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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 2019-2020. 

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 fejlesztőpedagógusok, osztályfőnökök. Figyelmünk kiterjed a 

tehetséges tanítványokra is, akikkel tanórán kívül is foglalkozunk. 

 

 

 

2.2 Tanulói létszámadatok 2020. szeptember 1-jén 
 

 Iskolánkban, a 2020-21. tanévben 642 tanuló teljesíti tankötelezettségét, ebből 1 fő 

egyéni munkarendben. 

  

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:            3,5       osztály 

      Művészeti profilú:           3,5    osztály 

      Természettudományos:  3       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 24 24 - Daróczi Ibolya 

1.b 23 23 - Németh Judit 

1.d 24 24 - Németh Erika 

2. 

évfolyam 
3 

2.a 27 29 2 Benkő Csilla 

2.b 
28 28 - 

Nemesné Szerencsés 

Éva 

2.n 26 26 - Bruscháné Bálint Enikő 

3. 

évfolyam 
3 

3.a 28 32 3 Ulejné Vass Andrea 

3.b 24 28 3 Alexitsné Imre Éva 

3.n 23 23 - Janda Gabriella Renáta 

4. 

évfolyam 
3 

4.a 26 28 1 Joó Mária 

4.b 20 22 1 Koppány Krisztina 

4.n 18 19 1 Soós Emőke 

5. 

évfolyam 
3 

5.a 21 21 - Fekete Katalin 

5.b 27 30 3 Monostori Ágnes 

5.n 21 21 - Kardos Andrea Noémi 

6. 

évfolyam 
4 

6.a 27 29 1 Sino Zsuzsanna 

6.b 26 28 2 Farkasné Benedikti Dóra 

6.c 30 34 3 Dudás Gézáné 

6.n 
23 23 - 

Királyné Árpád 

Gabriella 

7. 

évfolyam 
4 

7.a 27 28 1 Székely Márta 

7.b 24 27 2 Mándoki Orsolya 

7.c 26 29 2 Jelinek Judit 

7.n 
22 22 - 

Berghoffer Ramóna 

Alexandra 

8. 

évfolyam 
3 

8.b 25 28 3 Busai Balázs 

8.c 25 30 4 Molnár Mariann 

8.n 26 28 1 Mangult Kinga 

Összesen: 26      

 

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

vagy beszédvizsgáló intézet véleménye alapján: 33 fő. 

94 BTM-es tanítványunk van a tanévben. 

 

 

 

 

  



 Hartyán Általános Iskola Munkaterve  

 2021-2022. tanév 

5 

 

 

2.3.1 Osztályfőnökök és helyetteseik 

 

Osztály Osztályfőnök Osztályfőnök helyettes 

1.a Daróczi Ibolya Pataki Ildikó 

1.b Németh Judit Törökné Bubori Andrea 

1.d Németh Erika Ferenczi Lászlóné 

2.a Benkő Csilla Szabó Beáta 

2.b Nemesné Szerencsés Éva Kemény Magdolna 

2.n Bruscháné Bálint Enikő Milos Kinga 

3.a Ulejné Vass Andrea Gulyás Gabriella 

3.b Alexitsné Imre Éva Keresztesi Mónika 

3.n Janda Gabriella Renáta Mórocz Tamásné 

4.a Joó Mária Csontos-Harda Alexandra 

4.b Koppány Krisztina Marianna Kozma Barbara Eszter 

4.n Soós Emőke Bódor Katalin Rita 

5.a Fekete Katalin Szőcs Tamás 

5.b Monostori Ágnes Hoskóné Dudás Ágnes 

5.n Kardos Andrea Noémi Mihályi Julianna 

6.a Sino Zsuzsanna Mester Regina 

6.b Farkasné Benedikti Dóra Krizmanits-Szűcs Ivett 

6.c Dudás Gézáné Antal Anna Katalin 

6.n Királyné Árpád Gabriella Szpuszenik Márta 

7.a Székely Márta Meskó Judit 

7.b Mándoki Orsolya Kassai Gizella 

7.c Jelinek Judit Huszárné Herpai Orsolya 

7.n Berghoffer Ramóna 

Alexandra 

Gergely Enikő Klára 

8.b Busai Balázs Árvai Viktória 

8.c Molnár Mariann Rókáné Szuda Erzsébet 

8.n Mangult Kinga Katalin Nagyné Orosz Ildikó 

 

 

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:  26 fő 

3-4. évfolyam:  23 fő 

 Felső tagozat     30 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.  
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Délutáni foglalkozás (napközi):   14 csoport 

  Ebből: 

   Homogén csoport:     9 

   Heterogén csoport:     5 

 

Csoportok  

száma 

Csoportok  

jellege 

Csoport 

létszáma 

1.  

homogén 

24 

2. 23 

3. 24 

4. 27 

5. 28 

6. 26 

7. 28 

8. 24 

9. 23 

10. 

heterogén 

33 

11. 27 

12. 27 

13. 21 

14. 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. A szakórák megtartásán túl nagyon kevés órát tudunk 

tehetséggondozásra fordítani.  

 

2.6 Tanulmányi versenyek, vetélkedők  

 
A 2021. szeptember 13-ig rendelkezésre álló, kerületi szintű versenyeken való 

részvételt a havi bontású ütemterv tartalmazza.  

 

2.7 Felzárkóztatás, fejlesztés 
 

A szakvéleménnyel rendelkező tanulókkal fejlesztőpedagógusok foglalkoznak. 

Azokkal a diákokkal, akiknél nem állapítottak meg részképesség, vagy egyéb más problémát, 

az osztályfőnökök, szaktanárok foglalkoznak, többnyire az órai 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 kezeltük 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 11 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. 

  

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 2021. szeptember 1-jén pedagógus területen 3; technikai 

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

 

 

3.1 Dolgozói létszámadatok 
 

2021. szeptember 1- től 56,14 fő az engedélyezett pedagógus létszám. Ezen kívül 10 

technikai és 4 NOKS-os munkatársunk dolgozik az intézményben. 

 

3.2 Pedagógusok 
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Az osztály és napközis csoportok óraszámából adódóan 56,14 pedagógus láthatja el a 

nevelési – oktatási feladatokat.  

Az engedélyezett létszámunk a 2021-22. tanévben: 56,14 fő. 

 

 

 

 Betöltött álláshelyek száma:      52,85 fő 

 Új pedagógusok:       0 fő 

Ebből gyakornok:       4,0 fő 

 Határozott időre alkalmazott pedagógusok:    1,0 fő 

 Megbízási szerződéssel dolgozik:     0,0 fő 

 Betöltetlen álláshely:       3 

 

3.3 Tartósan távol lévők 
 

Összesen 3 fő van távol az idei tanévben, oka: GYED 

 

 Buzánszky Anett                GYED 

 Nyiscsákné Dancs Mónika   GYED 

 Burtics Márta     GYED 

 

 

3.4 Pedagógiai munkát közvetlenül segítők (NOKS) 
 

Az idei tanévben egy teljes, és egy félállású pedagógiai asszisztens, és egy laboráns 

segíti a nevelők mindennapi munkáját. 

Az oktatástechnikai feladatok ellátása a rendszergazda feladata melyet megbízással lát 

el az informatika szakos kolléga.  
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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 irodalom   

Szőcs Tamás 
tanár 

intézményvezető-

helyettes 
biológia    of. h. 

Alexitsné Imre Éva tanító 
matematika, magyar, 

vizuális kultúra, 

etika, napközi 
 

3. b 

 of. 

Antal Anna Katalin tanár 
vizuális kultúra, 

napközi 
 of. h.  

Árvai Viktória tanár 
technika és tervezés, 
életvitel és gyakorlat 

 of.h. 

Benkő Csilla 

tanító,  
gyógypedagógus, 
munkaközösség 

vezető 

magyar, matematika, 

etika, vizuális 

kultúra, 
technika és tervezés, 

napközi 

szk. 
2. a 

 of. 

Berghoffer Ramóna 

Alexandra 
tanár 

német nyelv, német 

hon és népismeret, 
nemzetiségi nyelv és 

irodalom, 

osztályfőnöki 

 
 7.n  

of. 

Bódor Katalin Rita gyógypedagógus fejlesztés  of. h. 

Bruscháné B. Enikő szakos tanító 

matematika, magyar 

nyelv, ének, etika, 

vizuális kultúra, 

technika és tervezés, 

napközi  

 
szk. 

alsós énekkar 
Cs:7.ó. 

 

2.n 

 of. 

Busai Balázs tanár 

etika, 
technika és tervezés, 

 informatika, 
digitális kultúra  
osztályfőnöki  

 
8.b  

of. 

Daróczi Ibolya szakos tanító 

matematika,  

ének-zene, etika, 

napközi 

szk. 
1.a  

of. 

Dudás Gézáné tanár 

természettudomány

etika, közösségi 

nevelés, 

napközi 

 
6.c 

of.  

Csontos-Harda 

Alexandra 
tanító 

magyar nyelv és 

irodalom, ének, 

 

 
 of. h.  
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testnevelés, 

napközi 

 

 

Farkasné Benedikti 

Dóra 

tanár, 

munkaközösség-

vezető 

matematika, német 

nyelv, közösségi 

nevelés 

 
6.b  

of. 

Fekete Katalin tanár 
testnevelés, etika, 

közösségi nevelés 
 

5.a  

of. 

Fodorné Horváth 

Krisztina 

tanár, fejlesztő 

pedagógus 
fejlesztés   

Gergely Enikő Klára 

tanár, 

munkaközösség-

vezető 

angol nyelv, 

napközi  

 

szk.  of. h. 

Gulyás Gabriella tanító 

matematika, 

környezetismeret, 

vizuális kultúra, 

életvitel és 

gyakorlat, napközi 

 

 of.h. 

Horváthné Nagy Vera 

Csilla 

fejlesztő 

pedagógus 
fejlesztés   

Hoskóné Dudás 

Ágnes 
tanár 

hon-és népismeret, 

angol nyelv 
  of.h. 

Huszárné Herpai 

Orsolya 
tanár 

fizika, 

matematika 

 

 ofh. 

Janda Gabriella 

Renáta 
szakos tanító 

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

környezetismeret, 

etika, vizuális 

kultúra, életvitel és 

gyakorlat, napközi 

 

 
3.n  

of. 

Jelinek Judit tanár 

magyar, 

osztályfőnöki, 

napközi 

 

 
7.c  

of. 

Joó Mária 

szakos tanító, 

mesterpedagó-

gus  

matematika, 

környezetismeret, 

etika, vizuális 

kultúra, életvitel és 

gyakorlat, napközi 

 
4.a  

of. 

Kassai Gizella tanár 

magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem 

 ofh. 

Kardos Andrea tanár 

német nemzetiségi 

nyelv és irodalom,  

német nyelv, 

német hon-és 

népismeret, 

 
5.n  

of. 
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etika, közösségi 

nevelés 

Keresztesi Mónika 
fejlesztő-

pedagógus 
fejlesztés  of. h. 

Kemény Magdolna szakos tanító  

vizuális kultúra, 

technika és 

tervezés, ének, 

testnevelés, dráma 

és tánc, napközi 

 

 
 of. h. 

Királyné Árpád 

Gabriella 
tanár 

német nemzetiségi 

nyelv és irodalom,  

német nyelv, német 

hon-és népismeret, 

közösségi nevelés 

 
6.n  

of. 

Koppány Krisztina 

szakos tanító, 

közalkalmazotti 

tanács elnöke 

matematika, 

magyar nyelv és 

irodalom, etika, 

digitális kultúra,  

testnevelés 

napközi  

 
4.b 

 of. 

Kozma Barbara 

Eszter 
tanító 

testnevelés,  

ének-zene,  

környezetismeret, 

vizuális kultúra, 

életvitel és 

gyakorlat, 

napközi 

 of. h.  

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 
tanár 

magyar nyelv és 

irodalom, napközi 

 

 of. h. 

Mándoki Orsolya 
tanár, 

osztályfőnök,  

matematika,  

etika, 

osztályfőnöki, 

napközi 

 
7.b  

of. 

Mangult Kinga 

tanár 

munkaközösség 

vezető 

 

német nemzetiségi 

nyelv és irodalom, 

német hon- és 

népismeret, 

osztályfőnöki 

 
8.n  

of. 

Meskó Judit tanár 
angol nyelv 

 
szk. of.h. 

Mester Regina tanár 

kémia, 

természettudomány

napközi 

 

 of. h.  

Mihályi Julianna 

gyógypedagógus 

munkaközösség 

vezető 

egyéni és 

kiscsoportos 

fejlesztés 

szk. of.h. 

Molnár Mariann tanár 
testnevelés, etika, 

osztályfőnöki 
 

8.c  

of. 
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Monostori Ágnes 

tanár,  

munkaközösség 

vezető 

testnevelés, 

történelem, 

közösségi nevelés 

 
5.b  

of. 

Mórocz Tamásné szakos tanító 
testnevelés, 

napközi 
  of. h. 

Nemesné Szerencsés 

Éva 
szakos tanító  

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

etika, napközi 

 
2.b  

of. 

Németh Erika szakos tanító 

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, etika, 

ének, vizuális 

kultúra, technika és 

tervezés, napközi 

szk. 
1.d  

of. 

Németh Judit szakos tanító 

magyar nyelv és 

irodalom, 

német nemzetiségi 

tánc, testnevelés, 

etika, napközi 

 
 1.b  

of. 

Pataki Ildikó szakos tanító 

magyar nyelv és 

irodalom, vizuális 

kultúra, technika és 

tervezés, napközi 

  of. h. 

Péter György,  tanár 
matematika, 

napközi 
korr.  

Rókáné Szuda 

Erzsébet 

alapítványi 

elnök 

tanár 

történelem, 

földrajz,  
  of. h. 

Sino Zsuzsanna 

Ágnes 
tanár 

angol nyelv, 

közösségi nevelés, 

napközi 

szk. 
6.a  

of. 

Soós Emőke tanító  

magyar irodalom, 

matematika, 

környezetismeret, 

testnevelés, 

etika, 

napközi  

 
4.n  

of. 

Szabó Beáta szakos tanító 

digitális kultúra, 

életvitel és 

gyakorlat,  

vizuális kultúra, 

testnevelés, 

napközi 

szk. of. h. 

Székely Márta tanár 

angol nyelv, 

magyar nyelv és 

irodalom,  

 osztályfőnöki, 

napközi 

szk. 
7.a  

of. 

Szpuszenik Márta tanár testnevelés,  of. h. 
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napközi 

 

Törökné Bubori 

Andrea 

szakos tanító, 

osztályfőnök 

matematika, 

természettudomány 

technika és 

tervezés, vizuális 

kultúra, napközi 

 of. h. 

Ulejné Vass Andrea 
szakos tanító, 

osztályfőnök 

magyar nyelv és 

irodalom, etika, 

ének-zene, 

testnevelés, 

napközi 

 
3.a  

of. 

 

 

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   Benkő Csilla 

 

Munkaközösség-vezető  

 Társadalomtudomány    Monostori Ágnes 

 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 

(intvez.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  
2021. VIII. 31. 15

00 
tanévnyitó ünnepély az 1. évfolyamnak 

2021. IX. 1. 9
00 

tanévnyitó ünnepély 2-8. évfolyam 

2021. IX. 1. első tanítási nap  

2021. X. 22. (péntek) őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021. XI. 2. (kedd) őszi szünet utáni első tanítási nap 

2021. december 21. (kedd) téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

2022. január 3. (hétfő) téli szünet utáni első tanítási nap 

2022. I. 21. (péntek) első félév vége 

2022. I. 28. (péntek) félévi értesítés kiosztása 

2022. IV. 13. (szerda) tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2022. IV. 20. (szerda) tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

2022. VI. 15. (szerda) utolsó tanítási nap 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. évfolyamon  

2021. IX. 20-X.11-ig 

Országos kompetenciamérés 6. évfolyamon: 2022. V. 18-31.  

1.mérési nap: szövegértés, matematika 2022. V.19. (csütörtök) 

2.mérési nap: természettudományi, idegen nyelvi mérés 2022. V.24. (kedd) 

                                                  8. évfolyamon: 2022. V. 4-17. 

1.mérési nap: szövegértés, matematika 2022. V.10. (kedd) 

2.mérési nap: természettudományi, idegen nyelvi mérés 2022. V.12. (csütörtök) 

NETFIT 2021. IX. 1 - 2022. június 15. 

DIFER mérés 2021. X.15-XII.10-ig 

Lázár Ervin Program: programtervezés a kínálat függvényében 

Határtalanul!- pályázatot kívánunk benyújtani a 2022/23. tanév Határtalanul! programra 

Kapcsolódás a „PÉNZ7”pénzügyi és vállalkozói témahét tevékenységéhez.  

(2022. március 7–11.) 

Kapcsolódás a Fenntarthatósági Témahét tevékenységéhez. (2022. április 25–29.) 

Tanköteles tanulók beíratása az első évfolyamra: 2022. IV. 21-22. 

Tanítási napok száma a 2021-22. tanévben: 181 
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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 2022/2023. 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 iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. 

A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.   

 

 

Munkanap áthelyezések 

 2021. december 24. péntek pihenőnap  

 2021. december 11-én, szombat munkanap 

 2022. március 14. hétfő pihenőnap 

 2022. március 26. szombat munkanap 

 

 

5.1 Tanítás nélküli munkanapok 

 

 

Dátum  Esemény  

2021. IX. 13. (hétfő)  Nevelési értekezlet 

2021. X. 12. (kedd) Pályaorientációs nap 

2022. I. 24. (hétfő) Félévi osztályozó konferencia 

2022. III. 16.  (szerda) Nevelési értekezlet  

2022. IV. 28. (csütörtök) Nevelési értekezlet 

2022. VI. 13. (hétfő) Hartyán nap (DÖK kérésére) 

 

 

5.2 Nevelési értekezletek  

 

2021. IX. 13. Nevelési értekezlet:    Az éves munkaterv összeállítása, elfogadása 

2022. III. 16. Nevelési értekezlet:    Téma: Békés iskolák program 

2022. 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. 
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 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! 

 

 1. évfolyam:   2021. IX. 1. 17
00

 (szerda) 

 Alsó tagozat 2-4. évf.:  2021. IX. 14-17. között  

 Felső tagozat:   2021. IX. 14-17. között  
 

 

 Alsó tagozat 1-4. évf.:  2022. I.31- II.2. között  

 5-7. évfolyam:   2022. I.31- II.2. között 

 8. évfolyam:   2022. II. 10. (csütörtök)  
 

 

 Alsó tagozat 1. évf.:  2022. V. 2. (hétfő) 

 Alsó tagozat 2. évf.:  2022. V. 3. (kedd) 

 Alsó tagozat 3. évf.:  2022. V. 4. (szerda) 

 Alsó tagozat 4. évf.:  2022. V. 5. (csütörtök) 

 Felső tagozat:   2022. IV. 26. (kedd) 

 

5.4 Fogadóórák 
 

 Általános, valamennyi pedagógus számára érvényes fogadóóra: 

 

 1-2. évfolyam és napközi:   2021. XI. 15. (hétfő) 

 3-4. évfolyam és napközi:   2021. XI. 17. (szerda) 

 Felső tagozat:     2021. XI. 16. (kedd) 

 

 

 1-2. évfolyam és napközi:   2022. III. 2. (szerda) 

 3-4. évfolyam és napközi:   2022. III. 3. (csütörtök) 

 Felső tagozat     2022. III. 1. (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: 10
00

 – 11
30

 

CS:  13
30 

– 15
30

 

 Takácsné Bodnár Erika 

 szülőknek:     Sz: 8
00

 – 10
00 

 

Cs: 13
00

 – 15
30

 

  

 Szőcs Tamás 

 szülőknek:     H: 7
30

 – 9
00 

 



 Hartyán Általános Iskola Munkaterve  

 2021-2022. tanév 

18 

 

K: 15
00

 – 17
00 

 

5.6  Intézményi nyílt napok 

 
 2022. I. 12.  3-4. évfolyam + felső tagozat 

 2022. I. 13.  1-2. évfolyam 

 2022. III. 19. Leendő első osztályosoknak 

 

5.7 Iskolai Szülői Munkaközösség értekezletei 

 

Dátum Téma 

2021. IX. 16. 

 

- Az iskola éves munkatervének ismertetése  

- Javaslatok, kiegészítések, szavazás az elfogadásról 

2022. II. 17. 
- A féléves beszámoló ismertetése 17

00 

- Javaslatok, kiegészítések, szavazás az elfogadásról 

2022. VI. 29. - Az éves munka értékelése, lezárása 

 

5.7 Előre tervezhető tantestületi, nevelési és munkaértekezletek 

 
 Dátum Program Felelős 

1. 2021. VIII. 23.  Alakuló értekezlet 

intézményvezető 
2. 2021. VIII. 31.   

