a, 
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Február 

Időpont Programok Felelős Egyéb 

információ 
Febr.14. 

14
30

 

Kerületi angol verseny 

(Kossuth) 

 

Gergely Enikő + 

szaktanárok 

4.-8. osztályok ??? 

Február 

utolsó hete 

 

Pancake Day 

 

 

Sino Zsuzsa + 

szaktanárok 

 

1.- 4. a. osztályok 

osztály- és 

csoportkeretben 

 

 

 

Március 

Időpont Programok Felelős Egyéb 

információ 

Márc..??? Elsősök bemutatkozása Hoskóné Dudás 

Ágnes 

Székely Márta 

 

1.a osztály 

Márc. ??? Bemutató órák Felkért szaktanárok  

   Márc. 22. 

(Szerda) 

 

Munkaközösségi értekezlet 

 

Gergely Enikő  

 

 

Április 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb 

információ 

 

    Ápr.5-13. 

(Sz.-Cs.) 

 

Próbakompetencia a 6. és a 

8. évfolyamon: idegen nyelv 

Gergely Enikő  szaktanárok 
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Ápr.26. 

(Szer.) 

 

Szent György nap Gergely Enikő + 

szaktanárok 

1.a – 4.a osztályok 

osztály- és 

csoportkeretben 

 

 

 

 

Május 

Időpont Programok Felelős Egyéb 

információ 
Május első 

hete 

Munkaközösségi értekezlet:  

- év végi mérések és a 

nyelvi vizsga előkészítése 

- éves munka értékelése 

- jövő évi tervek 

 

Gergely Enikő  

Máj. 17. 

(Szerda) 

Országos mérés angol 

nyelvből 

 

Nyelvtanárok A 6. és 8. 

évfolyamon 

Máj.29-Jún.1 

(H.-Cs.) 

Angol nyelvi vizsga  Sino Zsuzsanna + 

szaktanárok 

 

5. a. és 7.a 

Május 

közepe 

Bukásra álló tanulók 

szüleinek értesítése   

 

Szaktanárok  

 

 

Június 

Időpont Programok Felelős Egyéb 

információ 

Június 3. hete Szakmai beszámolók az 

éves munkáról 

 

Gergely Enikő  
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A NÉMET NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

 

 

M U N K A T E R V E 

 

 

 

 

a 2022/2023. tanévre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Mangult Kinga 

munkaközösség-vezető 
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Budapest, 2022. szeptember  

Munkaközösségünk tagjai, a pedagógusok tevékenységi körei: 

 

Berghoffer Ramóna német nyelv, német nemzitiségi nyelv, német hon-és 

népismeret 

(osztályfőnök 8.n)   

Farkasné Benedikti Dóra német nyelv nyelv, matematika  

(osztályfőnök 7.b) 

Kardos Andrea  német nyelv, német nemzetiségi nyelv, német 

népismeret , etika (osztályfőnök 6.n) 

Királyné Árpád Gabriella német nyelv, német nemzetiségi nyelv,német  

népismeret (osztályfőnök 7.n) 

Mangult Kinga Katalin német nemzetiségi nyelv, német  népismeret 

 (osztályfőnök 5.n) 

  

 

1. Munkaközösségünk öndefiníciója 

 

Alapelveink mentén haladva, úgy, mint a motiválás, támogatás, felkészítés, következetesség 

és közösségformálás, legfőbb törekvésünk, hogy minden lehetséges módon segítsük a német 

nyelv elsajátítását iskolánkban. Valamennyi tanulónk számára biztosítjuk a lehetőségét annak, 

hogy tehetségéhez és szorgalmához mérten a lehető legjobb eredményt érje el. 

A tehetséges és szorgalmas diákjainknak megteremtjük felső tagozaton a nemzetközi 

nyelvvizsgák letételének lehetőségét, lassabban haladó diákjainknak pedig a biztos német 

nyelvi alapok elsajátítását. Mindkét esetben -igazodva a NAT-hoz, helyi tantervünkhöz és 

pedagógiai programunkhoz-kompetencia alapú idegennyelv-oktatásra építünk. 

 

 

 

2. Kiemelt céljaink 

 

Az intézményben folyó nevelő-oktatómunka általános céljain túl, a következő kiemelt célokat 

tűzzük ki munkaközösségünk számára a 2022/2023-as tanévre. 
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2.1.Céljaink: 

 

2.1.1. Az idegen nyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia, mint 

kulcskompetenciák együttes fejlesztése. 

Tekintettel arra, hogy intézményünknek is  kiemelt célja a kulcskompetenciák 

fejlesztése, hogy a pandémia hatására életkortól függetlenül megkerülhetetlenné 

vált a digitális kompetencia sürgető fejlesztése, valamint ,hogy a 

leghangsúlyosabb külső mérések az Oktatási Hivatal által bevezetett digitális 

mérések lettek, úgy gondoljuk, hogy e két terület összekapcsolása és együttes 

fejlesztése kiemelt cél kell legyen minden évfolyam számára. 

 

2.1.2. Tehetséges diákok nyelvvizsgára való felkészítése A1, A2 és B1 szinten, a 

Goethe Intézet Fit in Deutsch A1, Fit in Deutsch A2, valamint DSD 1 (A2-B1) 

egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgákra való szakszerű felkészítés. 

Fontosnak tartjuk, hogy az eredményes idegennyelv-oktatás objektíven  mérhető 

legyen, ezért alakítottunk ki hosszútávú szakmai kapcsolatot a budapesti Goethe 

Intézettel, valamint a DSD I. Nyelvvizsgaközponttal Baján. A nemzetközi 

nyelvvizsgák lehetősége nagyban   motiválja a tanulási-tanítási folyamat 

szereplőit, ösztönző hatásával segíti  a pedagógiai programunkban kitűzött 

céljaink megvalósulását: az önismeret és a társas kultúra fejlesztését, támogatja a 

tanulás tanításának megvalósulását, segíti a pályaorientációt és fejleszti a 

kulcskompetenciákat: az  idegen nyelvi kommunikációt, a szociális kompetenciát, a 

kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciát, a hatékony-önálló tanulást. 

 

3.    Feladataink 

Feladataink, a megfogalmazott munkaközösségi célokból adódnak. 

3.1.1. „Az idegen nyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia, mint 

kulcskompetenciák együttes fejlesztése.”  

Hozzárendelt feladataink: 

 digitális pedagógiai- módszertani eszközök alkalmazása a 

tanórákon 

   a pedagógusok IKT tudásának, digitális módszertani kultúrájának 

fejlesztése 
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 digitális feladatgyűjtemény létrehozása 1-8. évfolyamig, ezzel 

segítve a munkaközösségen belüli tudásmegosztást 

 munkaközöségen belüli óralátogatások és elemzése 

 az éves óraszámunk kb.75%-a IKT tanóra legyen 

 felső tagozaton a digitális idegen nyelvi mérés típusfeladatainak 

beépítése a tanórákba 

 online tanulói közösségek működtetése 

 

3.1.2. „Tehetséges diákok nyelvvizsgára való felkészítése A1, A2 és B1 szinten, a 

Goethe Intézet Fit in Deutsch A1, Fit in Deutsch A2, valamint DSD 1 (A2-B1) 

egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgákra való szakszerű felkészítés.” 

Hozzárendelt feladataink: 

 magas szakmai színvonalon nyújtott nyelvoktatás, a nemzetközi 

nyelvvizsgákra való szakszerű felkészítés megvalósulása 

  fejleszthető területek megerősítése ( az olvasott és hallott szöveg értése) 

 tanulóink  nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése 

 a nemzetközi nyelvvizsgák mintájára épülő házi nyelvi vizsga kidolgozása 

és lebonyolítása 

 5.6. és 8. évfolyamon a vizsgákhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok 

ellátása 

 

Mérési, ellenőrzési és értékelési pontok a kitűzött célok és feladatok megvalósulása során 

 

 

 a munkaközösség-vezetői  óralátogatások és óraelemzések 

 munkaközösségi szakmai beszámolók 

 digitális feladatgyűjtemény létrejötte 

 a központi digitális mérések, a házi nyelvi vizsgák és a nemzetközi 

nyelvvizsgák kiértékelése, eredményeinek elemzése 
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Éves ütemterv 

Szeptember 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

1. „Schultüték” átadása az első 

tanítási órán 

Mangult Kinga A Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

támogatásával valósul 

meg. 