3. 2021. IX. 13.  

Nevelési értekezlet – munkaterv 

kidolgozása, célok feladatok meghatározása, 

elfogadása  

4. 2021. X.6. 
Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

5. 2021. XI. 10. 
Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

6. 2022. I. 24. 
 

Osztályozó konferencia  

 

alsó, felső tagozat – 8
00

-tól 

 

 

intézményvezető, 

int.vez.h.  

7. 2022. II. 3. 
Félévi beszámoló értekezlet  

(rövidített órák 35’+10’) 

Takácsné Bodnár Erika 

 int.vez.h. 

8. 2022. III. 16. 
Nevelési értekezlet  

 

intézményvezető 

 

9. 2022. IV. 28. 

Nevelőtestületi értekezlet: 

- kompetenciadolgozatok eredményeinek 

kiértékelése 

 

intézményvezető 

munkaközösség 

vezetők 

10. 2022. V. 26. 

Munkaértekezlet: 

- ballagási megbeszélés 

- a tanévzárás teendői 

intvez., intvez.h., 

7-8. évfolyam vezetője, 

dekorációs csoport 

11. 2022. VI. 16. Osztályozó konferencia –  intvez., intvez.h, 
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alsó, felső tagozat – 8
00 

 

12. 2022. VI. 28. Szakmai tantestületi kirándulás  Benkő Csilla 

13. 2022. VI. 30. Tanévzáró – beszámoló – értekezlet intézményvezető 

 

 

5.8 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.   
 

 

5.9 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 

 
 

 Az intézmény belső elvárás-rendszerének, ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, 

fejleszthető területek megerősítése.  

 

 Az intézmény külső kapcsolatrendszerének megerősítése. 

 Partneri együttműködés kialakítása az óvodákkal 

 Rendszeres megjelenés a kerületi médiában az iskolai programokhoz 

kapcsolódóan 

 A nemzetiségi oktatás népszerűsítése az óvodás korú gyerekek körében 

 

 A tanulási morál erősítése korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása. A 

hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében 

különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  
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 Országos mérésekre való felkészítés: az előző évi mérések eredményeinek elemzése, a 

fejleszthető területek meghatározása munkaközösségi szinten, a jobb eredmények 

elérése érdekében.  

 

 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)  

 

 

 A 2. és 6. évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a tanmenetek 

elkészítése. 

Egységes követelményrendszer kialakítása 2. és 6. évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 
 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 

foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

 

 Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai környezet 

megóvására és tisztántartására.  

 

 

 

7. A 2020-21. tanév beszámolójából adódó feladatok 

 
7.1 1-2. évfolyam 

 
 Az összetett gondolkodás hatékonyabb fejlesztése 

 Logikus gondolkodás fejlesztése, kiemelt figyelmet fordítva az összetett szöveges 

feladatokra és szabályjátékokra. 

 Figyelem fejlesztésére és elvont gondolkodásra ösztönző feladatok alkalmazása. 

 Meglévő ismeretek (összeadás, kivonás) folyamatos szinten tartása. 

 

 Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés 

elérése a lehetőségekhez mérten 

 A tanulási motiváció erősítése. 

 Az olvasási, szövegértési, számolási készség fejlesztése. 

 Kompetenciák differenciált, folyamatos fejlesztése, tapasztalati tudás erősítése. 

 Fejlesztő, támogató pedagógiai értékelés alkalmazása. 
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 Szövegértés hatékonyságának növelése 

 Különböző olvasási stratégiák változatos alkalmazása, különböző szövegtípusokon 

keresztül, a hangos olvasás napi szintű gyakoroltatása. 

 Ok-okozati összefüggések felfedezésére épülő feladatmegoldás szóban és írásban. 

 Az utasítás fontosságának hangsúlyozása, annak pontos végrehajtatása. 

 Szerepjáték, szituációs játék, mesedramatizálás módszerének tudatos beépítése a 

tanórába. Tudatos szókincsbővítés. 

 

 

7.2 3-4. évfolyam 
 

 Negyedik tanulmányi év végére a tanulók készség szinten használják a négy 

matematikai alapműveletet szóban és írásban (összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás) 

 A négy alapművelet és a szöveges feladatok gyakorlására több figyelmet fordítani. 

 A logikus gondolkodást fejlesztő feladatok használata minden tanórán, digitális 

eszközök segítségével is. 

 Önálló problémamegoldó gondolkodásra nevelés. 

 

 Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése 

 Szövegértés fejlesztése különböző szövegtípusok felhasználásával (alsó tagozaton 

megjelenő életszerű, praktikus szövegekben), önálló tanulásra felkészítés. 

 Digitális szövegértés kompetencia fejlesztése. 

 Önálló szövegalkotási képesség fejlesztése szóban és írásban. (Indoklás, 

véleményformálás.) 
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7.3 Társadalomtudomány munkaközösség 

 

Kiemelt céljaink és feladataink:  

 

 a helyi tanterv és a pedagógiai programunk alapján a meglévő tanmenetek 

kiegészítése, készítése (új NAT alapján a 6.évfolyamon) figyelembe véve a 

cselekvési tervünkben meghatározott osztályonkénti profilok specialitásait, 

figyelmet fordítva évfolyamonként az SNI-s és BTM-s ill. a tehetséges 

tanulókra 

 egységes követelményrendszer betartása és betartatása (Házirend, témazárók 

százalékos értékelése, minimum havi 1 érdemjegy); szükség szerint szülők, 

személyes és írásbeli tájékoztatásával 

 az osztályzatokról, eredményekről rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket szóban 

és az e-naplón keresztül, szülői értekezleteken, fogadó órákon, valamint 

rendkívüli esetben előre egyeztetett időpontban. 

 lehetőség szerint felzárkóztatás, fejlesztés, korrepetálás nemcsak a tanórai 

differenciálás során, hanem délutáni foglalkozásokon egyénileg és/vagy 

kiscsoportos foglalkozások alkalmával 

 tehetséggondozás: differenciált feladatokkal tanórákon, versenyekre való 

felkészítés során 

 a viselkedéskultúra fejlesztése: különös tekintettel a felső tagozatra érkezett 5. 

évfolyam beilleszkedésének megkönnyítésére 

 a kommunikációs készség fejlesztése 

 a tanulási morál erősítése (legyen érték és követendő példa a tisztességes 

munka, a tanulás), az önálló tanulás hatékonyságának növelése 

 korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása (csoportmunka, páros munka, 

kooperatív munka) 

 a tiszta, kulturált környezet megőrzése 

 tantermek szakszerű és ízléses dekorációja 
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Céljaink és feladataink a társadalomtudományok területén: 

 a magyar irodalom tantárgy kötelező memoritereinek 80%-os teljesítése 

 

 a szövegértési kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztése előkészítve az év végi 

OKÉV 

 mérésekhez 6. és 8. évfolyamon  

 a helyesírás folyamatos fejlesztése és az írásbeli munkáknál rendezett külalak 

elvárása 

 az írásbeli kommunikáció fejlesztése fogalmazások, beszámolók íratásával 

irányított témában 

 versenykiírások figyelemmel követése (Járványügyi helyzetre való tekintettel) 

 aktív részvétel a tanulmányi és szaktárgyi versenyeken (Járványügyi helyzetre 

való tekintettel) 

 8. évfolyamon az önálló tanulás, ismeretszerzés képességének erősítése, 

készülés az írásbeli-, és a szóbeli felvételire, felkészülés az év végi országos 

mérésekre 

 folyamatos önképzés, a jól működő módszerek és tapasztalatok cseréje, 

lehetőség szerint hospitálás 

 Világos szakterminológia, szempontrendszer bevezetése 

 Olvasástechnikai, szövegértési, szókincsfejlesztő feladatok alkalmazása minden 

tanítási órán, minden osztályban 

 A szabadidőben való olvasásra biztatás, annak jutalmazása. Olvasmányok ajánlása, 

szoros együttműködés a könyvtárral. Otthoni rendszeres olvasás megkövetelése. 

Hangos olvasás az órákon. 

 Fogalmazási készség fejlesztése a szóbeli számonkérések gyakoriságának 

megnövelésével 

 ünnepi műsor október 6. és március 15. tiszteletére, a népmese, a zene, a 

magyar kultúra, a költészet és a nemzeti összetartozás napjára való emlékezés, 

megfelelő színpadi dekorációval (Járványügyi helyzetre való tekintettel) 
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7.4 Angol nyelvi munkaközösség 

 

Szakmai céljaink és feladataink: 

 

 A tanulók a tanult lexikai tudást, nyelvtani szabályokat alkalmazzák megfelelően. 

 a kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése, a kommunikációs 

készség fejlesztése, az írásbeli kommunikáció fejlesztése, egyéni fejlesztés a 

tanórákon, a tanulási morál erősítése (legyen érték és követendő példa a 

tisztességes munka, a tanulás), korszerű munkaformák és eszközök 

alkalmazása (projekt módszer, IKT-eszközök használata) 

 Az 5. és 7. évfolyamokon házi angol nyelvi vizsga lebonyolítása csoportbontásban az 

angol irányultságú osztályokban a vírushelyzettől függően. 

 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 követelményrenszer alapján történő 

felkészítés: egységes tételek kidolgozása, egységes értékelési rendszer és 

minősítés alkalmazása. 

 A célnyelvi kultúra megismertetése figyelembe véve a járványügyi helyzetet 

 aktív részvétel a nyelvi vetélkedőkön, tanulmányi versenyeken, tanórán kívüli 

tevékenységeken való részvétel biztosításával (Halloween, Betűző verseny;)  

 a tehetséges tanulókat a lehetőségeinkhez mérten versenyeken szerepeltetjük és 

nyelvvizsgára  is felkészítjük. 

 A munkatervben meghatározott feladatokat az előző évek pozitív és negatív 

tapasztalatai alapján határozzuk meg és hajtjuk végre. 

Nyilvántartjuk és elemezzük az eredményeket figyelembe véve a tényt, hogy a 

járvány miatt a mérések 2020-ban elmaradtak, ezért a korábbi évek méréseit vesszük 

alapul, melyek a következők: 

 a digitális oktatás tapasztalatai  

 kompetenciamérések eredményei (kivéve az elmaradt 2020-as mérést) – hallott 

és olvasott szöveg értését fejlesztő feladatok előtérbe helyezése 

 versenyeredmények (kerületi, fővárosi, regionális, országos – a lehetőségek 

függvényében) 

 vizsgaeredmények 
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 Az eredmények kiértékelése után idén kiemelt feladatunk nem csak az olvasott, 

de a hallott szöveg értésének is a fokozottabb gyakoroltatása, főleg a 8. 

évfolyamon. Ezt elsősorban az előző tanévek országos mérési eredményei 

indokolják. 

 Az idegen nyelvi kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztése, valamint a 6. és a 

8. osztályok felkészítése az országos mérésre. 

 kompetenciafejlesztő feladatok minnél gyakoribb alkalmazásával felkészítjük a 

tanulókat az országos idegen nyelvi kompetenciamérésre 

 Ismétlésekkel törekszünk az előző órán tanultak megerősítésére, valamint 

kommunikációs, project és csoport feladatokban lehetőséget kapnak a tanulók 

személyiségük fejlesztésére és közösségfejlesztésre is.  

 A gyerekek kommunikatívak, bátran használják a nyelvet, amit változatos 

programokban is kamatoztathatnak. Célunk minden tőlünk telhetőt megtenni a 

betervezett havi programok sikeres lebonyolítása érdekében. 

 Folyamatos önképzéssel, tapasztalatok, módszerek cseréjével és változatos 

szemléltető anyagok alkalmazásával igyekszünk a tanulási morált tovább erősíteni és 

az idegennyelv-tanulás módszereinek megtanításával ösztönözni a tanulókat a még 

eredményesebb nyelvtanulásra. 

 A feladatok, felmerülő gondok függvényében munkaközösségi értekezleteket 

tartunk. 

 Az előző tanév során tapasztalt problémák és felmerült hiányosságok orvoslása az 

idei év legfontosabb feladata: 

 alsó tagozaton általánosságban a szókincsfejlesztés és bővítés, a birtokos 

szerkezetek, a többes szám, a birtokos névmások alkalmazása, a szövegértés és 

az írás fejlesztése a feladat; 

 felső tagozaton jellemzően az igeidők használata, kérdés- és 

mondatszerkesztés, mondat-kiegészítés, párbeszédszerkesztés, a szövegértés 

fejlesztése, valamint a szókincs szintentartása és bővítése elengedhetetlen. 

 Munkaközösségünk az egységes követelményrendszert betartja és igyekszik annak 

betartatására is. Folyamatos és rendszeres szóbeli, valamint írásbeli számonkéréssel és 

értékeléssel követjük a tanulók munkáját; az eredmények alapján megtesszük a 

szükséges intézkedéseket, további gyakorlási lehetőség beiktatásával.  
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 Folyamatos kapcsolatot tartunk az osztályfőnökökkel, visszajelzésekkel tájékoztatjuk 

őket a tanulók eredményeiről. 

 A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk az e-naplón keresztül, valamint a szülői 

értekezleteken, az iskolai és egyéni fogadóórákon. Az egységes értékelés szempontjait 

betartva, havonta minimum 1 érdemjeggyel értékeljük a tanulók munkáját. (egységes 

témazáró dolgozatok, %-os értékelések alkalmazása). 

 Munkaközösség-vezetői óralátogatásokkal, óraelemzésekkel, a tanmenetek és egyéb 

dokumentumok ellenőrzésével törekszünk munkánk még hatékonyabbá tételére. 

 

7.5 Német nyelvi munkaközösség 

 
 

Céljaink és feladataink: 
 

 

 Belső tudásmegosztás munkaközösségen belül: óralátogatás, továbbképzési 

tapasztalatok megosztása, folyamatos önképzés, módszerek megosztása. 

 A munkaközösség tagjainak szakmai és emberi támogatása, mentorálása. 

 A 2. és 6. évfolyamokon esedékes, bevezetésre kerülő új Helyi Tanterv alapján a 

tanmenetek elkészítése. 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 2.és 6.évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 Változatos módszertani eszközök alkalmazása a nyelvi órákon: modern szemléltető 

eszközök és IKT alkalmazása, naprakész módszertani ötletek használata. 

 Differenciálás a tanórákon: a német nyelvórákon túlnyomórészt a tehetséges, de az 

SNI-BTM -es tanulók igényeinek figyelembevétele is az óratervezésnél. 

 Magas szakmai színvonalon nyújtott nyelvoktatás: az intézményi belső ellenőrzés 

szempontjainak való megfelelés, fejleszthető területek megerősítése (felső tagozaton 

az olvasott szöveg értése), a célul kitűzött nemzetközi nyelvvizsgaszintek elérése. 

 Tanulási morál további erősítése: a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának 

erősítése. 

  A kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése: komplex kommunikációs 

feladatok beépítése a tanórákba. 

  A nemzetközi nyelvvizsga mintájára épülő házi nyelvi vizsga kidolgozása és 

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

egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgákra való szakszerű felkészítés. 

 

 

Céljaink és feladataink 

 

A német nyelvoktatás területén: 

 A kerületi óvodák részére ingyenes, játékos német nyelvi foglalkozások biztosítása. 

 A házi német nyelvi vizsgára való felkészítés és lebonyolítása 5. és 7. évfolyamon. 

 Tanulmányi versenyeken való aktív részvétel: tehetséggondozás tanórán és tanórán 

kívül, versenyeztetés. 

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

 Rendszeres nyelvvizsga típusfeladatok gyakorlása. 

 Országos nyelvi mérésekre való eredményes felkészítés: a kompetenciamérés és 

nyelvvizsga eredmények megtartása, emelése, a fejleszthető területek (olvasott szöveg 

értése) figyelembevételével. 

 A 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolai felvételi vizsgára. 

 

Német nemzetiségi hagyományok ápolása területén: 

 Közösségépítő programok szervezése. 

 Nyári tábor ausztriai helyszínnel.  

 Szoros kapcsolat a külső szakmai partnerekkel: a XV. Kerületi Német Nemz. 

Önkormányzat, Goethe-Intézet, Magyarországi Németek Általános Művelődési 

Központja 

 (Baja), Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Újhartyáni Német Nemzetiségi 

Iskola és a kerületi óvodák 
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7.6 Természettudományos munkaközösség (technika, informatika, 

matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia) 

 

Célok, feladatok 

1. Célunk a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, népszerűsítése 

 élményszerű tanulással; 

 a technológiai folyamatok megismertetésével, a munka megbecsülésével, a 

pozitív alkotói magatartás kialakításával; 

 természettudományos tantárgyak tételeinek, fogalmainak alkalmazása, 

levetítésével a mindennapi életre;  

 tantárgyi összefüggések megismertetésével; 

2. Tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai kereteken belül differenciálással, illetve 

lehetőség szerint versenyeken való aktív részvétellel. 

3. A hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében 

fontos feladatunk a különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása. 

4. Tapasztalataink szerint matematikából mind a kompetencia mind a felvételi 

feladatsoroknál az egyik legnagyobb problémát az időkeret okozza,  

 erre jobban fel kell készítenünk a gyerekeket a szoros időkeretek betartásával mind 

az órai munkák, mind a dolgozatok írásakor. 

5. az SNI és a BTMN-es gyerekek versenyeken való megmérettetésének szorgalmazása, 

elősegítése, támogatása, a kimagasló képességeik továbbfejlesztése, a versenyhelyzet 

megszokása érdekében  

 a fejlesztőpedagógusok több házi verseny rendezését tervezik csak az SNI-s és 

BTMN-es tanulóknak.  A meglévő Szépíró versenyt szeretnék bővíteni 

Szépolvasó versennyel (felső tagozat) és Szavaló versennyel, amit mindig egy 

téma köré szerveznének. Kerületi, országos versenyek felkutatása, melyek a 

tanulók képességeinek megfelelőek. 

6. az SNI-s, BTMN-es tanulók eredményeinek, fejlődésének nyomon követése a fejlesztő 

pedagógusok által 

 nyomon követési rendszer kidolgozása matematika és magyar tantárgyakra 
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Kiemelt célok 

 

 Legfontosabb törekvéseink közé tartozik az országos kompetenciamérés mutatóinak 

javítása, melynek érdekében  

 rendszeresen alkalmazzuk a kompetencialapú gyakorlófeladatokat valamennyi 

természettudományos tanórán és a fejlesztő foglalkozásokon,  

 a hatodikos eredmények következő tanévben történő nyilvánosságra 

hozásakor, egy tanórán, az informatika teremben megnézzük, értelmezzük az 

egyéni eredményeket a gyerekek kódjaival, hogy biztosan megkapják a 

visszajelzést teljesítményükről. 

 Matematikából az előző évek felméréseinek tapasztalatai alapján az eredmények 

javulása érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a következő feladattípusokra: 

 az írásbeli számolásos illetve átváltásos feladatok, 

 szöveges feladatok értelmezése 

 a logikus gondolkodáson alapuló következtetéses feladatok megoldása 

 Célunk minden természettudományos szakórán a szókincsbővítés a tantárgyi 

szaknyelv elsajátításával és tudatos használatának gyakorlásával; 

 Közös célunk továbbá, hogy fejlesszük a tanulókban a környezettudatos magatartást és 

az egészséges életmód iránti igényt szakóráinkon és azon kívül is. 

 

 

7.7 Testnevelés és sport munkaközösség 
 

Kiemelt célunk és feladatunk a nevelő-oktató munka területén: 

 

 A tanulók elevenítsék fel és megfelelően használják az elmúlt év folyamán nem 

alkalmazott, korlátozások előtti szabályrendszert. (öltözői rend, terem használata)  

 Amennyiben a járványügyi helyzet megkívánja a korlátozásokat, készen kell állnunk 

arra, hogy gördülékenyen és gyorsan alkalmazkodjunk, a legoptimálisabb testnevelés 

órák megtartására törekedjünk. Felkészültnek kell lennünk arra, hogy bármikor újra 

bekövetkezhet a digitális oktatás, ezért kiemelt célunk a hagyományos munkarendben 

zajló testnevelés órák maximális kihasználása a gyerekek általános állóképességének 

és erőnlétének fejlesztésére. 
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 Test és lélek harmonikus fejlesztése a mozgáson keresztül → egészséges életre nevelés 

és ennek igényének kialakítása. 

 A helyes testtartás kialakítása → prevenció az óra keretein belül, fokozott figyelemmel 

a digitális oktatás ideje alatt. A tanév elején a tanulók testi deformitásának szűrése és 

ennek a szülők felé történő jelzése. 