26-okt 2. Erntedankfest Mangult Kinga tanóra keretében 

30. Tanmenetek elkészítése minden némettanár  

 

Október 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

10-től 

 

15. 

 

 

24-től 

Bemeneti mérés 

 

Német nyelvű újságok 

megrendelése 

 

Bemeneti mérés 

Kardos Andrea 

 

Berghoffer Ramóna  

 

Berghoffer, Farkasné 

B.Dóra, Krirályné 

Á.Gabriella, Mangult 

K 

6,évfolyam 

 

1-8.osztály 

 

8.évfolyam 

 

November 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

11. 

 

Márton nap   Mangult Kinga 

 

1-8.osztály 
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December 

 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

6.  német Mikulás  

 

német nyelvtanárok Csoport, illetve 

oszt.keretben 

? Német nyelvű Szavalóverseny Mangult Kinga Hajós Alfréd Ált.Isk. 

Budapest 5-8.évf. 

? Bukásra álló tanulók szüleinek 

tájékoztatása 

minden némettanár 

 

 

kiírás 

szerint 

DSD 1. nemzetközi nyelvvizsgára 

való regisztráció 

Berghoffer Ramóna, 

Mangult Kinga 

8.n 

 

2023. 

Január 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

10-15. Német nyelvi házi vers-és 

prózamondó verseny 

Mangult Kinga és 

minden némettanár 

 

14.00 

Könyvtár és termek 

17.? Német nemzetiségi vers- és 

prózamondó kerületi verseny 

Mangult Kinga és 

minden némettanár 

Hartyán 

Ált.Isk.14:30  

 

Február 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

meghirdetés 

szerint 

Német nemzetiségi fővárosi 

vers- és prózamondó verseny 

Mangult Kinga és 

az érintett 

nemzetiségi 

nyelvtanárok 

 

14. Kossuth tanulmányi verseny minden némettanár 4-5, 6-8. évf.  

? DSD 1 próbavizsga 

 

Berghoffer Ramóna 

Királyné Árpád 

Gabriella 

Mangult Kinga 

Hartyán 

7.n, 8.n 
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Március 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

?  „Iskolába hívogató „programjai Minden némettanár  

? DSD I. Írásbeli nemzetközi 

nyelvvizsga 

Mangult Kinga   

 

Április 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

kiírás 

szerint 

DSD 1 szóbeli nemzetközi 

nyelvvizsga 

Mangult Kinga  8.n 

 

Május 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

15. Bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése   

minden némettanár  

 

22-26. 

 

 

Házi német nyelvi vizsga 

Berghoffer Ramóna 

Kardos Andrea 

Mangult Kinga 

5.n, 7.n 

kiírás 

szerint 

Központi mérés német nyelvből Berghoffer, Farkasné, 

Mangult, Kardos, 

Királyné 

6.-8. évfolyam 

? Goethe Fit in Deutsch A1, A2 

nemzetközi nyelvvizsga 

Kardos Andrea,  

Mangult Kinga 

5.n, 6.n 

 

 

Június 

 Programok Felelős Egyéb információ 

? Szakmai beszámoló  Mangult Kinga  
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A természettudományi 

munkaközösség munka- 

és ütemterve 

 

2022-2023. tanév 

 
 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Farkasné Benedikti Dóra 

 Munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 
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I. Munkaközösségünk tagjai 

 
Busai Balázs  digitális kultúra, életvitel és gyakorlat, 

etika 

Dudás Gézáné    biológia, etika 

Farkasné Benedikti Dóra   matematika 

Huszárné Herpai Orsolya   fizika, matematika, etika 

Koppány Krisztina    digitális kultúra, matematika 

Lovásziné Demeter Edina   természettudomány, életvitel és gyakorlat 

Mándoki Orsolya    matematika, etika 

Mester Regina    kémia, természettudomány 

Rókáné Szuda Erzsébet   földrajz 

Szabó Beáta    digitális kultúra 

Szőcs Tamás     biológia 

 

II. Célok, feladatok 

3. Az előző tanév során évismétlésre vagy javítóvizsgára került diákok az idei tanévben 

sikeresen teljesítsék a tanév követelményeit a természettudományos tantárgyakból. 