 Élményszerű testmozgás → a nem sportos testfelépítésű és felesleges kilókkal küzdő 

tanulóink frusztrációinak feloldása, illetve a tantárgyat nem szerető diákok intenzívebb 

bevonás a tanítási órákba. 

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

tisztálkodás. 

 A tavalyi tanévben bevezetett Új NAT alapján a második és a hatodik évfolyamon új 

tanmenetet kell készítenünk. 

 A közös szakmai cél elérése érdekében → feladatunknak tartjuk, hogy lehetőséget 

biztosítsunk a tanítóknak a hospitálásra, szakmai egyeztetésre. 

 A folyosói és öltözői rend megtartása érdekében hatékonyabb folyosói ügyelet 

végzése. 

 Zajszint csökkentése a tanórán, balesetvédelmi előírások betartása, → egységes 

testnevelés órai követelmény és szabályrendszer betartása és betartatása a 

tornateremben tanító pedagógusok számára. 

Egységes szertári rend → szertár felelősök választása, az eszközök megóvása, 

rendeltetésszerű használata. 

 Tehetséggondozás → differenciált tanórai munkaszervezéssel. 

 Hosszú idő után, az idei tanévben a tervek szerint a kerületi sportélet újraindul. 

Célunk, hogy ezeken a rendezvényeken, versenyeken magas létszámmal, hatékonyan 

képviseljük iskolánkat. 

 

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 
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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 2020-21. tanév végi tantárgyi eredmények alapján a következő feladataink vannak: 

 

 a digitális munkarend időszaka alatt átadott tudásanyag ütemezett ismétlése, 

megerősítése 

 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 (délutáni foglalkozások: napközi, szakkör, korrepetálás, 

fejlesztés) 

 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. 13. 
Tanári, tanulói 

ügyelet 

összeállítása 
pedagógusok megbeszélés 

a beosztás kikerül a 

folyosókra 
intézményvezető-

helyettesek 

IX. 

27-ig 

anyakönyvek 

megnyitása, 

aktualizálása  
pedagógusok 

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. 

14-15. 

tanulmányi 

helyzet 

értékelése, a 

szülők 

tájékoztatása 

Krétán keresztül 

osztályfőnö-

kök 
megbeszélés 

bejegyzés az 

ellenőrzőbe 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

XII. 

13-17. 

a Kréta bejegy-

zéseinek  

ellenőrzése, 

hiányosságok 

pótlása  

osztályfőnö-

kök, 

szaktanárok 

bejegyzések 

ellenőrzése 
feljegyzéskészítés 

intézményvezető-

helyettesek, 

osztályfőnökök 

I. 
gyermekvédel-

mi tevékenység 
összegzése 

osztályfőnö-

kök 
dokumentumok 

értékelése 
feljegyzéskészítés, 

megbeszélés 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

IV. 

8. 

a Kréta bejegy-

zéseinek  

ellenőrzése, 

hiányosságok 

pótlása  

osztályfőnö-

kök, 

szaktanárok 

bejegyzések 

ellenőrzése 
feljegyzéskészítés 

intézményvezető-

helyettesek, 

osztályfőnökök 

V. 10.  
8. 

évfolyam 

1. 

mérési 

nap 

 

Országos 

kompetencia-

mérés 

(szövegértés, 

matematika) 

a mérésben 

résztvevő 

pedagógusok 
látogatás 

megbeszélés, 

jegyzőkönyv írása 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 
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V. 12.  
8. 

évfolyam 

2. 

mérési 

nap 

Országos 

kompetencia-

mérés 

(természettudo

mányi, idegen 

nyelvi) 

a mérésben 

résztvevő 

pedagógusok 
látogatás 

megbeszélés, 

jegyzőkönyv írása 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

V. 19.  
6. 

évfolyam 

1. 

mérési 

nap 

Országos 

kompetencia-

mérés 

(szövegértés, 

matematika) 

a mérésben 

résztvevő 

pedagógusok 
látogatás 

megbeszélés, 

jegyzőkönyv írása 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

V. 24.  
6. 

évfolyam 

2. 

mérési 

nap 

Országos 

kompetencia-

mérés 

(természettudo

mányi, idegen 

nyelvi) 

a mérésben 

résztvevő 

pedagógusok 
látogatás 

megbeszélés, 

jegyzőkönyv írása 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 VI.15-ig 

A felső 

tagozatos 

tanulók 

edzettségének 

mérése 

testnevelők látogatás 
feljegyzéskészítés, 

megbeszélés, az 

adatok elemzése 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

VI. 
gyermekvédel-

mi tevékenység 
összegzése 

osztályfőnö-

kök 
dokumentumok 

értékelése 
feljegyzéskészítés, 

megbeszélés 

intézményvezető, 

intézményvezető-

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  
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A 2021-2022. tanév során tanfelügyeleti ellenőrzésben részt vevő pedagógus(ok): 

 

 Fodorné Horváth Krisztina 

 

Az idei tanévben minősítésre kerülő pedagógus(ok): 

 

 Antal Anna Katalin  gyakornokból pedagógus I-be 

 Busai Balázs   pedagógus I-ből pedagógus II-be 

 Takácsné Bodnár Erika pedagógus I-ből pedagógus II-be 

 

Az önértékelésben érintett pedagógusok névsora: 

 

2021-ben megvalósuló önértékelésben 

érintett pedagógusok 

2022-ben megvalósuló önértékelésben 

érintett pedagógusok 

 Jelinek Judit  Kozma Barbara Eszter 

 Kardos Andrea  Hoskóné Dudás Ágnes 

 Meskó Judit  Berghoffer Ramóna Alexandra 

 Királyné Árpád Gabriella  Mangult Kinga Katalin 

 Antal Anna Katalin  Joó Mária 

 Szpuszenik Márta  Molnár Mariann 

 Kassai Gizella  Gergely Enikő 

 Mester Regina  Mihályi Julianna 

 Horváthné Nagy Vera Csilla  Alexitsné Imre Éva 

  Monostori Ágnes 

  Janda Gabriella Renáta 

  Benkő Csilla 

 

 

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

 

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! 

 

 

 

 

 



 Hartyán Általános Iskola Munkaterve  

 2021-2022. tanév 

35 

 

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  

2021. IX. 20-X.11-ig 

Országos kompetenciamérés 6. évfolyamon: 2022. V. 18-31.  

1.mérési nap: szövegértés, matematika 2022. V.19. (csütörtök) 

2.mérési nap: természettudományi, idegen nyelvi mérés 2022. V.24. (kedd) 

                                                  8. évfolyamon: 2022. V. 4-17. 

1.mérési nap: szövegértés, matematika 2022. V.10. (kedd) 

2.mérési nap: természettudományi, idegen nyelvi mérés 2022. V.12. (csütörtök) 

 

NETFIT 2021. IX. 1-től 

DIFER mérés 2021. X.15-XII.10-ig 
 

 Belső méréseink:  
 

Dátum  Évfolyam  Mérés típusa Tantárgy 

2021. X. 15-ig 
1. 

A tanulók azonosítása a 

Diagnosztikus mérésre 

 

2021. XII. 10-ig Diagnosztikus mérés elvégzése  

2021. XI. 8-12. 5-8. követő mérés szövegértés 

2021. IX. 6-8. 1. bemeneti komplex 

2022. I. 3-14. 2-4. olvasástechnika magyar 

2022. IV. 1. 6. és 8. próbakompetencia német 

2022. IV. 6-13. 6. és 8. próbakompetencia angol 

2022. III. 28 - IV. 1. 5-8. követő mérés szövegértés 

2022. V. 30 – VI.2. 5. és 7. házi nyelvi vizsga angol 

2022. V. 23 – 27. 5. és 7. házi nyelvi vizsga német 

2022. V. 16-20. 1. Olvasástechnika magyar 

2022. V. 16-VI.10. 1-8. Év végi mérések 

magyar, 

matematika 
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11.2 Mérések eredményeinek elemzése, tanulságok 
 

 Az országos mérés eredményeit évente elemezzük a matematika és szövegértés, 

valamint idegen nyelv tekintetében, meghatározzuk gyengeségeinket, erősségeinket és ennek 

alapján megállapítjuk következő évi feladatainkat.  

Ettől a tanévtől a természettudományi mérés eredményeinek vizsgálatát is elvégezzük, és 

meghatározásra kerülnek teendőink. 

 

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.  

  

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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 

sportfoglalkozást biztosítjuk tanítványainknak: 

Korcsoport Tevékenység A foglalkozást vezeti 

1-8. évfolyam Asztalitenisz Göröcs Péter 

1-8. évfolyam Túra szakkör Kemény Magdolna 

 

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). 
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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 2021-22. 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 2021 őszén elvégzett felújítások, karbantartások 
 

 fűtési rendszer karbantartása, radiátorok, szelepek cseréje, rendszer 

átmosása (a fenntartó által valósul meg augusztus, szeptember hónapban) 

 2 tanterem festése a fenntartó által (szeptember folyamán valósul meg) 

 

 

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:  

2021. november 

2022. március 

 

A próbariadóról jegyzőkönyv készül, mely iktatásra kerül. 
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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. 

 

17.3 Nemzeti és kulturális rendezvények, ünnepélyek, hagyományaink 
 

 

A rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

Tanévnyitó ünnepély 
2021. 

VIII. 31. 
Alexitsné Imre Éva 

Tanévnyitó ünnepély 
2021. 

IX.1.  
Alexitsné Imre Éva 

Német nemzetiségi önkormányzat 

támogatásával – Schultüte 

2021. IX. 

2. 
Mangult Kinga 

Népmese napja  2021. IX. 

30. 
Székely Márta 

Kutatók éjszakája 
2021. IX. 

24-25. 

’c’ osztályfőnökök 

6.c Dudás Gézáné 

8.c Molnár Mariann 

Gólyaeskü 
2021. IX. 

24.  

Bruscháné Bálint Enikő 

Benkő Csilla + elsős 

osztályfőnökök 

A zene világnapja – iskolarádión keresztül 2021. X. 

1. 
Daróczi Ibolya 

Október 6. ünnepély – alsó tagozat / felső 

tagozat 

 

2021. X. 

6. 

Joó Mária, Csontos-Harda 

Alexandra/ 

Monostori Ágnes 
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Október 6-i koszorúzás az örmény 

nemzetiségi önkormányzattal 

2021. X. 

6.  

Szőcs T. 

Gulyás Gabriella 

Kamaszklub 2021. X. 

22. 
 

Halloween – angolos osztályoknak 2021. X. 

20. 
Székely Márta 

Október 23-ai megemlékezés 2021. 

X.23. 

56’ Emlékfutás 

Molnár Mariann 

Csendes Dani emlékverseny  

7-8. évfolyam 

2021. XI. 

5. 
Molnár Mariann 

Márton nap 2021. XI. 

11. 
Királyné Árpád Gabriella 

Advent 2021.  

XI.26.  

XII. 3. 

XII.10. 

XII.17.  

3.a Ulejné Vass Andrea 

2.a Benkő Csilla 

3.b Alexitsné Imre Éva 

3.n Janda Gabriella Renáta 

 

Mikulásnapi rendezvény 2021. XII. 

6. 
Bódor Katalin Rita 

Karácsonyi bazár 
2021. XII. 

9.  

Antal Anna Katalin, Molnár 

Mariann 

 

Lucázás 2021. XII. 

11. 
Soós Emőke 

Hartyán tortája 2021.  2021. XII. 

11.   

Kostyán Andrea 

Rókáné Sz. Erzsébet 

Betlehemezés  2021. 

XII.16.  

 

Kemény Magdolna 

Karácsonyi hangverseny 2021. XII. 

20. 
Bruscháné Bálint Enikő 

Pedagógus karácsony 18
00

 2021. XII. 

20.  
Székelyné Krizsán Mária 

Magyar kultúra napja 2022. I. 

21. 
Krizmanits-Szűcs Ivett 

Farsang 

Felsőben: közösen 

Alsóban: kiszézés + közös megnyitó + 

osztálykeret 

  2022. II. 

11. 

   2022. II. 

9. 

Antal Anna Katalin 

Kemény Magdolna Joó Mária, 

Alexitsné Imre Éva + 

osztályfőnökök 

Pancake day (osztály keretben) 2022. II. 

21-25. 
Gergely Enikő + szaktanárok 

Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak napja – megemlékezés 

osztályfőnöki óra keretében 

2022. II. 

25. 
felsős osztályfőnökök 

DSD próbavizsga 
2022. II. 

Mangult Kinga, Berghoffer 

Ramóna 

Bemutatkoznak az elsősök 2022. III. 

10. 

Daróczi Ibolya, Németh Judit, 

Németh Erika 

Megemlékezés 1848. március 15-ről  

Alsó tagozat: kimozdulás 

2022. III. 

11. 

 

osztályfőnökök 
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Felső tagozat: ünnepi műsor Rókáné Szuda Erzsébet 

Koszorúzás az Örmény Önkormányzattal 
? 

 Szőcs Tamás 

Gulyás Gabriella 

DSD német nemzetközi nyelvvizsga - 

írásbeli 
? Mangult Kinga 

Nyílt nap leendő 1. osztályosoknak 2022. III. 

19. 
Takácsné Bodnár Erika 

Alapítványi bál 2022. IV. 

29. 

Kostyán Andrea 

SZMK 

Nyuszi kupa 1-4. évfolyam 2022. IV. 

12-13. 
Németh Judit 

Magyar költészet napja  2022. IV. 

11. 
Kassai Gizella (iskolarádió) 

Holokauszt áldozatainak napja – 

megemlékezés iskolarádión keresztül 

2022. IV. 

13. 
Jelinek Judit 

Kerületi Föld napi vetélkedő megrendezése 2022. IV. 

22. 

Szőcs Tamás, Kemény 

Magdolna 

Kerületi Föld napi vetélkedő – 

eredményhirdetés, műsor  2022. IV. 

25. 

Kemény Magdolna, Szőcs 

Tamás 

Szabó Beáta 

 

Szent György nap- osztály- és 

csoportkeretben 

2022. IV. 

20-22.  
Meskó Judit 

Pólusfutás 2022. IV.  Molnár Mariann 

Tavaszi hangverseny  2022. V. 

11. 
Bruscháné Bálint Enikő 

Művészeti kiállítás  

2022.V. 

11. 

Kemény Magdolna 

Szabó Beáta 

Németh Judit 

Törökné Bubori Andrea  

Antal Anna 

Nemzeti Összetartozás Napja – iskolarádió 2022. VI. 

3. 
Krizmanits-Szűcs Ivett 

Hartyán nap (DÖK kérésére) 

alsó tagozat 

felső tagozat 

2022. 

VI.13.  

Gulyás Gabriella 

Németh Erika 

Pataki Ildikó 

minden pedagógus 

Ballagás 
 
 

2022. VI. 

15. 

Székely Márta 

Mándoki Orsolya 

Jelinek Judit 

Berghoffer Ramóna 

Hartyán Aranykönyv díjátadás (15
00

) 2022. VI. 

27. 
Krizmanits-Szűcs Ivett 

Tanévzáró ünnepély alsónak (16
00

) 2022. VI. 

27. 

 
Fekete Katalin 

 
Tanévzáró ünnepély felsősöknek (17

00
)  2022. VI. 

27. 

Év végi beszámoló, iskolai pedagógusnap  2022. VI. 

30.  

Székelyné Krizsán Mária 
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Német nyelvi tábor Ausztriában 2022.  

 
Kardos Andrea 

Tanévnyitó ünnepély  2022. 

VIII. 31. 

Németh Judit 

Törökné Bubori Andrea 

 

 

A 2021-2022. tanév folyamán a színházi, tánc-és cirkuszi előadások, komolyzenei 

hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatását az osztályfőnökök a 

Lázár Ervin Program mellett, annak figyelembevételével szervezik.    
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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 

 

16. 
Tankönyvek átvétele a KELLO-

tól 
Nagyné O. I. 

23. 
 

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 

23-tól 
Tantermek berendezése, 

felkészülés a tanulók fogadására 

minden pedagógus, 

takarítók 

 

25. 

Munkaközösségi foglalkozás 

digitális munkarendben: 

Kerületi alsó tagozatos 

munkaközösség megalakulása, 

a munkaközösségvezető 

megválasztása 

Tervezés, feladataink az új 

tanévben 

Versenynaptár összeállítása 

Éves munkaterv elfogadása 

Benkő Csilla 

Bruscháné Bálint 

Enikő 

 

 

 

24-25. 

Magántanulók, javító- és 

osztályozó vizsgát tevők 

felkészítése a vizsgákra. 

szaktanárok 

 

26-27. 
Javítóvizsga és 

osztályozóvizsga 
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 
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31.  Tanévnyitó értekezlet 
Székelyné Krizsán 

Mária 
 

31-ig 
Évnyitó dekorációjának 

elkészítése 

Mihályi Julianna 

Antal Anna Katalin 
 

31. 
Ünnepélyes tanévnyitó – 1. 

évfolyamnak 

Székelyné Krizsán 

Mária,  

Alexitsné Imre Éva 

15
00 

  



 Hartyán Általános Iskola Munkaterve  

 2021-2022. tanév 

46 

 

SZEPTEMBER 
 

 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

1. 

 

Első tanítási nap 

Tanévnyitó ünnepély 2-8.évfolyam 

minden pedagógus 

Az első 3 óra 

osztályfőnöki, 3 óra 

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 

1. Országos mérés, értékelés 

keretében kezdetét veszi a 

tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérése 

testnevelők 

 

2. „Schultüték” átadása az első 

tanítási órán 

Mangult Kinga A Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

támogatásával 

valósul meg. 

6. Munkaterv elkészítése, leadása munkaközösség-vezetők  

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

elsős osztályfőnökök 
 

13.  

Nevelési értekezlet - munkaterv 

összeállítása  

 

Székelyné Krizsán Mária 

Takácsné Bodnár Erika 

Szőcs Tamás 

munkaközösség-vezetők 

 

összevont ügyelet 

15. SZMK értekezlet Székelyné Krizsán Mária  

14-17. 
Online szülői értekezlet  
2-8. évfolyam 

osztályfőnökök 

tanítók 
17:00 

 

Anyakönyvek aktualizálása, 

statisztikai adatok feltöltése 

Székelyné Krizsán Mária 

Szőcs Tamás 

minden osztályfőnök 

 

Tanári, tanulói ügyelet 

összeállítása 
munkaközösség-vezetők  
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E-napló beírásának ellenőrzése osztályfőnökök  

IX.20-

X.11-ig 

 

Pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálata 

8. évfolyam 

osztályfőnökei 
 

27. Gólyaeskü 

Benkő Csilla 

Bruscháné Bálint Enikő 

elsős osztályfőnökök 

aula, zárt körben 

27. Vezetőségi értekezlet Székelyné Krizsán Mária  

27-29. Papírgyűjtés 
Antal Anna, Molnár 

Mariann 
 

27-okt. 

1. 

Erntedankfest Kardos Andrea Tanóra keretében. 

30. Népmese napja 
Székely Márta  + 

osztályfőnökök 

2-3. óra 

felsősök olvasnak 

alsósoknak 

30. 

Tanmenetek, munkatervek 

aktualizálása, felmérések 

elkészítése 

munkaközösség-vezetők 

szaktanárok 
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OKTÓBER 

 

Időpont  Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

1. Zene világnapja Daróczi Ibolya iskolarádión 

6. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról  

alsó tagozat/ felső tagozat 

 

 

Joó Mária 

Csontos-Harda 

Alexandra/ 

Monostori Ágnes és 

5.b 

 

segít: Mihályi 

Julianna, Antal 

Anna 
 

12. 
Zrínyi Ilona matematika verseny, 

nevezés 

Koppány Kriszta 

Farkasné B. Dóra 
 

12. Pályaorientációs nap 
valamennyi 

pedagógus 
 

13. 
Kerületi angol kommunikációs 

verseny 
Gergely Enikő 

László Gy. Gimn. 

és Ált. Isk. 15
00 

15. Német nyelvű újságok megrendelése Berghoffer Ramóna 

és minden némettanár 

1-8.osztály 

15. 
DIFER-mérésben résztvevő tanulók 

névsorának elkészítése 

Takácsné Bodnár 

Erika 

elsős osztályfőnökök 

fejlesztő 

pedagógusok 

 

20. 

  

Halloween Székely Márta + 

szaktanárok 

 

1-4. a de. - 

beöltözés 

5.-7. a + 8.b du. – 

kézműveskedés; 

13:00 

22.  
Kerületi Vers- és prózaíró verseny 

meghirdetése 1-4. évfolyam 

Csontos-Harda 

Alexandra 
 

 

23. 

 

56’-os emlékfutás 

Molnár Mariann 

osztályfőnökök 

testnevelés tanítók 

 

nov.5. DIFER mérés lejelentés, 1. évfolyam 

Takácsné Bodnár 

Erika 

elsős osztályfőnökök 

 

22. 
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Őszi szünet: okt. 23-nov.1-ig 
  

? Hevesy György Kárpát-medencei 

Kémiaverseny – iskolai forduló 

Mester Regina  

30-ig SNI és BTMN nyomon követési 

rendszer kidolgozása 

Mihályi Julianna 

fejlesztők 
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NOVEMBER 
 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

 

2. 

 

Őszi szünet utáni első tanítási nap 
  

5. 
Házi Mese-akadályverseny 1-2. 

évfolyam 

Nemesné Szerencsés 

Éva 

Könyvtár 14:00 

 

5. Csendes Dani emlékverseny Molnár Mariann  

8-12. 

Szövegértés követő mérés 

előkészítése és lebonyolítása 

 

magyartanárok 
mérnek a 

szaktanárok 

10. 

Házi Benedek Elek: „Hol volt hol 

nem volt…” mesemondó verseny 

1-4. évfolyam 

Janda G. Renáta Könyvtár 14:00 

10. 
Kerületi gyakorlati matematika 

verseny 7-8. évfolyam 
Mándoki Orsolya  

11. 

 

Házi népdaléneklési verseny 1-4. 

évfolyam 

Mórocz Tamásné Énekterem 14:00 

11. Márton nap 
Királyné Á. 

Gabriella 
1-8. osztály 

11-ig Márton napi dekoráció Mihályi Julianna Antal Anna 

15. Fogadóóra 1-2. évfolyam, napközi osztályfőnökök 17:00 online
 

16. Fogadóóra, felső tagozat osztályfőnökök 17:00 online 

17. Fogadóóra 3-4. évfolyam, napközi osztályfőnökök 17:00 online 

4. 
Házi vers- és prózamondó verseny 

1-4. évfolyam 
Ulejné Vass Andrea  

15.  
Kerületi vers- és prózamondó 

verseny 1-4. évfolyam 
Ulejné Vass Andrea 

Károly Róbert 

14:00 

18. 
Kerületi Mese-akadályverseny 1-2. 

évfolyam 

Nemesné Szerencsés 

Éva 

Pestújhelyi 

9:00 

18.  Petrik Lajos kémiaverseny Mester Regina csapatverseny 

23. Bemutatóóra Soós Emőke  

24. 
Kerületi népdaléneklési online 

verseny 1-4. évfolyam 

Fodorné Horváth 

Krisztina 

Kolozsvár 

14:30 

25. „Hol volt, hol nem volt…” kerületi Janda G. Renáta Czabán 
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mesemondó verseny 1-4. évfolyam 14:00 

26-ig Advent- koszorúkészítés   

26. Adventi gyertyagyújtás Ulejné Vass Andrea  

29. 
Zrínyi Ilona matematika verseny, I. 

forduló 

Koppány Kriszta 

Farkasné B. Dóra 

Hartyán 

14:00 

? 
Simonyi Zsigmond helyesírási 

verseny kerületi forduló 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

Dózsa György 

Gimnázium 

? 

Lotz János szövegértési és 

helyesírási verseny 7-8. osztály 

 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

iskolai forduló 

lebonyolítása 

? SNI szépolvasási verseny Mihályi Julianna 

fejlesztők 
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DECEMBER 

 
Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

3. Adventi gyertyagyújtás Benkő Csilla  

4. Mikulás túra 
Kemény Magdolna 

Benkő Csilla 
 

6. Mikulás napi rendezvény 
Bódor Katalin és a 

fejlesztők 
aula 

6. német Mikulás német nyelvtanárok 
csoport, illetve 

oszt.keretben 

9. Karácsonyi bazár  
Antal Anna 

Molnár Mariann 
 

10. Adventi gyertyagyújtás Alexitsné Imre Éva  

11. 

szombat 

  

Lucázás 1-4. évfolyam Soós Emőke könyvtár 

Hartyán tortája SZMK 

 
Hartyán tortája rendezvény 

(dekoráció, adminisztráció) 
Mihályi Julianna 

13-17. 
Karácsonyi népszokások  

(pl. Chistmas Cracker) 
minden szaktanár 

csoport-, illetve 

osztálykeretben 

16. Betlehemezés Kemény Magdolna  

17. Adventi gyertyagyújtás Janda G. Renáta  

20-ig Karácsonyi dekoráció elkészítése 
Mihályi Julianna 

Antal Anna 
 

20. Karácsonyi hangverseny 
Bruscháné Bálint 

Enikő 
 

21. 
Szünet előtti utolsó tanítási nap 

Téli szünet: dec. 22-jan. 2-ig 
  

6-10. 
A gyengén teljesítő, ill. bukásra álló 

tanulók szüleinek értesítése 
minden pedagógus  

6-10. 
A magántanulók értesítése az 

osztályozó vizsga időpontjáról 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Juhász Krisztina 

 

? Német nyelvű Szavalóverseny Mangult Kinga 

Hajós Alfréd 

Ált.Isk. 

Budapest 5-8.évf. 

kiírás 

szerint 

DSD 1. nemzetközi nyelvvizsgára 

való regisztráció 

Kardos Andrea 

Mangult Kinga 
8.n 
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JANUÁR 
 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

3. Szünet utáni első tanítási nap   

3-14. 
Olvasástechnikai mérés 

2-4. évfolyam 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Takácsné Bodnár 

Erika 

 

 
Félévi beszámolóhoz a 

szempontrendszer kiosztása 

Takácsné Bodnár 

Erika 
 

10-15. 
Német nyelvi házi vers-és 

prózamondó verseny 

Mangult Kinga és 

minden némettanár 

14.00 

Könyvtár és termek 

12. 
Nyílt nap 

1-2. óra 

érintett 

pedagógusok 

3-4. évfolyam + 

felső 

13. 
Nyílt nap 

1-2. óra 

érintett 

pedagógusok 
1-2. évfolyam 

17.? 
Német nemzetiségi vers- és 

prózamondó kerületi verseny 

Mangult Kinga és 

minden némettanár 

Hartyán 

Ált.Isk.14.30 

17-18. Magántanulók osztályozó vizsgája 

Szőcs Tamás 

Székelyné Krizsán 

Mária 

 

20. 
Aranytoll helyesírási házi verseny 

2-4. évfolyam 

Nemesné 

Szerencsés Éva 
 

20. Betűző verseny 
Hoskóné Dudás 

Ágnes + 

szaktanárok 

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

20-ig 
Magyar Kultúra Napi díszlet 

elkészítése 
Mihályi Julianna   

21. 
A magyar kultúra napja 

 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

iskolarádió segít: 

Mihályi Julianna, 

Antal Anna 

22. 

Központi írásbeli felvételi vizsga 

a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokba, valamint a 9. 

évfolyamra jelentkezők számára  

8.évfolyamos 

osztályfőnökök 

a felvételi 

felkészítők vége 

21. Első félév vége 
Takácsné Bodnár 

Erika 
 

24. 

 

Tanítás nélküli munkanap: 

Osztályozó konferencia – alsó 

tagozat 

Székelyné Krizsán 

Mária Takácsné 

Bodnár Erika  

 

Statisztika leadása 
minden 

osztályfőnök 
 

Új órarend szerinti tanítás kezdete 
Székelyné Krizsán 

Mária 
 

27. Iskolába hívogató program 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

16
45 
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osztályfőnökök 

28. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök  

egyeztetés 

alatt 
Óvodás szülői értekezlet 

leendő elsős 

osztályfőnökök 
 

 
Központi magyar írásbeli felvételi 

eredményeinek kiértékelése 

Kassai Gizella+ 8. 

évf. ofők. 
 

 Féléves beszámoló elkészítése 
minden pedagógus 

mk.vezetők 
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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 
Takácsné Bodnár 

Erika 

rövidített órák 

35’+10’ 

1-4. 
Alsó tagozat szülői 

értekezlet: 1-4. évfolyam 

osztályfőnökök 

tanítók 

 

17:00 

1-4. 
Felső tagozat szülői 

értekezlet: 5-7. évfolyam 
osztályfőnökök  17:00 

4. 

Farsang: kiszézés, közös 

farsangi megnyitó, majd 

osztálykeretben 

Kemény Magdolna 

Joó Mária 

Alexitsné Imre Éva 

osztályfőnökök 

kiszézés az aulában 

7.  

A központi írásbeli vizsgát 

szervező középiskolák 

értesítik a tanulókat az 

írásbeli eredményéről 

  

          7. 

8.osztályos továbbtanulási 

lapok leadása ellenőrzésre az 

igazgatónak 

8.évfolyam, 

osztályfőnökök 
 

8. 
Kerületi helyesírási verseny: 

„Aranytoll” 2-4. évfolyam 

Nemesné Szerencsés 

Éva 

László Gyula 

14:00 

10. 

Kerületi alsó tagozatos 

munkaközösség-vezetői 

értekezlet 

Benkő Csilla 

Bruscháné Bálint 

Enikő 

 

Kossuth 

14:00 

10. Iskolába hívogató 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

10. 
Szülői értekezlet 

8.évfolyam 
osztályfőnökök  17:00 

11. 
Kamaszklub 

Farsang 

Antal Anna 

Molnár Mariann 
17

00
 - 19

30 

15. 
Aláírt továbbtanulási lapok 

leadása az igazgatónak 

8.évfolyam, 

osztályfőnökök 
 

17. Iskolai SZMK értekezlet 
Székelyné Krizsán 

Mária 
17

00 

18. 

A középiskolai jelentkezési 

lapok továbbítása a 

középfokú iskoláknak és a 

Hivatalnak 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Szőcs Tamás 

Juhász Krisztina 

 

21-25. Pancake day 
Gergely Enikő + 

szaktanárok 

1.- 4. a. osztályok 

osztály- és 
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csoportkeretben 

24. Iskolába hívogató 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

? Lila szavalóverseny 
Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

László Gyula 

Gimnázium 

? 
Károly Róbert vers-és 

prózamondó verseny 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

Károly Róbert 

Általános Iskola 

? 

Hermann Ottó kerületi 

biológia verseny 

Teleki Pál kerületi földrajz 

és földtan verseny 

Szőcs Tamás 

Rókáné Szuda 

Erzsébet 

Pestújhelyi Ált. Isk 

? 

Hevesy György Kárpát-

medencei Kémiaverseny – 

kerületi forduló 

Mester Regina  

? Farsangi műsor díszlete Mihályi Julianna  

egyeztetés 

alatt  
SNI szépíró verseny 

Mihályi Julianna 

fejlesztők 
 

? 
Kerületi angol verseny 

(Kossuth) 

Gergely Enikő + 

szaktanárok 

4.-8. osztályok 

meghirdetés 

szerint 

Német nemzetiségi fővárosi 

vers- és prózamondó 

verseny 

Mangult Kinga és az 

érintett nemzetiségi 

nyelvtanárok 

 

? Kossuth tanulmányi verseny Minden némettanár 4-5, 6-8. évf. 

? DSD 1 próbavizsga 
Berghoffer Ramóna 

Mangult Kinga 

 

Hartyán 

7.n, 8.n 
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MÁRCIUS 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős 
Egyéb 

információ 

1. Fogadóóra – felső tagozat 
szaktanárok, 

osztályfőnökök 
 

2. Fogadóóra – 1-2. évfolyam 
osztályfőnökök 

tanítók 
17:00 

3. Fogadóóra – 3-4. évfolyam 
osztályfőnökök 

tanítók 
17:00 

4.  
Zrínyi Ilona matematika verseny, 

megyei forduló 

Koppány Kriszta 

Farkasné Benedikti Dóra 

2-8. évf. 

Károly Róbert 

14:00 

8. 

Házi tanulmányi verseny 4. 

évfolyam (olvasás, nyelvtan, 

matematika) 

3.-os osztályfőnökök 

Benkő Csilla 
 

10. 

Iskolába hívogató 

Elsősök bemutatkozása a 

színpadon 

Takácsné Bodnár Erika 

elsős osztályfőnökök 

tanítók 

 

11-ig 
Március 15. ünnepi műsor 

díszletének elkészítése 

Mihályi Julianna 

Antal Anna 
 

11. 

Március 15-i kimozdulás – alsó 

tagozat 

Ünnepi műsor – felső tagozat 

osztályfőnökök 

Rókáné Szude Erzsébet 
 

? 
Koszorúzás az Örmény 

Nemzetiségi Önkormányzattal 
Szőcs Tamás  

14.  Pihenőnap  
ledolgozva III. 

26-án 

16. Nevelési értekezlet Székelyné Krizsán Mária 

tanítás nélküli 

munkanap 

összevont 

ügyelet 

16. 

A középiskolák nyilvánosságra 

hozzák a jelentkezők felvételi 

jegyzékét 

  

17. 

Nemzetközi       
Farkasné B. Dóra 

Mándoki Orsolya 

7-8. évfolyam 

órakeretben + 

iskolarádió (?) 

19.  
Nyílt nap a leendő 1. 

osztályosoknak 

Takácsné Bodnár Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

felkért szaktanárok 

 

21. 

Kerületi tanulmányi verseny 

4. évfolyam (olvasás, nyelvtan, 

matematika) 

Benkő Csilla 
László Gyula 

9:00 

21-22. 
A tanulói adatlapok 

módosításának lehetősége az 

Székelyné Krizsán Mária 

Szőcs Tamás 
 



 Hartyán Általános Iskola Munkaterve  

 2021-2022. tanév 

 57 

általános iskolában. érintett osztályfőnökök 

23. 
A módosított adatlapok 

elküldése a Hivatalnak. 

Székelyné K. Mária 

Juhász Krisztina 
 

25. 
Kerületi vers-és prózaíró verseny 

eredményhirdetése 
Csontos-Harda Alexandra 

Kossuth 

14:00 

26. 

szombat 
Munkanap pedagógusok 

hétfői tanítási 

nap 

rövidített órák 

35’+10’ 

28-ápr.1. 
Szövegértés mérése a felső 

tagozaton (követő mérés) 
magyartanárok 

Mérnek a 

szaktanárok 

? 
Kerületi gyakorlati matematika 

verseny 7-8. 
Mándoki Orsolya 

László Gyula 

Ált. Isk. és 

Gimnázium 

? 
Orchidea Pangea Matematika 

Verseny 3-8. o. (online verseny) 
Koppány Krisztina  

? 
Feladatmegoldó matematika 

verseny 5-6. 
Farkasné Benedikti Dóra 

Szent Korona 

Ált. Isk. 

30. Házi fizika és kémia verseny 
Huszárné Herpai Orsolya 

Mester Regina 
 

? 
DSD I. nemzetközi írásbeli 

nyelvvizsga 
Mangult Kinga  
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ÁPRILIS 

 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

1. Próbakompetencia 

Berghoffer, 

Farkasné, Mangult, 

Kardos, Királyné 

6.-8. évfolyam 

4-7.  Digitális témahét   

6-13. 
Próbakompetencia a 6. és a 

8. évfolyamon: idegen nyelv 

Gergely Enikő  
szaktanárok 

7.  Iskolába hívogató 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

11. Költészet napja Kassai Gizella iskolarádió 

12. 

„Kedvenc versem” kerületi 

szavalóverseny 1-4. 

évfolyam 

Ulejné Vass Andrea 
Czabán 

14:00 

13. 
Holokauszt áldozatainak 

napja 
Jelinek Judit iskolarádió 

12-13. 

Nyuszi kupa 

1-2. évfolyam 

3-4. évfolyam 

Németh Judit 
14:30 

tornaterem 

13. 

 

Tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

Tavaszi szünet: ápr. 14-19-

ig 

  

20. 
Tavaszi szünet utáni első 

tanítási nap 
  

20-22. Szent György nap 
Meskó Judit + 

szaktanárok 

1.a – 4.a osztályok 

osztály- és 

csoportkeretben 

 

26. 
Szülői értekezlet – felső 

tagozat 

Szőcs Tamás 

osztályfőnökök 
17

00 

27. Bemutatóóra Fejlesztők  

21-22. 
Általános iskolai 

beiratkozás 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Takácsné Bodnár 

Erika 

 

21. 

Kerületi játékos 

környezetvédelmi 

akadályverseny: 1-2 

évfolyam 

Kozma Barbara 
Szent Korona 

14:00 

22-ig 
Színpadi díszlet elkészítése-  

Föld napja 
Mihályi Julianna  

22. 
Föld Napja: Kerületi 

Környezetvédelmi vetélkedő 

Kemény Magdolna 

Szőcs Tamás 

Hartyán 

9:00 
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4. évfolyam 

 

Föld Napja: Kerületi 

Környezetvédelmi vetélkedő 

eredményhirdetés 

Kemény Magdolna 

Szőcs Tamás 

Szabó Beáta  

Hartyán 

15:00 

22-24. 
Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny döntő 

Koppány Krisztina, 

Farkasné B. Dóra 
2-8. évfolyam 

25-29. Fenntarthatósági témahét   

28. 

Nevelési értekezlet – 

kompetenciamérés 

eredményeinek elemzése, 

értékelése 

Székelyné Krizsán 

Mária 
 

29. 

A középiskolák kiértesítik 

a tanulókat és az általános 

iskolát a felvétel 

eredményéről 

  

 
Kerületi fizika, kémia 

csapatverseny 7-8. évfolyam 

Huszárné Herpai 

Orsoly 

Mester Regina 

 

egyeztetés 

alatt 
Fejlesztők hete  

Az összes fejlesztő 

tanár 

 tart egy bemutató 

órát, 

 amelyre egy hetet  

jelölünk ki az 

érdeklődőknek. 

? 

Budapesti Általános 

Iskolások Matematika 

Versenye – kerületi forduló 

Farkasné B. Dóra 
László Gyula 

Gimn. és Ált. Isk. 

kiírás szerint 
DSD 1 szóbeli nemzetközi 

nyelvvizsga 
Mangult Kinga 8.n 

? Osztályfényképezés Ferenczi Lászóné 1-7. évfolyam 

? Pólusfutás Molnár Mariann  

? Papírgyűjtés Antal Anna  
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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 
 

5. 
Szülői értekezlet + Anyák napja: 4. 

évf. 

osztályfőnökök 

tanítók 
 

9-13. 

Bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése   

osztályfőnökök, 

szaktanárok 
 

9-13. 
A magántanulók értesítése az 

osztályozó vizsga időpontjáról 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Juhász Krisztina 

 

10. 

8.évfolyam 

1.mérési nap: szövegértés, 

matematika 

Szőcs Tamás  

11. Művészeti kiállítás megnyitóval 

Kemény Magdolna 

Szabó Beáta 

Németh Judit 

Törökné Bubori 

Andrea 

 

 

11. Tavaszi hangverseny 
Bruscháné Bálint 

Enikő 
17:00 

12. 

8.évfolyam 

2.mérési nap: természettudományi, 

idegen nyelvi mérés 

Szőcs Tamás  

16-20. 
Olvasástechnikai felmérés 

1. évfolyam 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Takácsné Bodnár 

Erika 

 

 

 

Egységes év végi mérések – magyar, 

matematika 1-4. évfolyam 

Takácsné Bodnár 

Erika 
 

19. Szülői értekezlet- leendő elsősök 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

tanítók 

16:30 

19. 

6.évfolyam 

1.mérési nap: szövegértés, 

matematika 

Szőcs Tamás  

23-27. Házi német nyelvi vizsga 
Berghoffer Ramóna 

Kardos Andrea 
5.n, 7.n 
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Mangult Kinga 

24. 

6.évfolyam 

2.mérési nap: természettudományi, 

idegen nyelvi mérés 

Szőcs Tamás  

30 – 

jún.2. 
Angol nyelvi vizsga 

Sino Zsuzsanna + 

szaktanárok 

 

5. a. és 7.a 

május 

utolsó 

két hete 

Évvégi dolgozatok megíratása, 

értékelése, elemzése 
szaktanárok  

egyeztet

és alatt 
SNI versmondó verseny 

Mihályi Julianna 

fejlesztők 
 

? 

Goethe Fit in Deutsch A1, A2 

nemzetközi nyelvvizsga 

 

Kardos Andrea, 

Királyné Árpád 

Gabriella, Mangult 

Kinga 

5.n, 6.n 

 

? 
Szülői értekezlet leendő elsős 

szülőknek 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő 

osztályfőnökök 

 

? 
Év végi beszámolóhoz a szempontok 

megadása 

Székelyné Krizsán 

Mária 
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JÚNIUS 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős 
Egyéb 

információ 

? Erdei iskola osztályfőnökök  

3. Nemzeti Összetartozás Napja 
Krizmanits-Szűcs 

Ivett 
iskolarádió 

10. 