 kiemelt figyelem a tanórákon 

 differenciálás 

Sikerkritérium: az érintett tanulók tantárgyankénti tanulmányi átlaga év végére érje el 

az 1,71-ot 

4. A hetedik évfolyam helyi tantervének ellenőrzése és tanmeneteinek átdolgozása a 

2020-as NAT kritériumainak megfelelően. 

 helyi tanterv szükség szerinti átalakítása 

 ehhez igazodó tanmenetek elkészítése 

 egységes témazárók kidolgozása  

Sikerkritérium: dokumentumok elkészítése az adott határidőre 
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ÜTEMTERV 

 

AUGUSZTUS 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

26. Munkaközösségi értekezlet: 

- a munkaterv tervezetének, 

megvitatása, (célok és 

feladatok) 

-  javaslatok a 

természettudományi 

munkatervhez  

Farkasné B. Dóra 

 

 

 

SZEPTEMBER 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

12. Munkaterv elkészítése, leadása Farkasné B. Dóra  

30. Tanmenetek és egységes témazárók 

aktualizálása, leadása 

A munkaközösség 

tagjai  

 

 

OKTÓBER 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

egyeztetés 

alatt 

Kerületi fizika verseny 8. 

évfolyam  

Huszárné H. Orsolya László Gyula 

egyeztetés 

alatt 

Kerületi kémia verseny 8. 

évfolyam  

Mester Regina László Gyula 

 

október 10 – 

november 

30. 

Bemeneti mérések lebonyolítása  8.,6.,5. 

évfolyamok 
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NOVEMBER 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

7. Csendes Dani emlékverseny 

matematika 
Farkasé B. Dóra 

7-8. évfolyam 

egyeztetés 

alatt 

Petrik Lajos kémiaverseny 
Mester Regina 

8. évfolyam 

 

DECEMBER 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

 A gyengén teljesítő ill. bukásra 

álló tanulók szüleinek értesítése  

minden 

munkaközösségi tag 

az osztályfőnökökön 

keresztül 

 

 

JANUÁR 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

15. Féléves beszámoló elkészítése 

 
Farkasné B. Dóra 

 

 

FEBRUÁR 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

egyeztetés 

alatt 

Hermann Ottó kerületi 

biológia verseny 

Teleki Pál kerületi földrajz és 

földtan verseny  

Szőcs Tamás 

 

Rókáné Sz. Erzsébet 

online 
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MÁRCIUS 
Időpont Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

egyeztetés 

alatt 

Kerületi gyakorlati matematika 

verseny 7-8. 

Huszárné H. Orsolya Online 

verseny 

egyeztetés 

alatt 

Feladatmegoldó matematika 

verseny 5-6.  

Farkasné B. Dóra  Szent Korona 

Ált. Isk. 

20-i hét Természettudomány háziverseny Lovásziné D. Edina 

Mester Regina 

5-6. évf. 

március 6- 

június 9. 

Kimeneti mérések lebonyolítása   felső tagozat 

 

ÁPRILIS 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

első hete Házi fizika és kémia verseny  Huszárné H. Orsolya 

Mester Regina 

7-8. évf. 

egyeztetés 

alatt 

Budapesti Általános Iskolások 

Matematika Versenye – kerületi 

forduló 

Farkasné B. Dóra László Gyula 

Gimn. és Ált. 

Isk. 

egyeztetés 

alatt 

Föld napi kerületi vetélkedő Szőcs Tamás  

egyeztetés 

alatt 

kerületi Föld napi vetélkedő 

eredményhirdetése  

Ehhez a műsor 

Szőcs Tamás 

 

Szabó Beáta 

 

 

MÁJUS 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

utolsó két 

hete 

Évvégi dolgozatok megíratása, 

értékelése, elemzése 

A munkaközösség 

tagjai (szaktanárok) 

 

 

JÚNIUS 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

 Év végi beszámoló elkészítése   



Hartyán Általános Iskola 2021 – 2022. 

Munkaterv 

 

104 

 

 

 

Szak 

 

 

 

 

Hartyán Általános Iskola 

 

Testnevelés Munkaközösség munkaterve a 2022/2023-as tanévre 

 

 

                

 

 

 

 

 

Készítette: Molnár Mariann 

   munkaközösség-vezető 

 

 

 

Budapest, 2022. 09. 
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1. Pedagógiai folyamatok, tervezés 

 

Pedagógiai munkánk tervezésekor, az idei tanévben figyelembe kell vennünk azt, hogy 

Szpuszenik Márta távozásával, illetve alsós tanítók hiányában, óraszámunk megnövekedett. 