Szakértői bizottságokhoz, pedagógiai 

szakszolgálathoz a kontrollvizsgálati 

lap elkészítése 

osztályfőnökök 

Juhász Krisztina 
 

13. 
Tanítás nélküli munkanap: Hartyán 

nap 

Gulyás Gabriella 

Németh Erika 

Pataki Ildikó 

minden pedagógus 

 

14. Tanulmányi kirándulás 
osztályfőnökök 

kísérő tanárok 
 

15-ig Ballagási dekoráció Mihályi Julianna  

15. 
Utolsó tanítási nap 

Ballagás 

Székelyné Krizsán 

Mária 
 

16. 

Osztályozó konferencia  

alsó, felső tagozat – 8
00 

 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Takácsné Bodnár 

Erika 

Szőcs Tamás 

 

17. 
Beszámoló megküldése 

elektronikusan 
  

17. Statisztikák leadása 1-8. ofők.  

17-18. Magántanulók osztályozó vizsgája 

Szőcs Tamás 

Székelyné Krizsán 

Mária 

 

24. 

Év végi adminisztrációs teendők 

ellenőrzése, a hibák javítása, hiányok 

pótlása 

igh-k. minden 

pedagógus 
 

27. 

 

Hartyán Aranykönyv díjátadás  
Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

minden pedagógus 

 

15:00  

Tanévzáró ünnepély, 

bizonyítványosztás 
16:00 

22. 

Kerületi alsó tagozatos 

munkaközösségvezetői értekezlet 

A tanévben végzett munka értékelése, 

a 2022/2023-es tanév tervezése 

Benkő Csilla 

Bruscháné Bálint 

Enikő 

Kossuth 

14:00 

28. Tantestületi szakmai kirándulás Benkő Csilla Kesztölc 

29. Iskolai SZMK értekezlet 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Kostyán Andrea 

 

30. Tanévzáró értekezlet Székelyné Krizsán 8:00
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Mária 

aug. 31. Tanévnyitó ünnepély 

Németh Judit 

Törökné Bubori 

Andrea 

15:00 

? Nyelvi tábor Kardos Andrea  

? Iskolai tanulmányi kirándulás 
osztályfőnökök 

+kísérő tanárok 
 

Július 4-től 

szabadság 

augusztus 

Alakuló értekezlet   

Javítóvizsgára készülők konzultációs 

időpontja 
  

Javítóvizsgák   

2022. 

augusztus 

31. 

Ünnepélyes tanévnyitó alsó tagozat 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Németh Judit 

Törökné Bubori 

Andrea 

15
00 
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MELLÉKLET 
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Alsó tagozatos és 

napközis 

munkaközösség 

munkaterve 

 

2021-2022. tanév 

 
 

 
 
 
 
 

Budapest, 2021. szeptember 1. 

Készítette: Benkő Csilla, Bruscháné Bálint Enikő  
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Alsós munkaközösség tagjai 

 

1.     Daróczi Ibolya 1.a 

2.     Pataki Ildikó 

3.     Németh Judit 1.b 

4.     Törökné Bubori Andrea 

5.     Németh Erika 1.d 

6.     Benkő Csilla 2.a 

7. Szabó Beáta 

8.     Nemesné Szerencsés Éva 2.b 

9.    Kemény Magdolna 

10. Bruscháné Bálint Enikő 2.n 

11. Takácsné Bodnár Erika 

12. Ulejné Vass Andrea 3.a 

13. Gulyás Gabriella 

14. Alexitsné Imre Éva 3.b 

15. Janda Gabriella Renáta 3.n 

16. Mórocz Tamásné 

17. Joó Mária 4.a 

18. Csontos-Harda Alexandra 

19. Koppány Krisztina 4.b 

20. Kozma Barbara 

21. Soós Emőke 4.n 

22. Székelyné Krizsán Mária 

23.    Fodorné Horváth Krisztina 

24.    Horváthné Nagy Vera Csilla 

25.    Bódor Katalin 

26.    Keresztesi Mónika 
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Kiemelt célok, feladatok a nevelő-oktató munka területén 

 

 

I. Az alaptevékenységek innovatív fejlesztése, a digitális technológiával támogatott 

oktatási módszerek tudatos alkalmazása az előző tanév tapasztalatainak 

felhasználásával. Felkészülés az esetleges újabb digitális munkarendre.  

 

 

II. A tanulási morál erősítése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése 

szülők bevonásával, komplex segítő és támogató rendszer biztosításával a 

lehetőségekhez mérten. 

 

 

III. A témahetek alkalmával multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több 

tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

 

IV.  A 2. és 6. évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a tanmenetek 

elkészítése. 
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A 2020/2021-es tanév beszámolójából adódó feladatok, 1-2. 

évfolyam: 

 

a. Az összetett gondolkodás hatékonyabb fejlesztése 

 Logikus gondolkodás fejlesztése, kiemelt figyelmet fordítva az összetett szöveges feladatokra 

és szabályjátékokra. 

 Figyelem fejlesztésére és elvont gondolkodásra ösztönző feladatok alkalmazása. 

 Meglévő ismeretek (összeadás, kivonás) folyamatos szinten tartása. 

 

b. Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés elérése 

a lehetőségekhez mérten 

 A tanulási motiváció erősítése. 

 Az olvasási, szövegértési, számolási készség fejlesztése. 

 Kompetenciák differenciált, folyamatos fejlesztése, tapasztalati tudás erősítése. 

 Fejlesztő, támogató pedagógiai értékelés alkalmazása. 

 

 

c. Szövegértés hatékonyságának növelése 

 Különböző olvasási stratégiák változatos alkalmazása, különböző szövegtípusokon keresztül, 

a hangos olvasás napi szintű gyakoroltatása. 

 Ok-okozati összefüggések felfedezésére épülő feladatmegoldás szóban és írásban. 

 Az utasítás fontosságának hangsúlyozása, annak pontos végrehajtatása. 

 Szerepjáték, szituációs játék, mesedramatizálás módszerének tudatos beépítése a tanórába. 

Tudatos szókincsbővítés. 

 

 

 

A 2020/2021-es tanév beszámolójából adódó feladatok, 3-4. 

évfolyam: 

 

d. Negyedik tanulmányi év végére a tanulók készség szinten használják a négy 

matematikai alapműveletet szóban és írásban (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 

 A négy alapművelet és a szöveges feladatok gyakorlására több figyelmet fordítani. 
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 A logikus gondolkodást fejlesztő feladatok használata minden tanórán, digitális eszközök 

segítségével is. 

 Önálló problémamegoldó gondolkodásra nevelés. 

 

e. Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése 

 Szövegértés fejlesztése különböző szövegtípusok felhasználásával (alsó tagozaton megjelenő 

életszerű, praktikus szövegekben), önálló tanulásra felkészítés. 

 Digitális szövegértés kompetencia fejlesztése. 

 Önálló szövegalkotási képesség fejlesztése szóban és írásban. (Indoklás, véleményformálás.) 
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Ütemterv – táblázat /Havi bontású munkaterv 

 

AUGUSZTUS 

 

Időpont  Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

 

23. 

 

Első munkanap 

Székelyné Krizsán 

Mária 

 

26-27.
 Javító- és osztályozóvizsga 

munkaközösség-

vezetők 

osztályban tanító 

pedagógusok 

 

E-osztálynapló, 

anyakönyv, 

bizonyítvány 

25. 

Munkaközösségi foglalkozás digitális 

munkarendben: 

Kerületi alsó tagozatos munkaközösség 

megalakulása, a munkaközösségvezető 

megválasztása 

Tervezés, feladataink az új tanévben 

Versenynaptár összeállítása 

Éves munkaterv elfogadása 

Benkő Csilla 

Bruscháné Bálint 

Enikő 

 

 

 

27. 

 

A munkaközösség alakuló értekezlete, 

az éves munkaterv összeállítása 

munkaközösség- 

vezetők 

 

31. 

 

Ünnepélyes tanévnyitó az első 

évfolyamos tanulóknak 

 

Alexitsné Imre Éva 
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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, 3 óra 

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 

6. Munkaterv elkészítése, leadása munkaközösség-vezetők  

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

elsős osztályfőnökök 
 

13.  

Nevelési értekezlet munkaterv 

összeállítása 

munkaközösségenként – a 

megadott szempontok alapján 

Együttműködés digitális tanrend 

esetén – tantermen kívüli digitális 

munkarend szabályozása 

Székelyné Krizsán Mária 

Takácsné Bodnár Erika 

Szőcs Tamás 

munkaközösség-vezetők 

 

összevont ügyelet 

14-17. 
Online szülői értekezlet  
2-8. évfolyam 

osztályfőnökök 

tanítók 
17:00 

 

Anyakönyvek aktualizálása, 

statisztikai adatok feltöltése 

Székelyné Krizsán Mária 

Szőcs Tamás 

minden osztályfőnök 

 

Tanári, tanulói ügyelet 

összeállítása 
munkaközösség-vezetők  

E-napló beírásának ellenőrzése osztályfőnökök  

27. Gólyaeskü 

Benkő Csilla 

Bruscháné Bálint Enikő 

elsős osztályfőnökök 

aula, zárt körben 

30. Népmese napja               + osztályfőnökök 

Első évfolyamon 

8:30-tól 

2. órában felsősök 

olvasnak alsósoknak 

30. 

Tanmenetek, munkatervek 

aktualizálása, felmérések 

elkészítése 

munkaközösség-vezetők 

szaktanárok 
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OKTÓBER 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

1. Zene világnapja Daróczi Ibolya iskolarádión 

6. Történelmi műsor, október 6. 

Joó Mária 

Csontos-Harda 

Alexandra 

 
 

12. 
Zrínyi Ilona matematika verseny, 

nevezés 
Koppány Kriszta  

 
DIFER-mérésben résztvevő tanulók 

névsorának elkészítése 

Takácsné Bodnár 

Erika 

elsős osztályfőnökök 

fejlesztő 

pedagógusok 

 

22.  
Kerületi Vers- és prózaíró verseny 

meghirdetése 1-4. évfolyam 

Csontos-Harda 

Alexandra 
 

 

 

 

56’-os emlékfutás 

osztályfőnökök 

testnevelés tanítók 
 

 DIFER mérés lejelentés, 1. évfolyam 

Takácsné Bodnár 

Erika 

elsős osztályfőnökök 

 

22. 
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Őszi szünet: okt. 23-nov.1-ig 
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NOVEMBER 

 
Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

 

2. 

 

Őszi szünet utáni első tanítási nap 
  

5. 
Házi Mese-akadályverseny 1-2. 

évfolyam 

Nemesné Szerencsés 

Éva 

Könyvtár 14:00 

 

10. 

Házi Benedek Elek: „Hol volt hol 

nem volt…” mesemondó verseny 

1-4. évfolyam 

Janda G. Renáta Könyvtár 14:00 

11. 

 

Házi népdaléneklési verseny 1-4. 

évfolyam 

Fodorné Horváth 

Krisztina 
Énekterem 14:00 

 Fogadóóra 1-2. évfolyam, napközi osztályfőnökök 17:00
 

 Fogadóóra 3-4. évfolyam, napközi osztályfőnökök 17:00 

4. 
Házi vers- és prózamondó verseny 

1-4. évfolyam 
Ulejné Vass Andrea  

15.  
Kerületi vers- és prózamondó 

verseny 1-4. évfolyam 
Ulejné Vass Andrea 

Károly Róbert 

14:00 

18. 
Kerületi Mese-akadályverseny 1-2. 

évfolyam 

Nemesné Szerencsés 

Éva 

Pestújhelyi 

9:00 

23. Bemutatóóra Soós Emőke  

24. 
Kerületi népdaléneklési online 

verseny 1-4. évfolyam 

Fodorné Horváth 

Krisztina 

Kolozsvár 

14:30 

25. 
„Hol volt, hol nem volt…” kerületi 

mesemondó verseny 1-4. évfolyam 
Janda G. Renáta 

Czabán 

14:00 

26. Adventi gyertyagyújtás Ulejné Vass Andrea  

29. 
Zrínyi Ilona matematika verseny, I. 

forduló 
Koppány Kriszta 

Hartyán 

14:00 
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DECEMBER 

 
Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

3. Adventi gyertyagyújtás Benkő Csilla  

4. Mikulás túra 
Kemény Magdolna 

Benkő Csilla 
 

6. Mikulás napi rendezvény 
Bódor Katalin és a 

fejlesztők 
aula 

10. Adventi gyertyagyújtás Alexitsné Imre Éva  

11. Lucázás 1-4. évfolyam Soós Emőke könyvtár 

11. Hartyán tortája SZMK  

16. Betlehemezés Kemény Magdolna  

17. Adventi gyertyagyújtás Janda G. Renáta  

20. Karácsonyi hangverseny 
Bruscháné Bálint 

Enikő 
 

21. 
Szünet előtti utolsó tanítási nap 

Téli szünet: dec. 22-jan. 2-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 

 

20. 
Aranytoll helyesírási házi verseny 

2-4. évfolyam 

Nemesné 

Szerencsés Éva 
 

22. Első félév vége 
Takácsné 

Bodnár Erika 
 

27. 

Tanítás nélküli munkanap: 

Osztályozó konferencia – alsó 

tagozat 

Székelyné 

Krizsán Mária 

Takácsné 

Bodnár Erika  

 

27. Iskolába hívogató program 

Takácsné 

Bodnár Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

28. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök  

 Óvodás szülői értekezlet 
leendő elsős 

osztályfőnökök 
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FEBRUÁR 

 
Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

 
Erdei iskolák szervezése 

 
osztályfőnökök  

7. 
Alsó tagozat szülői 

értekezlet: 1-2. évfolyam 

1-2.-os 

osztályfőnökök 

tanítók 

 

17:00 

8. 
Alsó tagozat szülői 

értekezlet: 3-4. évfolyam 

3-4.-es 

osztályfőnökök 

tanítók 

17:00 

 

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 

László Gyula 

14:00 

10. 

Kerületi alsó tagozatos 

munkaközösség-vezetői 

értekezlet 

Benkő Csilla 

Bruscháné Bálint 

Enikő 

 

Kossuth 

14:00 

10. Iskolába hívogató 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

24. Iskolába hívogató 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

 

 



MÁRCIUS 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős 
Egyéb 

információ 

2. Fogadóóra – 1-2. évfolyam 
osztályfőnökök 

tanítók 
17:00 

4. Fogadóóra – 3-4. évfolyam 
osztályfőnökök 

tanítók 
17:00 

4.  
Zrínyi Ilona matematika verseny, 

megyei forduló 
Koppány Kriszta 

Károly Róbert 

14:00 

8. 

Házi tanulmányi verseny 4. 

évfolyam (olvasás, nyelvtan, 

matematika) 

3.-os osztályfőnökök 

Benkő Csilla 
 

10. 

Iskolába hívogató 

Elsősök bemutatkozása a 

színpadon 

Takácsné Bodnár Erika 

elsős osztályfőnökök 

tanítók 

 

11. Március 15-i kimozdulás osztályfőnökök  

26.  
Nyílt nap a leendő 1. 

osztályosoknak 

Takácsné Bodnár Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

21. 

Kerületi tanulmányi verseny 

4. évfolyam (olvasás, nyelvtan, 

matematika) 

Benkő Csilla 
László Gyula 

9:00 

25. 
Kerületi vers-és prózaíró verseny 

eredményhirdetése 
Csontos-Harda Alexandra 

Kossuth 

14:00 
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Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

7.  Iskolába hívogató 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

 

12. 
„Kedvenc versem” kerületi 

szavalóverseny 1-4. évfolyam 

Ulejné Vass 

Andrea 

Czabán 

14:00 

12-13. 

Nyuszi kupa 

1-2. évfolyam 

3-4. évfolyam 

Németh Judit 
14:30 

tornaterem 

13. 

 

Tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

Tavaszi szünet: ápr. 14-19-ig 

  

20. 
Tavaszi szünet utáni első tanítási 

nap 
  

27. Bemutatóóra Fejlesztők  

21. 

Kerületi játékos 

környezetvédelmi 

akadályverseny: 1-2 évfolyam 

Kozma Barbara 
Szent Korona 

14:00 

22. 

Föld Napja: Kerületi 

Környezetvédelmi vetélkedő 4. 

évfolyam 

Kemény 

Magdolna 

Szőcs Tamás 

Hartyán 

9:00 

 

Föld Napja: Kerületi 

Környezetvédelmi vetélkedő 

eredményhirdetés 

Kemény 

Magdolna 

Szőcs Tamás 

Szabó Beáta  

Hartyán 

15:00 
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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 
 

5. 
Szülői értekezlet + Anyák napja: 4. 

évf. 

osztályfőnökök 

tanítók 
 

11. Művészeti kiállítás megnyitóval 

Kemény Magdolna 

Szabó Beáta 

Németh Judit 

Törökné Bubori 

Andrea 

 

 

11. Tavaszi hangverseny 
Bruscháné Bálint 

Enikő 
17:00 

16-20. 
Olvasástechnikai felmérés 

1. évfolyam 

Székelyné Krizsán 

Mária 

Takácsné Bodnár 

Erika 

 

 

 

Egységes év végi mérések – magyar, 

matematika 1-4. évfolyam 

Takácsné Bodnár 

Erika 
 

19. Szülői értekezlet- leendő elsősök 

Takácsné Bodnár 

Erika 

leendő elsős 

osztályfőnökök 

tanítók 

16:30 
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JÚNIUS 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős 
Egyéb 

információ 

13. Tanítás nélküli munkanap: Hartyán nap 

Gulyás Gabriella 

Németh Erika 

Pataki Ildikó 

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 

 

24. 

 

Hartyán Aranykönyv díjátadás  
minden pedagógus 

 

15:00  

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás 16:00 

22. 

Kerületi alsó tagozatos 

munkaközösségvezetői értekezlet 

A tanévben végzett munka értékelése, a 

2022/2023-es tanév tervezése 

Benkő Csilla 

Bruscháné Bálint 

Enikő 

Kossuth 

14:00 

30. Tanévzáró értekezlet 
Székelyné Krizsán 

Mária 
8:00

 

aug. 

31. 
Tanévnyitó ünnepély 

Németh Judit 

Törökné Bubori 

Andrea 

15:00 
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Angol nyelvi 

munkaközösség 

munkaterve 

 

2021-2022. tanév 

 

 
Budapest, 2021. augusztus 31. 
 

 

 

 

 

 

 

                                       Készítette:                                     Gergely Enikő 

       munkaközösség-vezető 
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Munkaközösségünk tagjai/, a pedagógusok tevékenységi körei: 

Gergely Enikő  Klára   angol (munkaközösség-vezető (osztályfőnök hely.: 7.n) 

Hoskóné Dudás Ágnes  angol, hon- és népismeret (osztályfőnök helyettes: 5.b) 

Meskó Judit    angol (osztályfőnök helyettes: 7.a) 

Sino Zsuzsanna Ágnes  angol (osztályfőnök: 6. a) 

Székely Márta    magyar, angol (osztályfőnök: 7. a) 

 

Összesen 5 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 tanulók a tanult lexikai tudást, nyelvtani szabályokat alkalmazzák megfelelően. 

 a kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése, a kommunikációs 

készség fejlesztése, az írásbeli kommunikáció fejlesztése, egyéni fejlesztés a 

tanórákon, a tanulási morál erősítése (legyen érték és követendő példa a 

tisztességes munka, a tanulás), korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása 

(projekt módszer, IKT-eszközök használata) 

 

 Az 5. és 7. évfolyamokon házi angol nyelvi vizsga lebonyolítása csoportbontásban az 

angol irányultságú osztályokban a vírushelyzettől függően. 

 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 követelményrenszer alapján történő felkészítés: egységes 

tételek kidolgozása, egységes értékelési rendszer és minősítés alkalmazása. 

 

 A célnyelvi kultúra megismertetése figyelembe véve a járványügyi helyzetet 
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 aktív részvétel a nyelvi vetélkedőkön, tanulmányi versenyeken, tanórán kívüli 

tevékenységeken való részvétel biztosításával (Halloween, Betűző verseny;)  

 a tehetséges tanulókat a lehetőségeinkhez mérten versenyeken szerepeltetjük és 

nyelvvizsgára  is felkészítjük 

 

 A munkatervben meghatározott feladatokat az előző évek pozitív és negatív tapasztalatai 

alapján határozzuk meg és hajtjuk végre. 

Nyilvántartjuk és elemezzük az eredményeket figyelembe véve a tényt, hogy a járvány 

miatt a mérések 2020-ban elmaradtak, ezért a korábbi évek méréseit vesszük alapul, 

melyek a következők: 

 a digitális oktatás tapasztalatai  

 kompetenciamérések eredményei (kivéve az elmaradt 2020-as mérést) – hallott és 

olvasott szöveg értését fejlesztő feladatok előtérbe helyezése 

 versenyeredmények (kerületi, fővárosi, regionális, országos – a lehetőségek 

függvényében) 

 vizsgaeredmények 

 Az eredmények kiértékelése után idén kiemelt feladatunk nem csak az olvasott, de 

a hallott szöveg értésének is a fokozottabb gyakoroltatása, főleg a 8. évfolyamon. 

Ezt elsősorban az előző tanévek országos mérési eredményei indokolják. 

 

 Az idegen nyelvi kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztése, valamint a 6. és a 8. 

osztályok felkészítése az országos mérésre. 

 kompetenciafejlesztő feladatok minnél gyakoribb alkalmazásával felkészítjük a 

tanulókat az országos idegen nyelvi kompetenciamérésre 

 

 Ismétlésekkel törekszünk az előző órán tanultak megerősítésére, valamint 

kommunikációs, project és csoport feladatokban lehetőséget kapnak a tanulók 

személyiségük fejlesztésére és közösségfejlesztésre is.  

 A gyerekek kommunikatívak, bátran használják a nyelvet, amit változatos 

programokban is kamatoztathatnak. Célunk minden tőlünk telhetőt megtenni a 

betervezett havi programok sikeres lebonyolítása érdekében. 
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 Folyamatos önképzéssel, tapasztalatok, módszerek cseréjével és változatos szemléltető 

anyagok alkalmazásával igyekszünk a tanulási morált tovább erősíteni és az 

idegennyelv-tanulás módszereinek megtanításával ösztönözni a tanulókat a még 

eredményesebb nyelvtanulásra. 

 

 A feladatok, felmerülő gondok függvényében munkaközösségi értekezleteket tartunk. 

 

 Az előző tanév során tapasztalt problémák és felmerült hiányosságok orvoslása az idei év 

legfontosabb feladata: 

 alsó tagozaton általánosságban a szókincsfejlesztés és bővítés, a birtokos 

szerkezetek, a többes szám, a birtokos névmások alkalmazása, a szövegértés és az 

írás fejlesztése a feladat; 

 felső tagozaton jellemzően az igeidők használata, kérdés- és mondatszerkesztés, 

mondat-kiegészítés, párbeszédszerkesztés, a szövegértés fejlesztése, valamint a 

szókincs szintentartása és bővítése elengedhetetlen. 

 

 Munkaközösségünk az egységes követelményrendszert betartja és igyekszik annak 

betartatására is. Folyamatos és rendszeres szóbeli, valamint írásbeli számonkéréssel és 

értékeléssel követjük a tanulók munkáját; az eredmények alapján megtesszük a szükséges 

intézkedéseket, további gyakorlási lehetőség beiktatásával.  

 

 Folyamatos kapcsolatot tartunk az osztályfőnökökkel, visszajelzésekkel tájékoztatjuk őket 

a tanulók eredményeiről. 

 

 A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk az e-naplón keresztül, valamint a szülői 

értekezleteken, az iskolai és egyéni fogadóórákon. Az egységes értékelés szempontjait 

betartva, havonta minimum 1 érdemjeggyel értékeljük a tanulók munkáját. (egységes 

témazáró dolgozatok, %-os értékelések alkalmazása). 

 

 Munkaközösség-vezetői óralátogatásokkal, óraelemzésekkel, a tanmenetek és egyéb 

dokumentumok ellenőrzésével törekszünk munkánk még hatékonyabbá tételére. 

 

Mérések, ellenőrzési szempontok 
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 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 

 

26. – 27. A javító- és osztályozó vizsga  

 

Gergely Enikő 

+ szaktanárok 

 

 

27. Munkaközösségi értekezlet: az 

iskolai munkaterv megvitatása, 

feladatok elosztása 

 

Gergely Enikő  

 

 

Szeptember 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb 

információ 

30. 

(Csüt.) 

Tanmenetek, munkatervek 

aktualizálása, az év végi felmérések 

előkészítése 

 

Gergely Enikő + 

szaktanárok 
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Október 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb 

információ 

13. Kerületi angol kommunikációs 

verseny 

 László Gyula 

Gimnázium és 

Ált. Isk. 

15
00 

20. 

13:00 

(Szerda) 

Halloween Székely Márta + 

szaktanárok 

 

1-4.a, de. - 

beöltözés 

5.-7. a,+ 8.b du. – 

kézműveskedés; 

 

 

November 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb 

információ 

Nov. 17. 

(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 
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2022. 

Január 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb 

információ 

20. 

(Csüt) 

 

Betűző verseny 

 

Hoskóné Dudás 

Ágnes + 

szaktanárok 

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

 

 

Február 

Időpont Programok Felelős Egyéb 

információ 
Február 

utolsó 

hete 

 

Pancake Day 

 

 

Gergely Enikő + 

szaktanárok 

 

1.- 4. a. osztályok 

osztály- és 

csoportkeretben 

?????? 

14
30

 

Kerületi angol verseny 

(Kossuth) 

 

Gergely Enikő + 

szaktanárok 

4.-8. osztályok 

 

 

Március 

Időpont Programok Felelős Egyéb 

információ 

Márc..??? Elsősök bemutatkozása ??? Gergely Enikő 

Meskó Judit 

 

1.a osztály 

Márc. ??? Bemutató órák Felkért szaktanárok  

 23. 

(Szerda) 

 

Munkaközösségi értekezlet 

 

Gergely Enikő  
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Április 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb 

információ 

 

6-13. 

(Sz.-Cs.) 

 

Próbakompetencia a 6. és a 

8. évfolyamon: idegen nyelv 

Gergely Enikő  szaktanárok 

20-22. 

 

Szent György nap Meskó Judit + 

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. 18.??? 

(Szerda) 

Országos mérés angol 

nyelvből 

 

Nyelvtanárok A 6. és 8. 

évfolyamon 

Máj.30-Jún.2 

(H.-Cs.) 

Angol nyelvi vizsga  Sino Zsuzsanna + 

szaktanárok 

 

5. a. és 7.a 

Május 

közepe 

Bukásra álló tanulók 

szüleinek értesítése   

 

Szaktanárok  
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Június 

Időpont Programok Felelős Egyéb 

információ 

A megadott 

időpontig 

A nyelvi mérés 

feladatlapjainak javítása, a 

tanulói eredmények 

feltöltése az iskola 

honlapjára és az OH 

adatbázisába. 

Gergely Enikő + 

szaktanárok 

 

Június 3. hete Szakmai beszámolók az 

éves munkáról 

 

Gergely Enikő  
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Német nyelvi 

munkaközösség 

munkaterve 

2021-2022. tanév 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 10. 

 
 

 

 

                                           Készítette:                                   Mangult Kinga 

 munkaközösség-vezető 
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Munkaközösségünk tagjai, a pedagógusok tevékenységi körei: 

 

Berghoffer Ramóna                            német, német hon-és népismeret, magyar (osztályfőnök 7.n)   

Farkasné Benedikti Dóra                    német, matematika (osztályfőnök 6.b) 

Kardos Andrea                                    német, etika, német hon-és népismeret (osztályfőnök 5.n) 

Királyné Árpád Gabriella                   német, német hon-és népismeret (osztályfőnök 6.n) 

Mangult Kinga                                    német, német hon-és népismeret (osztályfőnök: 8.n) 

  

 

 

 

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

közösségformálás, legfőbb törekvésünk, hogy minden lehetséges módon segítsük és támogassuk 

a német nyelv tanulását iskolánkban. A tavalyi tanév jó eredményeit megtartva, illetve javítva. 

 

 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és munkaközösségünk 

terveivel. 

 

 

Céljaink és feladataink: 

 

 

 Belső tudásmegosztás munkaközösségen belül: óralátogatás, továbbképzési tapasztalatok 

megosztása, folyamatos önképzés, módszerek megosztása. 

 

 A munkaközösség tagjainak szakmai és emberi támogatása, mentorálása. 

 

 A 2. és 6.évfolyamokon esedékes, bevezetésre kerülő új Helyi Tanterv alapján a 

tanmenetek elkészítése. 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 2.és 6.évfolyamon, a többi évfolyamon a már 

kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 
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 Változatos módszertani eszközök alkalmazása a nyelvi órákon: modern szemléltető 

eszközök és IKT alkalmazása, naprakész módszertani ötletek használata. 

 

 Differenciálás a tanórákon: a német nyelvórákon túlnyomórészt a tehetséges, de az SNI-

BTM -es tanulók igényeinek figyelembevétele is az óratervezésnél. 

 

 Magas szakmai színvonalon nyújtott nyelvoktatás: az intézményi belső ellenőrzés 

szempontjainak való megfelelés, fejleszthető területek megerősítése (felső tagozaton az 

olvasott szöveg értése), a célul kitűzött nemzetközi nyelvvizsgaszintek elérése. 

 

 Tanulási morál további erősítése: a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése. 

 

  A kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése: komplex kommunikációs 

feladatok beépítése a tanórákba. 

 

  A nemzetközi nyelvvizsga mintájára épülő házi nyelvi vizsga kidolgozása és 

lebonyolítása. 

 

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

egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgákra való szakszerű felkészítés. 

 

 

Céljaink és feladataink 

 

A német nyelvoktatás területén: 

 A kerületi óvodák részére ingyenes, játékos német nyelvi foglalkozások biztosítása. 

 A házi német nyelvi vizsgára való felkészítés és lebonyolítása 5. és 7. évfolyamon. 

 Tanulmányi versenyeken való aktív részvétel: tehetséggondozás tanórán és tanórán kívül, 

versenyeztetés. 

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

 Rendszeres nyelvvizsga típusfeladatok gyakorlása. 

 Országos nyelvi mérésekre való eredményes felkészítés: a kompetenciamérés és 
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nyelvvizsga eredmények megtartása, emelése, a fejleszthető területek (olvasott szöveg 

értése) figyelembevételével. 

 A 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolai felvételi vizsgára. 

 

 

Német nemzetiségi hagyományok ápolása területén: 

 Közösségépítő programok szervezése. 

 Nyári tábor ausztriai helyszínnel.  

 Szoros kapcsolat a külső szakmai partnerekkel: a XV. Kerületi Német Nemz. 

Önkormányzat, Goethe-Intézet, Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 

 (Baja), Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Újhartyáni Német Nemzetiségi 

Iskola és a kerületi óvodák 

 

 

Eszközök, módszerek a feladatok megvalósítása során 

 

 differenciált óra- és foglalkozásvezetés 

 egyéni ismeretszerzés mind több témában, minél több eszköz bevonásával 

 IKT-eszközök használata 

 

 

Mérések, ellenőrzési és értékelési szempontok 

 

 

 vezetőségi-, munkaközösség-vezetői óralátogatások, óraelemzések 

 német házi vizsga az 5. és a 7. évfolyamon, eredményéről a szülőt emléklap formájában 

értesítjük 

 központi mérés 6. és 8. évfolyamon 

 tanév végi eredmények 

 vizsgaeredmények 

 továbbtanulási mutatók 

 nemzetközi nyelvvizsga a tehetséges diákoknak felső tagozaton 

 a belső ellenőrzés során született eredményeket kiértékeljük 
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 kétnyelvű értékelés a bizonyítványban a nemzetiségi osztályokban 

 

 

Minden célunk, feladatunk megvalósításánál figyelemebe vesszük a járványügyi helyzet 

alakulását és az aktuális Eljárásrend előírásait. 

 

 

Éves ütemterv 

 

 

Szeptember 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

2. „Schultüték” átadása az első 

tanítási órán 

Mangult Kinga A Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

támogatásával valósul 

meg. 

27-okt 1. Erntedankfest Kardos Andrea Tanóra keretében. 

15. Munkaterv aktualizálása Mangult Kinga  

30. Tanmenetek elkészítése Minden némettanár  

 

 

 

 

Október 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

15. Német nyelvű újságok 

megrendelése 

Berghoffer Ramóna 

és minden 

némettanár 

1-8.osztály 
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November 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

11. 

 

Márton nap   Királyné Á.Gabriella 

 

1-8.osztály 

 

 

 

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 

Kardos Andrea 

Mangult Kinga 

8.n 

 

2022. 

 

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  
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Február 

 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

meghirdetés 

szerint 

Német nemzetiségi fővárosi 

vers- és prózamondó verseny 

Mangult Kinga és 

az érintett 

nemzetiségi 

nyelvtanárok 

 

? Kossuth tanulmányi verseny Minden némettaná 4-5, 6-8. évf.  

? DSD 1 próbavizsga 

 

Berghoffer Ramóna 

Mangult Kinga 

 

Hartyán 

7.n, 8.n 

 

 

 

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 

1. Próbakompetencia  Berghoffer, Farkasné, 

Mangult, Kardos, 

Királyné 

6.-8. évfolyam 
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Május 

 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

14. Bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése   

minden némettanár  

 

23-27. 

 

 

Házi német nyelvi vizsga 

Berghoffer Ramóna 

Kardos Andrea 

Mangult Kinga 

5.n, 7.n 

 Központi mérés német nyelvből Berghoffer, Farkasné, 

Mangult, Kardos, 

Királyné 

6.-8. évfolyam 

? 

 

Goethe Fit in Deutsch A1, A2 

nemzetközi nyelvvizsga 

 

Kardos Andrea, 

Királyné Árpád 

Gabriella, Mangult 

Kinga 

5.n, 6.n 

 

 

 

Június 

 

 Programok Felelős Egyéb információ 

? Szakmai beszámoló  Mangult Kinga  

? Nyelvi tábor  Kardos Andrea Ausztria 
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„Nem hiszek a kollektív nevelés sikerében, csak abban, hogy a pedagógus egyedeket 

nevelhet, aminek eredményeképpen az egyedek ráébrednek a közösség, az együtt 

munkálkodás jótékony voltára.” 

 

Latinovits Zoltán 

 

 

 

Társadalomtudományi 

munkaközösség 

munkaterve 

2021-2022. tanév 
 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Készítette:                       Monostori Ágnes 

                                    munkaközösség-vezető 
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Munkaközösségünk tagjai, a pedagógusok tevékenységi körei: 

 

 Monostori Ágnes        munkaközösség-vezető; történelem 

(osztályfőnök: 5.b) 

 Jelinek Judit         magyar nyelv és irodalom (osztályfőnök: 7.c) 

 Székely Márta                              magyar nyelv és irodalom (osztályfőnök: 7.a) 

 Rókáné Szuda Erzsébet               történelem  

 Kassai Gizella                              magyar nyelv és irodalom, történelem 

 Krizmanits Szűcs Ivett                 magyar nyelv és irodalom 

 Antal Anna                                   vizuális kultúra 

 Dudás Gézáné                              etika (osztályfőnök: 6.c) 

 Fodorné Horváth Krisztina           ének-zene; fejlesztő pedagógus (alsó tagozat) 

 Daróczi Ibolya                              ének-zene  

 Csernovszki Brigitta                     iskola pszichológus 

 

Összesen 11 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. 

 

 

 

 

 

 



Hartyán Általános Iskola 2021 – 2022. 

Munkaterv 

 

101 

 

Kiemelt céljaink és feladataink:  

 

 

 a helyi tanterv és a pedagógiai programunk alapján a meglévő tanmenetek 

kiegészítése, készítése (új NAT alapján a 6.évfolyamon) figyelembe véve a 

cselekvési tervünkben meghatározott osztályonkénti profilok specialitásait, 

figyelmet fordítva évfolyamonként az SNI-s és BTM-s ill. a tehetséges tanulókra 

 

 

 

 egységes követelményrendszer betartása és betartatása (Házirend, témazárók 

százalékos értékelése, minimum havi 1 érdemjegy); szükség szerint szülők, 

személyes és írásbeli tájékoztatásával 

  

 az osztályzatokról, eredményekről rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket szóban 

és az e-naplón keresztül, szülői értekezleteken, fogadó órákon, valamint 

rendkívüli esetben előre egyeztetett időpontban. 

 

 lehetőség szerint felzárkóztatás, fejlesztés, korrepetálás nemcsak a tanórai 

differenciálás során, hanem délutáni foglalkozásokon egyénileg és/vagy 

kiscsoportos foglalkozások alkalmával 

 

 tehetséggondozás: differenciált feladatokkal tanórákon, versenyekre való 

felkészítés során 

 

 a viselkedéskultúra fejlesztése: különös tekintettel a felső tagozatra érkezett 5. 

évfolyam beilleszkedésének megkönnyítésére 

 

 a kommunikációs készség fejlesztése 

 

 a tanulási morál erősítése (legyen érték és követendő példa a tisztességes munka, 

a tanulás), az önálló tanulás hatékonyságának növelése 
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 korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása (csoportmunka, páros munka, 

kooperatív munka) 

 

 a tiszta, kulturált környezet megőrzése 

 

 tantermek szakszerű és ízléses dekorációja 

 

 

Céljaink és feladataink a társadalomtudományok területén: 

 

 a magyar irodalom tantárgy kötelező memoritereinek 80%-os teljesítése 

 

 a szövegértési kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztése előkészítve az év végi 

OKÉV 

 mérésekhez 6. és 8. évfolyamon  

 a helyesírás folyamatos fejlesztése és az írásbeli munkáknál rendezett külalak 

elvárása 

 

 az írásbeli kommunikáció fejlesztése fogalmazások, beszámolók íratásával 

irányított témában 

 

  versenykiírások figyelemmel követése (Járványügyi helyzetre való tekintettel) 

 

 aktív részvétel a tanulmányi és szaktárgyi versenyeken (Járványügyi helyzetre 

való tekintettel) 

 

 

 8. évfolyamon az önálló tanulás, ismeretszerzés képességének erősítése, készülés 

az írásbeli-, és a szóbeli felvételire, felkészülés az év végi országos mérésekre 

 

 folyamatos önképzés, a jól működő módszerek és tapasztalatok cseréje, 

lehetőség szerint hospitálás 
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 Világos szakterminológia, szempontrendszer bevezetése 

 

 Olvasástechnikai, szövegértési, szókincsfejlesztő feladatok alkalmazása minden tanítási 

órán, minden osztályban 

 

 

 A szabadidőben való olvasásra biztatás, annak jutalmazása. Olvasmányok ajánlása, 

szoros együttműködés a könyvtárral. Otthoni rendszeres olvasás megkövetelése. 

Hangos olvasás az órákon. 

 

 Fogalmazási készség fejlesztése a szóbeli számonkérések gyakoriságának 

megnövelésével 

 

 ünnepi műsor október 6. és március 15. tiszteletére, a népmese, a zene, a magyar 

kultúra, a költészet és a nemzeti összetartozás napjára való emlékezés, megfelelő 

színpadi dekorációval (Járványügyi helyzetre való tekintettel) 

 

 

 

 

 

Mérések, ellenőrzési szempontok: 

 

 a tanév során öt alkalommal (ebből két követő mérés: november, április) 

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. 

 



Hartyán Általános Iskola 2021 – 2022. 

Munkaterv 

 

104 

 

 

A tanév programjai havi lebontásban 

 

 

Augusztus 

 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

27. Alakuló munkaközösségi 

értekezlet 

Monostori Ágnes 

szaktanárok 

 

27. Munkaközösségi 

foglalkozás: az iskolai 

munkaterv megvitatása, 

feladatok elosztása 

Monostori Ágnes 

 

 

 

  

 

 

 Szeptember 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

30. Tanmenetek, munkatervek 

aktualizálása 

szaktanárok  

30. Felmérések ütemezése 

(szövegértés, helyesírás) 

 

Monostori Ágnes és 

szaktanárok 

 

 

. Munkaterv elkészítése és 

leadása 

Monostori Ágnes 

 

 

x. Kerületi munkaközösség 

megbeszélés 

Monostori Ágnes Károly Róbert Ált. Isk. 

– online formában 
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30. A népmese napja Székely Márta és 

ofők. 

 

2.-3. óra 

felsősök olvasnak 

alsósoknak 

. Tanmenetek elkészítése és 

leadása a munkaközösség-

vezetőnek 

minden pedagógus a 

mk.-ben 

 

 

Október 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

1.  Tanmenetek leadása a 

felsős igazgatóhelyettesnek 

Monostori Ágnes 

  

 

1. A zene világnapja Daróczi Ibolya iskolarádió 

6. Megemlékezés az aradi 

vértanúkról  

Ünnepi dekoráció 

Monostori Ágnes és 

5.b 

segít: Mihályi 

Julianna, Antal Anna 

 

November 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

8-12.  Szövegértés követő mérés 

előkészítése és 

lebonyolítása 

 

magyartanárok Mérnek a szaktanárok 

xxx Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny kerületi 

forduló 

Krizmanits-Sz.Ivett 

 

Dózsa György Gimn. 

         xxx Lotz János szövegértési és 

helyesírási verseny 7-8. 

osztály 

 

Krizmanits-Sz.Ivett 

 

iskolai forduló 

lebonyolítása 
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December 

 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

 

 

 

2020. Január 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

21. A magyar kultúra napja 

 

 

Krizmanits-Szűcs Ivett iskolarádió segít: 

Mihályi Julianna, Antal 

Anna 

 

xxx. Központi magyar írásbeli 

felvételi eredményeinek 

kiértékelése 

Kassai Gizella+ 8. évf. 

ofők. 