Tavaly nyugdíjazott kollégánk Dalnoki Ildikó, a terhek enyhítésére teljes állásban tért vissza. 

Hosszú évek után, idén újra tanítunk alsó tagozaton, öt osztályban. 

Munkaközösségünk minden tagja fontosnak tartja az együttműködést az alsós kollégákkal az 

eredményes szakmai munka érdekében.  

 

A testnevelés munkaközösség tagjai a 2022/2023-as tanévben: 

- Buzánszky Anett 

- Fekete Katalin 

- Dalnoki Ildikó  

- Molnár Mariann 

 

Tanóráinkon nemcsak a tananyag magas szintű teljesítésére törekszünk, hanem fejlesztjük az 

egészséges életmód és a testkultúra iránti igényt is. A tanulók minél szélesebb körében 

kihasználjuk a sport szórakozást, örömkeltést, a versenyzési vágy kiélését biztosító funkcióját. 

Minden évfolyamon rendszeresen alkalmazzuk a helyes testtartás kialakítását, megőrzését 

szolgáló gyakorlatokat. Arra törekszünk, hogy tanítványaink értékként tiszteljék a testi, lelki, 

szellemi élet harmonikus egészét. 

 

2. Pedagógiai folyamatok, megvalósítás 

Munkatervünk kidolgozása a Hartyán Általános Iskola dokumentumai (PP, SZMSZ, HT) 

alapján készült, figyelembe vettük az előző évi munkaközösségi beszámolót is. 

 

Ezek alapján a testnevelés tanítása során célunk és feladatunk a nevelő-oktató munka 

területén: 

 

 Testi higiénia iránti igény kialakítása → tiszta, rendezett felszerelés, óra utáni alapvető 

tisztálkodás. 

Feladatok: - egységes követelményrendszer a testnevelés felszerelésben 
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- a felszerelések tisztaságának megkövetelése, ennek igényének kialakítása 

tanulóinknál 

 

- diákjaink hozzászoktatása a tanóra utáni tisztálkodáshoz 

- az eddigi rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés fenntartása, megkövetelése 

 

 A testi deformitások (lúdtalp, gerinc deformitások stb.) prevenciója, a helyes testtartás 

kialakítása  

 

Feladatok: - a tanév elején a tanulók testi deformitásának szűrése és ennek a szülők 

felé történő jelzése 

- tanóráinkon, a helyes testtartásért felelős izomcsoportoknak a rendszeres erősítése 

- speciális gimnasztikai gyakorlatok végzése a bemelegítés részeként 

 

Ezek alapján a testnevelés tanítása során kiemelt célunk és feladatunk a nevelő-oktató 

munka területén: 

 Minél több kerületi Diákolimpia versenyre juttassuk el felkészített tanulóinkat, és ott 

sikeresen szerepeljünk. A Diákolimpia keretein belül az általunk szervezett kerületi 

versenyek ügyességiszínvonalas megszervezése, lebonyolítása.  

  

Feladatok: - tanulók kiválasztása a testnevelés órák keretén belül 

- a kiválasztott tanulók speciális felkészítése 

- válogató versenyek szervezése 

- csapatok összeállítása 

- versenykiírások elkészítése 

- a versenyek megrendezéséhez szükséges hely -és eszközigény biztosítása 

- a verseny megrendezése, lebonyolítása (játékos váltóverseny, ügyességi váltóverseny 

és kislabdahajítás)  

 

 A tavalyi NETFIT felmérés során diákjaink általános edzettégi állapota, állóképességi 

eredménye elmaradt a korábbi évekétől, így ezt a területet kiemelt fejlesztési 

területnek tekintjük. Szeretnénk általunk még nem alkalmazott, érdekes, izgalmas, 

napjainkban elterjedt módszerekkel fejleszteni ezt a területet. 
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Feladatok: - új módszerek elsajátítása 

- audiovizuális eszközök biztosítása 

- az állóképesség fejlesztéséhez szükséges videók gyűjtése 

 

 Az általunk tanított sportágak mozgásanyagának elsajátításán túl, az alapvető 

szabályok ismerete és készségszintű elsajátítása életkornak megfelelően. Ismerje a 

sportág meghatározó magyar és külföldi személyiségeit, a sportágban elért kimagasló 

teljesítményeket, eredményeket és a sportág rövid történetét. 