 

 

Február 

 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

x. Munkaközösségi értekezlet 

(a félév értékelése) 

Monostori Ágnes 

 

 

    xxx Lila szavalóverseny  

Krizmanits-Sz.Ivett 

László Gyula 

Gimnázium  

xxx Károly Róbert vers-és 

prózamondó verseny 

Krizmanits-Sz.Ivett Károly Róbert 

Általános Iskola 
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Március 

 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

14.??? Ünnepi műsor   

(kimozdulás??) 

 

 

Rókáné Szuda Erzsébet 

 

segít: Mihályi 

Julianna, Antal 

Anna 

28-apr.1. Szövegértés mérése a felső 

tagozaton (követő mérés) 

magyartanárok Mérnek a 

szaktanárok 

 

 

Április 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 

11. Költészet napja Kassai Gizella iskolarádió 

         . Művészeti kiállítás Antal Anna, Daróczi 

Ibolya 

 

16.?? Holokauszt áldozatainak 

napja  

Jelinek Judit iskolarádió 

 

Május 

 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 

máj.6-17. 

6.évfolyam 

máj.18-31. 8.évf. 

Országos kompetencia 

mérés 

magyartanárok +  

6.és  8. ofők 

 

 

Június 

 

Időpont Programok Felelős Egyéb információ 
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 Munkaközösségi 

foglalkozás  

- év végi mérések 

eredményeinek 

feldolgozása 

- éves munka 

értékelése 

jövő évi tervek 

Monostori Ágnes és a 

szaktanárok 

 

 

 Szakmai beszámolók az 

éves munkáról 

Monostori Ágnes  

3. Nemzeti összetartozás 

napja 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

iskolarádió 
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Testnevelés 

munkaközösség 

munkaterve 

2021-2022. tanév 

 

 

 
Budapest, 2021. szeptember 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Készítette:                    Molnár Mariann 
                                                                                           munkaközösség- vezető 
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1. Pedagógiai folyamatok, tervezés 

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

jelenlegi, korlátozásmentes oktatás bármelyik pillanatban véget érhet és újra megváltozott 

körülmények között- és szabályok betartásával kell majd dolgoznunk.  Munkaközösségünk 

minden tagja fontosnak tartja az együttműködést az alsós kollégákkal az eredményes szakmai 

munka érdekében.  

Az idei tanévet nagy sajnálatunkra Dalnoki Ildikó kollégánk nélkül kezdtük meg, nyugdíjba 

vonulása miatt. Munkaközösség vezető szerepét Molnár Mariann vette át. 

 

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 kiemelt célunk és feladatunk a nevelő-oktató munka 

területén: 

 

 Az idei tanévben a távozó kollégánk, Dalnoki Ildikó nélkül kell munkánkat szervezni. Ez 

az új helyzet mindenki számára több feladattal jár.   

 

 A tanulók elevenítsék fel és megfelelően használják az elmúlt év folyamán nem 

alkalmazott, korlátozások előtti szabályrendszert. (öltözői rend, terem használata)  

 

 Amennyiben a járványügyi helyzet megkívánja a korlátozásokat, készen kell állnunk arra, 

hogy gördülékenyen és gyorsan alkalmazkodjunk, a legoptimálisabb testnevelés órák 

megtartására törekedjünk. Felkészültnek kell lennünk arra, hogy bármikor újra 

bekövetkezhet a digitális oktatás, ezért kiemelt célunk a hagyományos munkarendben 

zajló testnevelés órák maximális kihasználása a gyerekek általános állóképességének és 

erőnlétének fejlesztésére. 

 

 Test és lélek harmonikus fejlesztése a mozgáson keresztül → egészséges életre nevelés és 

ennek igényének kialakítása. 
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 A helyes testtartás kialakítása → prevenció az óra keretein belül, fokozott figyelemmel a 

digitális oktatás ideje alatt. A tanév elején a tanulók testi deformitásának szűrése és ennek 

a szülők felé történő jelzése. 

 

 Élményszerű testmozgás → a nem sportos testfelépítésű és felesleges kilókkal küzdő 

tanulóink frusztrációinak feloldása, illetve a tantárgyat nem szerető diákok intenzívebb 

bevonás a tanítási órákba. 

 

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

tisztálkodás. 

 

 A tavalyi tanévben bevezetett Új NAT alapján a második és a hatodik évfolyamon új 

tanmenetet kell készítenünk. 

 

 A közös szakmai cél elérése érdekében → feladatunknak tartjuk, hogy lehetőséget 

biztosítsunk a tanítóknak a hospitálásra, szakmai egyeztetésre. 

 

 A folyosói és öltözői rend megtartása érdekében hatékonyabb folyosói ügyelet végzése. 

 

 Zajszint csökkentése a tanórán, balesetvédelmi előírások betartása, → egységes 

testnevelés órai követelmény és szabályrendszer betartása és betartatása a tornateremben 

tanító pedagógusok számára. 

Egységes szertári rend → szertár felelősök választása, az eszközök megóvása, 

rendeltetésszerű használata. 

 

 Tehetséggondozás → differenciált tanórai munkaszervezéssel. 

Hosszú idő után, az idei tanévben a tervek szerint a kerületi sportélet újraindul. Célunk, 

hogy ezeken a rendezvényeken, versenyeken magas létszámmal, hatékonyan képviseljük 

iskolánkat. 
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A különböző sportágakon, mozgásos cselekvéseken keresztül az alábbi személyiség- és 

közösségfejlesztő elemekre koncentrálunk: 

 atlétika: kitartás, monotónia tűrés,  

 labdajátékok, testnevelési játékok: szabálykövető magatartás, tolerancia, csapatszellem, 

sportszerűség, fair play, problémamegoldó képesség, kreativitás, taktikai gondolkodás, 

 küzdősportok: önfegyelem, akarat, kockázatvállalás, fájdalomtűrést,  

 gimnasztika: fegyelem, kreativitás, 

 torna: fegyelem, bátorság, fájdalomtűrést. 

Általánosan testnevelés órák során fejlesztett személyiségjegyek: szorgalom, reális önértékelés, 

önbizalom. 

 

 

Tanmenet készítési szempontjaink között szerepelt, hogy tanmenetünk támaszkodjon a Nemzeti 

alaptantervre (2012), az erre épülő kerettantervre és az iskola helyi tantervére.  

A tavalyi tanévben az Új NAT bevezetésével a második és a hatodik évfolyamon új tanmenetet 

kell készítenünk. 

 

Az iskola hagyományit figyelembe véve, a tanmenetekben kiemelt szerepet kap a labdás 

ügyességfejlesztés, labdajátékok oktatása. 8. év végére igyekszünk a tanulókkal megismertetni a 

lehető legtöbb sportjátékot, kifejezetten a kézilabdát, kosárlabdát, labdarúgást és a röplabdát. 

 

Köszönhetően a tankerület vezetőségének iskolánk tanulóinak lehetősége van a 4. évfolyamon 

úszásoktatáson részt vennie. Az eddigi tapasztalatok alapján, több tudásszintű csoportban 

úszóedzők irányításával színvonalas órákon vettek részt a gyerekek. 

Ezeken az órákon a járványhelyzet függvényében vehetnek részt a tanulók. 

 

Az iskola létesítménybeli adottságai jók. Ennek ellenére nem könnyű megszervezni, hogy 

mindenki mindig azt tanítsa, ami elő van írva, illetve megfelelő mennyiségű szer álljon a 

rendelkezésére, hiszen gyakran öt osztálynak van egyszerre testnevelés órája.  

A legtöbb tantárgyi anyagrész megvalósítására van lehetőség, kivételt képez ez alól az atlétika 

egyes ágainak oktatása, ezeket az iskola falain kívül vagy speciálisan tudjuk megoldani. 

A tárgyi feltételek:  
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- A szertár felszereltsége jó, sok és sokféle szer megtalálható, de ezek az eszközök az 

igénybevétel következtében elhasználódtak, cseréjükre folyamatosan szükség lenne.  

- A tornateremben is nagyon sok eszköz van, melyeknek a cseréje és a karbantartása folyamatos. 

 

3. Pedagógiai folyamatok, ellenőrzés 

Évente ellenőrizzük, aktualizáljuk a dokumentumainkat (tanmenet, munkaterv). Ezen 

ellenőrzéseket a szaktanárok végzik, jóváhagyása pedig munkaközösségi vezető és igazgatói 

hatáskörbe tartozik.  

Az ellenőrzések oka:  

• körülmények változása (úszásoktatás),  

• személyi változások  

• differenciálás feltüntetése a tanmenetekben 

 

Fizikális felmérés szinteredményeinek követése  az adott mérési eredményeket és 

követelményeket feljegyezzük, mind a naplóba, mind az egyéni tanári jegyzetbe, ezeket az 

értékeket figyelembe vesszük a következő értékelésnél és ez alapján állapítjuk meg a következő 

szintet. 

A követelmények évfolyamonként egységesek. 

 

4. Pedagógiai folyamatok, értékelés 

 „Értékelésünk középpontjába a személyiség, valamint a képességek, készségek és az önértékelés 

fejlődését helyezzük, amelyben kiemelt helyet kap a folyamatosság, tárgyszerűség. Minden 

minősítésünk személyre szóló, fejlesztő, ösztönző. A személyre szóló fejlesztést diagnosztikus 

méréssel, a minősítést szummatív (főként témazáró) értékeléssel valósítjuk meg. (Hartyán PP)” 

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. 

A kapott eredményeket értékeljük a kornak, fizikai-, és testi adottságoknak megfelelően. 

Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlásra, a motivációra, ezzel is ösztönözve a 

gyerekeket a jobb eredmények elérésére. 

Az értékelés az alapdokumentumokban meghatározott módon történik: min.1 érdemjegy/hónap. 

Ezek bekerülnek az elektronikus naplóba, így tájékoztatjuk a szülőket. 
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Figyelembe vesszük az SNI-s, BTM-es és könnyített testnevelésben részt vevőket (gerinc vagy 

egyéb mozgásszervi problémákkal küzdő gyerekeket), és csak olyan feladatokat kapnak, ami a 

testi egészségüket szolgálja, azt nem károsítja. Ez megjelenik tanmenetünkben. 

 

Munkaközösség erőssége és fejleszthető területei: 

- erősség: csapatmunka, összetartás, együttműködés 

- fejleszthető terület: innovatív módszerek, gyakorlatok, feladatok alkalmazása 

 

5. Pedagógiai folyamatok, korrekció 

Hat éve bevezetésre került a NETFIT mérés. A mérés eredményeinek összegzését központilag 

végezik el. 

A 2020/2021-es tanév mérési eredmények alapján adódó feladatok: 

Az előző tanévben még az iskola bezárások előtt sikerült a felméréseket elvégezni. A feltöltés 

nem volt kötelező a központi NETFIT rendszerbe. Ebből adódóan bizonytalan, hogy a tavalyi 

eredményeket országosan kiértékelik-e. A mi iskolánk minden osztály eredményét feltöltötte. 

Munkaközösségünknek azonban fontos visszajelzés a NETFIT mérés eredményei, ezért mi 

iskolán belül ezt kielemezzük és a fejlesztendő területeket ennek függvényében jelöljük ki. 

 

6. Személyiségfejlesztés 

 „Az iskolai nevelés egyik legfontosabb célja, a sokoldalú, kreatív, önmaga és a közösség életét 

építő, egészséges, tevékenyszemélyiség kialakítása. 

Az iskolai személyiségfejlesztés további célja, felkészíteni a tanulókat, hogy ismerjék saját 

értékeiket, személyiségük jellemzőit, be tudjanak kapcsolódni a közösségek életébe, képesek 

legyenek együttműködni másokkal, eredményeket elérni, és egyéni boldogulásukat megteremteni. 

(Hartyán PP)” 

 

Testnevelés által a következő legfontosabb személyiségjegyeket fejlesztjük: küzdeni tudás, 

akaraterő, kitartás, versenyszellem, monotónia tűrés, szabálykövető magatartás, motiváció. 

Ezeket mind a mozgásos cselekvések során, a különböző játékokkal fejlesztjük. 

 

Esetünkben a tanulók egyéni és szociális képességeinek megismerése személyesen, 

megfigyelések vagy magán beszélgetések során, illetve osztályfőnöki konzultációk során 

történik. 
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Munkaközösségünk mind a felzárkóztatásban, mind a tehetséggondozásban részt vesz. A 

fejlesztésre szoruló diákjainkat (SNI-s, BTM-s) igyekszünk integrálni, erre alkalmas 

módszerekkel, eszközökkel, illetve valamely területen kiemelkedő tanulóknak tehetséggondozás 

céllal versenyekre felkészítést tartunk, versenyeztetjük, illetve egyesületbe irányítjuk. 

 

SNI-s, BTM-s tanulók integrálási módszerei testnevelés órán: 

- külön szabályok, kiemelten a sportjátékokban, testnevelési játékokban 

- több felkészülési idő,  

- feladatmegoldásnál figyelünk arra, hogy ne előre kerüljenek, mert ha többen megcsinálják 

előttük a feladat, nagy valószínűséggel meg tudja csinálni  megoldás a tanári magyarázat jobb 

megértésére 

- SNI-s tanulók segítése páros/ csoportos gyakorlatok által (a tanár a pár megválasztása során 

ügyel arra, hogy a páros segítő tagja olyan személy legyen, aki segíti az SNI-s tanulót, hogy 

lépést tudjon tartani az osztállyal) 

- önbizalmának, sikerének érdekében, tudatos tanári kiválasztásra van szükség a 

feladatbemutatások során 

- konfliktus helyzetben: a pedagógusnak védelmet kell biztosítani 

- szemléltetés, érzékeltetés, megfigyelés, 

- egyéni segítségnyújtás, 

- differenciált tanulásszervezési módszerek, 

- egyéni fejlődési tempó biztosítása, 

- dicséret, jutalmazás, 

- több idő adása, 

- körülmények optimális biztosítása, 

- egyéni képességet fejlesztő játékok, 

- tolerancia. 

 

A tanulók teljesítményének értékelése nyomon követhető a Kréta rendszer által és a pedagógusok 

egyéni feljegyzései alapján. 

7. Közösségfejlesztés 
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Minden sportrendezvény kiváló közösségépítő erővel bír a versenyzőknek, szurkolóknak 

egyaránt. Az idei tanévben, ha a járványügyi helyzet engedi, szeretnénk részt venni a kerület 

vagy a főváros által szervezett sportrendezvényeken, diákolimpiai versenyeken. 

Ha a körülmények engedik, tanulóink házi sportversenyeken mérhetik össze tudásukat. 

 

A tanulók és a pedagógusok közti információáramlást segíti, a személyes kommunikáció, az 

üzenő füzet, faliújság és a hangosbemondó.  

 

8. Eredmények 

Sporteredményinket faliújságon mutatjuk be, ill. iskolarádión keresztül közöljük a diákokkal. 

Tanári nyilvántartás, mind az „iskolai eredmények füzetében”, mind testnevelő tanári irodában 

nyomon követhető. 

 

A házirendben meghatározott helyezésekért szaktanári-, osztályfőnöki- vagy, igazgatói 

dicséretben részesítjük a diákokat. Figyelünk arra, hogy a sportban kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó gyerekek külön elismerésben is részesüljenek. Ezeket a díjakat tanév végén adjuk át, az 

Igazgató nő, illetve az osztályfőnökök segítségével. A 8. évfolyamosok körében a sportban 

éveken át eredményesen teljesítő tanulókat különdíjjal jutalmazza az iskola. 

A NETFIT mérés eredményeit a szülők, diákok az interneten követhetik nyomon. 

 

9. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Folyamatos kapcsolatok vannak a munkaközösségek között. Versenyekre való felkészítés 

apropóján, futás előkészítésénél. Nagyobb értekezletek: a futóversenyek előtt, kisebb 

átbeszélések a munkaközösség vezetőkkel a felkészítések előtt, munkaközösségi értekezletek 

hetente. 

 

A testnevelés munkaközösség belső tudásmegosztása kitűnően működik. Munkaközösségünk 

aktív életet él a tanítási órákon kívül. Szünetekben rendszeresen a friss élmény, észrevétel 

megbeszélése. Információkat verbális, digitális formában egyaránt közvetítünk egymás irányába.  

 

Értekezletek heti rendszerességgel vannak. Ezeken megbeszéljük a várható havi programokat, 

kiosztjuk a feladatokat. Törekedünk a minél hatékonyabb munkára. Továbbképzés után 

ismertetjük a látottakat, hallottakat. 
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10. Az intézmény külső kapcsolatai 

Munkaközösségünk vezetője folyamatosan egyeztet a kerületi Köznevelési, Közművelődési és 

Sport osztály munkatársaival.  

Más iskolákban tanító kollégákkal telefonos, digitális (e-mail) és levelezési formában tartunk 

kapcsolatot.  

Iskolába hívogató program keretein belül az óvodákkal való jó kapcsolat kialakítása nagyon 

fontos. 

 

11. A pedagógiai munka feltételei. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Tornatermünk állapotának megóvása érdekében szigorú házirendünk van. Ügyelünk 

eszköztárunk állapotára, folyamatos karbantartására. Törekszünk arra, hogy tanulóink ne 

szenvedjenek hiányt szerekből. Iskolánk Diáksport Egyesületének anyagi támogatása sokat segít 

az eszköztárunk szinten tartásában. 

Tanulóinkat tudatosan neveljük a rend megtartására. Ehhez hozzátartozik, hogy figyelmeztetjük 

és elvárjuk tőluk, hogy tisztán hagyják el az öltözőt, tornatermet, műfüves pályát. Szemetet nem 

hagyhatnak maguk után. 

 

12. A pedagógiai munka feltételei. Szervezeti feltételek 

Tudatosan választunk továbbképzési lehetőségeknél, a testnevelés órák sokrétűbbé tétele 

érdekében. Intézményünk vezetősége is nagy hangsúly fektet a sokoldalúságra.  

 

A továbbképzésekről mindig beszámolót tartanak az adott kollégák a tantestület számára, így 

egymás tapasztalataiból is tudunk szemezgetni. 

 

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 házi sportversenyek. 

 

Munkaközösségünk minden tanév kezdetén megbeszéli, hogy ki melyik háziversenyt szervezi 

meg.   

Programjaink: 

2021. október 23. Emlékfutás 
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2021. november 5. Csendes Dani Emlékverseny 

Kerületi Diákolimpiák pontos időpontja még szervezés alatt 
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Természettudományi 

munkaközösség 

munkaterve 

2021- 2022. tanév 

 

 

 

 
Budapest, 2021. szeptember 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Készítette:                        Farkasné Benedikti Dóra 
                                                                                         munkaközösség- vezető 
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I. Munkaközösségünk tagjai 

 
Árvai Viktória    technika és tervezés 

Busai Balázs    digitális kultúra 

Farkasné Benedikti Dóra   matematika 

Huszárné Herpai Orsolya   fizika, matematika 

Koppány Krisztina    digitális kultúra, matematika 

Mándoki Orsolya    matematika 

Mester Regina    kémia, természettudomány 

Mihályi Julianna    fejlesztőpedagógus, (dekoráció) 

Nyiscsákné Dancs Mónika   digitális kultúra (tartósan távol) 

Péter György    matematika  

Rókáné Szuda Erzsébet   földrajz 

Szabó Beáta    digitális kultúra 

Szabóné Molnár Éva   biológia, természettudomány 

Szőcs Tamás     biológia 

Törökné Bubori Andrea   természettudomány 

 
II. Célok, feladatok 

8. Célunk a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, népszerűsítése 

 élményszerű tanulással; 

 a technológiai folyamatok megismertetésével, a munka megbecsülésével, a pozitív 

alkotói magatartás kialakításával; 

 természettudományos tantárgyak tételeinek, fogalmainak alkalmazása, 

levetítésével a mindennapi életre;  

 tantárgyi összefüggések megismertetésével; 

9. Tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai kereteken belül differenciálással, illetve 

lehetőség szerint versenyeken való aktív részvétellel. 

10. A hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében 

fontos feladatunk a különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása. 