 

Feladatok: - az általunk tanított labdajátékok főbb szabályainak elérhetővé tétele 

diákjaink számára   

- a tanórákon a sportágak szóbeli bemutatása, jellemzése 

- a gyakorlás és a játék folyamán a szabályok betartásának megkövetelése 

- tanulók rövid, szóbeli felkészülése az egyes sportágak történetéből 

 

3. Tanmenetek 

Évente ellenőrizzük, aktualizáljuk dokumentumainkat. Az idei tanévben a harmadik- és a 

hetedik évfolyamon kell új tanmenteket készítenünk, melyet a 2020-ban bevezetett Új NAT 

tesz szükségessé. Idén figyelembe kell vennünk, hogy 4. évfolyamos tanulóiknak, újra 

lehetősége van úszásoktatáson részt venni. Az eddigi tapasztalatok alapján, diákjaink több 

tudásszintű csoportban, úszóedzők irányításával színvonalas órákon vehetnek részt. 

Tanmenteink az iskola helyi tanterve alapján készülnek. 

 

4. Mérések, értékelések 

 

Az idei tanévben is el kell végeznünk az országos NETFIT mérést az 5-8. évfolyamon, a 

2023. január 9-től május 12-ig terjedő időszakban. Az eredményeket 2023. június 15-ig kell 

feltölteni. 

Intézményi szinten meghatározott követelmények alapján értékelünk, melynek 

leglényegesebb célja a személyiségfejlesztés. Testnevelés tantárgy értékelése során fokozottan 

figyelembe vesszük az egyéni képességeket, a tanuló csoport tulajdonságait és a tanulók 

fejlődési folyamatát. 

Az értékelés az alapdokumentumokban meghatározott módon történik: min. 5 

érdemjegy/félév. Ezek bekerülnek az elektronikus naplóba, így tájékoztatjuk a szülőket. 
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5. Közösségfejlesztés, hagyományaink 

 

Intézményünknek és munkaközösségünknek is fontosak a hagyományok, törekszünk is arra, 

hogy egyre több legyen belőlük. Sportos hagyományaink közé tartoznak az évek óta megnyert 

56’-os Emlékfutások, Pólusfutások. Saját szervezés keretein belül a házi sportversenyek. 

Labdarúgó bajnoki mérkőzés látogatása. 

  

Ütemterv 

szeptember: mezei futóverseny 

október: őszi kispályás labdarúgás 

              október 23. Emlékfutás 

december: teremmagasugrás 

január: floorball 

február: játékos váltóverseny 

             ügyességi váltóverseny 

március: röplabda 

április: tavaszi kispályás labdarúgás 

            Pólus futás 

május: atlétika- kislabdahajítás 
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Hartyán Általános Iskola Könyvtárának 

munkaterve 

2022-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 8. 

 

 

 

Készítette: Nagyné Orosz Ildikó 

        iskolai könyvtáros 
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Célok 

 

 Elsődleges célom a könyvtár zavartalan működésének biztosítása, az intézmény 

oktató-nevelő munkájának segítése. Ennek érdekében együttműködés 

kezdeményezése a munkaközösségekkel, az általuk meghatározott célok 

megvalósításának segítése. 

o Az idei évben az alsós munkaközösséghez a következő kiemelt cél 

megvalósítását igyekszem segíteni könyvtári foglalkozások, könyvtári órák 

megtartásával: 

„A Fenntarthatóság jegyében olyan foglalkozások megtartása, amelyek 

megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a 

tudnivalók integrálásával ismerkednek meg.”      

  (alsó tagozatos munkaterv) 

 

 Az iskola helyi tantervében megfogalmazottak szerint könyvtárhasználati órák tartása 

a kollégákkal előre egyeztetett témában és időpontban.  

 Az aktív könyvtárhasználói kör megtartása és bővítése, a könyvtár közösségi térré 

formálása, hasznos alternatív szabadidős tevékenység biztosítása tanulóink részére. 

Kapcsolatfelvétel az új kollégákkal, a könyvtár tevékenységének megismertetése, 

együttműködés kialakítása. 