11. Tapasztalataink szerint matematikából mind a kompetencia mind a felvételi 

feladatsoroknál az egyik legnagyobb problémát az időkeret okozza,  
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 erre jobban fel kell készítenünk a gyerekeket a szoros időkeretek betartásával mind az 

órai munkák, mind a dolgozatok írásakor. 

12. az SNI és a BTMN-es gyerekek versenyeken való megmérettetésének szorgalmazása, 

elősegítése, támogatása, a kimagasló képességeik továbbfejlesztése, a versenyhelyzet 

megszokása érdekében  

 a fejlesztőpedagógusok több házi verseny rendezését tervezik csak az SNI-s és 

BTMN-es tanulóknak.  A meglévő Szépíró versenyt szeretnék bővíteni Szépolvasó 

versennyel (felső tagozat) és Szavaló versennyel, amit mindig egy téma köré 

szerveznének. Kerületi, országos versenyek felkutatása, melyek a tanulók 

képességeinek megfelelőek. 

13. az SNI-s, BTMN-es tanulók eredményeinek, fejlődésének nyomon követése a fejlesztő 

pedagógusok által 

 nyomon követési rendszer kidolgozása matematika és magyar tantárgyakra 

 

Kiemelt célok 

 

 Legfontosabb törekvéseink közé tartozik az országos kompetenciamérés mutatóinak 

javítása, melynek érdekében  

 rendszeresen alkalmazzuk a kompetencialapú gyakorlófeladatokat valamennyi 

természettudományos tanórán és a fejlesztő foglalkozásokon,  

 a hatodikos eredmények következő tanévben történő nyilvánosságra hozásakor, 

egy tanórán, az informatika teremben megnézzük, értelmezzük az egyéni 

eredményeket a gyerekek kódjaival, hogy biztosan megkapják a visszajelzést 

teljesítményükről. 

 Matematikából az előző évek felméréseinek tapasztalatai alapján az eredmények javulása 

érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a következő feladattípusokra: 

 az írásbeli számolásos illetve átváltásos feladatok, 

 szöveges feladatok értelmezése 

 a logikus gondolkodáson alapuló következtetéses feladatok megoldása 

 Célunk minden természettudományos szakórán a szókincsbővítés a tantárgyi szaknyelv 

elsajátításával és tudatos használatának gyakorlásával; 

 Közös célunk továbbá, hogy fejlesszük a tanulókban a környezettudatos magatartást és az 

egészséges életmód iránti igényt szakóráinkon és azon kívül is. 
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ÜTEMTERV 

 

AUGUSZTUS 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

30. Munkaközösségi értekezlet: 

- a munkaterv tervezetének, 

megvitatása, (célok és 

feladatok) 

-  javaslatok az ütemtervhez 

Farkasné B. Dóra 

 

 

31-ig Évnyitó dekoráció Mihályi Julianna, 

Antal Anna  

 

 

SZEPTEMBER 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

6. Munkaterv elkészítése, leadása Farkasné B. Dóra  

30. Tanmenetek és egységes témazárók 

aktualizálása, leadása 

A munkaközösség 

tagjai  

 

szept. 20- 

okt. 11-ig 

Pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálata  

 8.évfolyam 

osztályfőnökei  

 

OKTÓBER 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

5-ig Október 6. az Aradi vértanúk 

emléknapi műsor díszletének 

elkészítése 

Mihályi Julianna 

 

 

12. Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

jelentkezési határideje 

Koppány Krisztina, 

Farkasné B. Dóra 

 

? Hevesy György Kárpát-medencei 

Kémiaverseny – iskolai forduló 

Mester Regina  
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30-ig SNI és BTMN nyomon követési 

rendszer kidolgozása 

Mihályi Julianna 

fejlesztők 

 

 

NOVEMBER 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

10. Kerületi gyakorlati 

matematikaverseny 7-8. évfolyam 
Mándoki Orsolya 

 

11-ig Márton napi dekoráció Mihályi Julianna Antal Anna 

18. Petrik Lajos kémiaverseny Mester Regina csapatverseny 

26-ig Advent-koszorúkészítés   

29. Zrínyi Ilona matematikaverseny 

iskolai forduló 

Koppány Krisztina, 

Farkasné B. Dóra 

14 óra 

2-8. évfolyam 

egyeztetés 

alatt 

SNI szépolvasási verseny Mihályi Julianna, 

fejlesztők 

 

 

DECEMBER 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

? Hartyán tortája rendezvény 

(dekoráció, adminisztráció) 

Mihályi Julianna 

 
 

 A gyengén teljesítő ill. bukásra 

álló tanulók szüleinek értesítése  

minden 

munkaközösségi tag 

az osztályfőnökökön 

keresztül 

 

 Karácsonyi dekorációk Mihályi Julianna  

 

JANUÁR 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

20-ig Magyar Kultúra Napi díszlet Mihályi Julianna   
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elkészítése 

22. Az írásbeli felvételi írásának 

időpontja  

a felvételi 

felkészítők 

vége 

? 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 

Pestújhelyi Ált. 

Isk. 

? Hevesy György Kárpát-

medencei Kémiaverseny – 

kerületi forduló 

Mester Regina  

? Farsangi műsor díszlete Mihályi Julianna  

egyeztetés 

alatt 

SNI szépíró verseny Mihályi Julianna 

fejlesztők 

 

 

MÁRCIUS 

Időpont Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

4. Zrínyi Ilona matematikaverseny 

II. (megyei) forduló 

Koppány Krisztina, 

Farkasné B. Dóra 

2-8. évf. 

helyszín: ? 

11-ig Március 15. ünnepi műsor 

díszletének elkészítése 

Mihályi Julianna 

 

 

14. Nemzetközi       Farkasné B. Dóra 

Mándoki Orsolya 

7-8. évfolyam 

órakeretben + 

iskolarádió (?) 

? Kerületi gyakorlati matematika 

verseny 7-8. 

Mándoki Orsolya László Gyula 

Ált. Isk. és 

Gimnázium 



Hartyán Általános Iskola 2021 – 2022. 

Munkaterv 

 

125 

 

? Orchidea Pangea Matematika 

Verseny 3-8. o. (online verseny) 

Koppány Krisztina  

? Feladatmegoldó matematika 

verseny 5-6.  

Farkasné B. Dóra  Szent Korona 

Ált. Isk. 

30. Házi fizika és kémia verseny Huszárné H. Orsolya, 

Mester Regina 

 

 

ÁPRILIS 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

4-8. Digitális Témahét   

? Budapesti Általános Iskolások 

Matematika Versenye – kerületi 

forduló 

Farkasné B. Dóra László Gyula 

Gimn. és Ált. 

Isk. 

22-24. Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

döntő 

Koppány Krisztina, 

Farkasné B. Dóra 

2-8. évfolyam 

25-29. Fenntarthatósági témahét   

22-ig Színpadi díszlet elkészítése-  

Föld napja 

Mihályi Julianna 

 

 

? Föld napi kerületi vetélkedő Szőcs Tamás  

? kerületi Föld napi vetélkedő 

eredményhirdetése  

Ehhez a műsor 

Szőcs Tamás 

 

Szabó Beáta 

 

? Kerületi fizika, kémia 

csapatverseny 7-8. évfolyam  

Huszárné H. Orsolya 

Mester Regina 

 

egyeztetés 

alatt 

Fejlesztők hete Fejlesztők Az összes 

fejlesztő tanár 

tart egy 

bemutató órát, 

amelyre egy 
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hetet jelölünk 

ki az 

érdeklődőknek. 

 

 

MÁJUS 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

4-17. Kompetenciamérés 8. évfolyam  előtte 

próbakompetencia 

írása órakeretben 

18-31. Kompetenciamérés 6. évfolyam  előtte 

próbakompetencia 

írása órakeretben 

utolsó két 

hete 

Évvégi dolgozatok megíratása, 

értékelése, elemzése 

A munkaközösség 

tagjai (szaktanárok) 
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A fejlesztŐ 

munkaközösség  

munka- és ütemterve 

2021-2022. tanév 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Mihályi Julianna 

munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 
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Munkaközösségünk a 2021-2022-es tanév első heteiben alakult meg, és kapott lehetőséget arra, 

hogy a csoportunk profiljának megfelelő célokat tűzzön ki és valósítson meg. Ennek nagy 

előmozdítója volt, hogy a 2020-2021-es tanévben két új kollégával gyarapodott a fejlesztő 

pedagógusok csapata: Bódor Katalin Ritát és Keresztesi Mónikát üdvözölhetjük az iskolánkban. 

Az új kollégákkal 4,5 álláshely van a fejlesztés biztosítására, ami kivételesen jó helyzetet 

teremtett. A terhek ezáltal jobban megoszlanak, és sok új dolgot tudunk megvalósítani. A tanulók 

számára előírt, Szakértői véleményben meghatározott óraszámok biztosítása megoldódott. Külön 

öröm, hogy azáltal, hogy az új kollégák más-más területen is képzettséggel rendelkeznek, a 

tanulók számára új típusú fejlesztések is bekerülhetnek a tervezésbe. 

 

A munkaközösség tagjai: 

Csernovszki Brigitta    iskolapszichológus 

Bódor Katalin Rita     gyógypedagógus-fejlesztő pedagógus 

Fodorné Horváth Krisztina   fejlesztő pedagógus, ének-zene 

Horváthné Nagy Vera Csilla   fejlesztő pedagógus, félállásban 

Keresztesi Mónika    fejlesztő pedagógus 

Mihályi Julianna    gyógypedagógus-fejlesztő pedagógus, dekoráció 

 

 Év eleji tanulólétszám pedagógusokra  lebontva: 

 SNI tanuló BTM tanuló ÖSSZ. TANULÓ 

Csernovszki Brigitta 6 13 19 

Bódor Katalin Rita 18 2 20 

Fodorné Horváth Krisztina - 29 29 

Horváthné Nagy Vera Csilla 3 15 18 

Keresztesi Mónika - 30 30 

Mihályi Julianna 8 17 25 
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I. Céljaink, feladataink 

1. Az SNI és BTMN-es tanulók készégeinek, képességeinek maximális fejlesztése: 

felzárkóztatás és tehetséggondozás 

 Együttműködés szorgalmazása a többségi kollégákkal, fejlesztői megbeszélések 

 tantárgyi felzárkóztatás a szaktanárok együttműködésével 

2. Kompetencia fejlesztés, kimondottan a hátrányosan érintett területek preferálásával, a jól 

funkcionáló képességekre támaszkodva 

 Kompetencia alapú feladatok és felvételire felkészítő feladatok, feladat típusok  

alkalmazása, minél több beépítése a fejlesztő foglalkozásokba 

 

3. Az SNI és a BTMN-es gyerekek versenyeken való megmérettetésének szorgalmazása, 

elősegítése, támogatása, a kimagasló képességeik továbbfejlesztése, a versenyhelyzet 

megszokása 

 több házi verseny rendezése csak az SNI-s és BTMN-es tanulóknak.  A meglévő 

Szépíró versenyt szeretnénk bővíteni Szépolvasó versennyel (felső tagozat),  amit 

mindig egy téma köré szerveznénk. Kerületi, országos versenyek felkutatása, 

melyek a tanulók képességeinek megfelelőek. 

4. Az SNI-s, BTMN-es tanulók eredményeinek, fejlődésének  nyomon követése 

 Nyomon követési rendszer kidolgozása matematika és magyar tantárgyakra 

 

 

II. Kiemelt céljaink 

 

1. Személyiségfejlesztés és kommunikáció, társas kapcsolatok pozitív irányú alakítása, a 

külső kapcsolatrendszer megerősítése 

 Esetmegbeszélések szorgalmazása az érintett kollégák bevonásával 

 Pszichológusi  és szociális segítői tevékenység igénybevétele 

 Az előző tanévben az online oktatás alatt becsatlakozott új kollégáink 

munkájának segítése, a beilleszkedés zökkenőmentessé tétele 

2. A belső tudásmegosztásban  intenzív részvétel 

 Fejlesztők hetét szeretnénk elindítani, amelynek keretében a többségi kollégák 

bepillantást nyerhetnek a munkánkba, ezáltal az együttműködés szorosabbra 

fűzése a cél 
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Ütemterv 

 

AUGUSZTUS 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

31-ig Évnyitó dekoráció Mihályi Julianna Antal Anna 

 

 

 

SZEPTEMBER 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

16. Munkaközösségi megbeszélés 

Munkaterv elkészítése, leadása 

Mihályi Julianna 

A munkaközösség 

tagjai 

 

hó eleje SNI/BTMN tanulók személyi 

anyagából a javaslatok, könnyítések 

kigyűjtése 

A munkaközösség 

tagjai 

többségi 

pedagógus 

kollégák 

számára 

24-ig Gólya-eskü dekoráció elkészítése Mihályi Julianna Antal Anna 

30. Fejlesztési tervek elkészítése, leadása A munkaközösség 

tagjai  

 

 Esetmegbeszélés Csernovszki Brigitta Aktualitás 

határozza meg 

az időpontot 
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OKTÓBER 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

5-ig Október 6. az Aradi vértanúk 

emléknapi műsor díszletének 

elkészítése 

Mihályi Julianna 

 

Antal Anna 

5. DIFER tesztek felvétele, 

kiértékelése 

A munkaközösség 

tagjai 

leadási 

határidő: 

2021.12.10. 

30-ig SNI és BTMN nyomon követési 

rendszer kidolgozása 

Mihályi Julianna 

A munkaközösség 

tagjai 

 

 Esetmegbeszélés Csernovszki Brigitta Aktualitás 

határozza meg 

az időpontot 

 

NOVEMBER 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

11-ig Márton napi dekoráció Mihályi Julianna Antal Anna 

26-ig Advent-koszorúkészítés Mihályi Julianna Antal Anna 

17. SNI Szépolvasási verseny Keresztesi Mónika  

folyamatos Oklevelek szerkesztése, készítése 

minden versenyre 

Bódor Katalin Rita egész év 

folyamán 

 Esetmegbeszélés Csernovszki Brigitta Aktualitás 

határozza meg 

az időpontot 
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DECEMBER 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

6. Mikulás ünnepség az alsó 

tagozatosoknak 
Bódor Katalin Rita 

 

11. Hartyán tortája rendezvény 

(dekoráció, adminisztráció) 

Mihályi Julianna 

 
 

20-ig Karácsonyi dekorációk: 

Karácsonyi hangverseny 

Pedagógus karácsony 

Mihályi Julianna  

 Esetmegbeszélés Csernovszki Brigitta Aktualitás 

határozza meg 

az időpontot 

 

JANUÁR 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

20-ig Magyar Kultúra Napi díszlet 

elkészítése 
Mihályi Julianna  

 

20. Munkaközösségi megbeszélés 

Féléves beszámoló elkészítése 

Mihályi Julianna 

A munkaközösség 

tagjai 

 

 Esetmegbeszélés Csernovszki 

Brigitta 

Aktualitás 

határozza meg 

az időpontot 

 

FEBRUÁR 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb információ 

11-ig Farsangi műsor díszlete Mihályi Julianna  

22 SNI szépíró verseny Fodorné Horváth 

Krisztina 

 

 Esetmegbeszélés Csernovszki Brigitta Aktualitás 
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határozza meg az 

időpontot 

 

 

 

MÁRCIUS 

Időpont Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

10-ig Gólyaavató dekoráció készítése Mihályi Julianna 

 

Antal Anna 

11-ig Március 15. ünnepi műsor 

díszletének elkészítése 

Mihályi Julianna 

 

Antal Anna 

7-11.  

 

Fejlesztők hete A munkaközösség 

tagjai 

Az összes 

fejlesztő tanár 

tart egy 

bemutató órát, 

amelyre egy 

hetet jelölünk 

ki az 

érdeklődőknek. 

 Esetmegbeszélés Csernovszki Brigitta Aktualitás 

határozza meg 

az időpontot 

 

ÁPRILIS 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

4-8. Digitális Témahét   

25-29. Fenntarthatósági témahét   

22-ig Színpadi díszlet elkészítése-  

Föld napja 

Mihályi Julianna 
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 Esetmegbeszélés Csernovszki Brigitta Aktualitás 

határozza meg 

az időpontot 

 

 

MÁJUS 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

4-17. Kompetenciamérés 8. évfolyam  együttműködés 

a többségi 

tanárokkal 

18-31. Kompetenciamérés 6. évfolyam  együttműködés 

a többségi 

tanárokkal 

hó vége Munkaközösségi megbeszélés 

Éves beszámoló elkészítésének 

előkészítése 

Mihályi Julianna 

A munkaközösség 

tagjai 

 

 Esetmegbeszélés Csernovszki Brigitta Aktualitás 

határozza meg 

az időpontot 

 

JÚNIUS 

Időpont  Programok, feladatok Felelős  Egyéb 

információ 

15. Ballagási dekoráció Mihályi Julianna Antal Anna 

15. Év végi beszámoló készítése Mihályi Julianna  
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Hartyán Általános 

Iskola 

Könyvtárának 

munkaterve 

2021-2022. tanév 

 

           

 
Budapest, 2021. 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. 

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: Kaméleon olvasóklub, felkészítés és részvétel a kerületi 

könyvtári vetélkedőn. 

A társintézményekkel való együttműködés ápolása, új kapcsolatok kialakítása. 

A tankönyvrendelés hatékonnyá tétele. 

A tartós tankönyvraktár átláthatóvá tétele.  

 

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.  
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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 „SZIKLA” Számítógépes adatbázis használatának biztosítása a kollégák és tanulók 

részére. 

 Internet elérés biztosítása a tanuláshoz, rekreációs tevékenységekhez.  

 Egész évben az iskola helyi tantervében megfogalmazottak szerint könyvtárhasználati 

órákat tartok a kollégákkal előre egyeztetett témában és időpontban. Idei célom, hogy 

felveszem a kapcsolatot az új kollégákkal, aktív kapcsolatot alakítok ki az új osztályokkal.  

 A kollégáknak segítséget nyújtok szakórák megtartásához a könyvtárban. 

 Felkészülök az esetleges járványügyi készenléttel kapcsolatos eljárásrend bevezetésére. a 

tavalyi évhez hasonlóan szükség esetén ideiglenesen megváltoztatom a könyvtári 

kölcsönzés rendjét az alábbiak szerint: a nyitvatartási időt felosztom az osztályok között 

és minden osztályközösség a héten előre megadott időpontban látogatja a könyvtárat. A 

csoportok között elvégzem a fertőtlenítést, szellőzetést. 

Rendezvények - ütemterv: 

 Szeptember: 

- A tankönyvosztással, pótrendeléssel, leltározással kapcsolatos adminisztrációs 

háttérmunkák elvégzése. A pótrendelésben leadott könyveket várom, hogy 

lezárhassam a 2021/2022-es tankönyvleltárt. Bevételezésre kerülnek a „Könyvet 

a könyvtáraknak” pályázat keretében iskolai könyvtárba került új könyvek. 

 Október: 

 -A könyvtár megnyitásával egyidejűleg folytatódik a „VERSbefőtt” elnevezésű 

versszépségverseny.        Idén az első fordulóban a kollégák kedvenc verseivel 

szeretném megörvendeztetni a gyerekeket. 

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

- Te mit olvastál a nyáron? címmel szeretnék egy beszélgetős-könyvajánlós 

délutánt szervezni két korcsoportban (2-3. évfolyam, 4-6. évfolyam) 
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 Október – május:  

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

évfolyamosok számára, illetve felsős napközisek részére 

 Novemberben:  

-  Harry Potter vetélkedő 

 December:  

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

- Mese Neked! kollégák olvasnak mesét a gyerekeknek 

- Könyvsüni, könyvjelző készítése régi könyvekből az adventi készülődés 

jegyében. 

 

 Január: 

-  Szeretnék meghívni egy kortárs szerzőt közös beszélgetésre (Nyulász Péter, 

Szabó T. Anna, Dániel András, Finy Petra…). 

 Február: 

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

évfolyamosoknak napközis időben, osztályonként. 

-  „Iskolába hívogató” programsorozat keretében várom az ovisokat. 

 Március:  

- A  komoly hagyományokkal rendelkező „A hónap képe” illusztrációs pályázatot 

meghirdetni.  

 Április:  

- költészet napi játékkal várom a gyerekeket 

- 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.  

Eszközök, módszerek a feladat megvalósítása során 

 kooperatív tanulásszervezés a könyvtári órákon 
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 egyéni foglalkozás a könyvtárba látogató tanulókkal 

 dramatizálás (Papírszínház) 

 rendhagyó órák szervezése külső helyszíneken: Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtár, 

FSZEK- Zsókavár utcai tagkönyvtár, Országgyűlési Könyvtár 

 beszélgetés a tanulókkal a mindennapi életükkel kapcsolatban 

 

Nagyné Orosz Ildikó 

   iskolai könyvtáros 

 


