 A tanulók viselkedéskultúrájának formálása, olvasóvá nevelés.  

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás: 

o  „Segítsd az iskoládat!” vetélkedőn való részvétel  

o Kaméleon olvasóklub 

o Felkészítés és részvétel a kerületi könyvtárhasználati vetélkedőn. 

o Iskolai feladatok teljesítését támogató egyéni megsegítés 

 A társintézményekkel való együttműködés ápolása, új kapcsolatok kialakítása. 

 A tankönyvrendelés hatékonnyá tétele. 

 A tartós tankönyvraktár átláthatóvá tétele.  
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Feladatok 

 

1. Állománygyarapítás, állományapasztás, állományfeltárás, tartós 

tankönyvraktár: 

Összesen hat évfolyamon kell a tartós tankönyveket biztosítani, leltárba venni, selejtezni. Az 

elavult és megrongálódott tartós tankönyvek selejtezését folyamatosan végezzük.  A raktár 

átrendezése még több időt vesz igénybe a jelentős tartós tankönyv állomány miatt. Az új NAT 

bevezetésével a tanári könyvtár aktualizálása, rendszerezése elengedhetetlen.  

 

2. Állománygondozás, állományvédelem: 

Az állomány folyamatos gondozása, védelme kiemelten fontos, a régebbi, megrongálódott 

köteteket is próbáljuk megjavítani, csak a javíthatatlan könyvek kerülnek selejtezésre. 

 

3. Könyvtárhasználat, rendezvények: 

Könyvtárhasználat: 

 A könyvállomány és internet elérés biztosítása a tanuláshoz.  

 Egész évben az iskola helyi tantervében megfogalmazottak szerint könyvtárhasználati 

órákat tartok a kollégákkal előre egyeztetett témában és időpontban.  

 A kollégáknak segítséget nyújtok szakórák megtartásához a könyvtárban. 

Rendezvények - ütemterv: 

 Szeptember: 

- A tankönyvosztással, pótrendeléssel, leltározással kapcsolatos 

adminisztrációs  háttérmunkák elvégzése, a 2022/2023-as tankönyvleltár 

elkészítése. 

- Szeretném újra megrendezni a Te mit olvastál idén nyáron? címmel a 

beszélgetős-könyvajánlós délutánt két korcsoportban (2-3. évfolyam, 4-6. 

évfolyam) 

- részvétel a „Segítsd az iskoládat!” vetélkedő első fordulóján 

 Október: 

 -  A „Gólyavató” egyik állomásaként várom az elsős kisdiákokat. 

-  Csatlakozás a nemzetközi könyvjelzőcsere programhoz 
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 Október – május:  

-  „Olvasókuckó” címmel szeretném folytatni a sikeres olvasókört a 3-4. 

évfolyamosok számára (Margaret Auer: Mágikus állatok iskolája), illetve 

felsős napközisek részére (Rick Riordan: Percy Jackson/A villámtolvaj) 

- - Társasjáték délután szervezése napközis időben a felső tagozatosok 

részére 

 Novemberben:  

-  Harry Potter vetélkedő 

- 1-2. évfolyamosoknak Kufli délután 

 December:  

- Új adventi papírszínházi mesével várom az 1-2. évfolyamosokat. 

-  Könyvsüni, könyvfa, könyvjelző készítése régi könyvekből adventi 

készülődés jegyében. 

 Január: 

- „Mese kockákon” címmel diafilmes klubot szeretnék tartani az 1-2. 

évfolyamosoknak napközis időben, osztályonként. 

 Február: 

-  „Iskolába hívogató” programsorozat keretében várom az ovisokat. 

 Március:  

- „A hónap képe” illusztrációs pályázatot meghirdetése  

 Április:  

- „Irodalmi kávéház” -a költészet napjához kapcsolódva egy kortárs szerzővel 

beszélgetés megszervezése 

- újra a tankönyvrendelésé a főszerep 

-„Madzagtárlat” kiállítás kerül megrendezésre a pályázatra beküldött 

munkákból.  

- a rendszeresen könyvtárunkba látogató gyerekekkel szeretném meglátogatni a 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. 

 Május:  

- a kölcsönzött tankönyvek, dokumentumok beszedésére kerül sor.  

 

 

 










































