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 I. Jogszabályi alapok 
 

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve a  Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. Törvény, a 
törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet valamint  az Emberi erőforrások minisztere által kiadott  20/2021 (VI.8.)  számú rendelet - a 2021-
2022-es tanév rendjéről szóló rendelkezések figyelembe vételével készült. 

A munkaterv elkészítését a munkaközösségek és az iskolában működő szervezetek éves tervei  is segítették.  
 

 Az intézmény éves munkáját az alábbi dokumentumok  határozzák meg: 
 

 

1. Intézményi alapdokumentumok 

 

Intézményi munkánkat alapvetően meghatározó Pedagógiai Programunk, Helyi tantervünk 2020. májusában átdolgozásra  került.  

Az átdolgozást a 5/2020. (I.31.)   a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló  110/2012. (VI.4.) kormányrendelet  

módosítása alapján készítette el az intézmény. Az átdolgozás során a Pedagógiai Programba az intézményi infrastrukturális fejlesztéshez 

kapcsolódó Komplex Alapprogram elemei is beépítésre kerültek.  

A 2018. októberében módosított, a Tankerületi Központ által jóváhagyott  Pedagógiai Programunk, Helyi tantervünk óraszámai  alapján  

a 3.-4. és a 7.-8. évfolyamon kifutó rendszerben folyik az oktatás.  

A 2020-ban elfogadott  új Helyi Tanterv alapján az első-második és az ötödik-hatodik évfolyam tanulóinak nevelése-oktatása történik. 

 

A Komplex Alapprogram folytatódik a 2.-4. és az 5.-6. évfolyamon, bevezetésre kerül a hetedik évfolyamban. 

Az intézmény működését a   Szervezeti és Működési Szabályzatában és  az iskola Házirendjében meghatározottakon túl az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiadott a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idejében alkalmazandó módosított  

intézkedési terv eljárásrendje is meghatározza. 
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2.     Tantárgyfelosztás 

 

Az intézmény számára  engedélyezett  órakeret a Köznevelési törvény mellékleteiben meghatározottak alapján, tanulólétszámok arányában és az 

új szakmai feladatok (KAP)  figyelembe vételével került fenntartói meghatározásra. 

A  beiratkozás alapján  két  első osztály indítására kapott az intézmény engedélyt.   

 

Az általános iskolai egységben   az engedélyezett órakeret  532 óra, az alapfokú művészeti iskolában 73 óra . Intézményi összesen 605 óra, mely 

tartalmazza az általános iskolában a BTM-s tanulók ellátására engedélyezett 5 fejlesztő óra számot is. Az egyházak által tartott hittan órák száma: 

10.    

Az általános iskolai  egységben egy sajátos nevelési igényű tanuló (Nagy László – harmadik évfolyam) számára engedélyezett az Oktatási Hivatal 

egyéni tanrendet.   

  

A   tanév során az előző évihez hasonlóan   három munkaközösség  között oszlik meg a szakmai munka. 

1. Alsós munkaközösség 

2. Természet- és társadalomtudományi (Felsős) munkaközösség 

3. Pedagógiai, testnevelés és sport munkaközösség. 

Az alsó tagozat munkáját, az óvoda-iskola átmenet feladatainak megvalósulását támogatja és szervezi a munkaközösségen belül  az Alsós 

Bizottság. 

 

 

 

Egész napos oktatás 
 

A Köznevelési törvény alapján az intézményünk a 2021-2022-es tanévben is  biztosítja tanulói számára az egész napos iskolai ellátást. Az alsó 

tagozaton szeptembertől minden évfolyamon a délelőtti és a délutáni időkeretben arányosan elosztva folyik a tantárgyi oktatás iskolaotthonos 

formában.  

 

A Komplex Alapprogram  eredményes megvalósítása érdekében a tantárgyi órák túlnyomó része a délelőtti időkeretben valósul meg.  

Az alprogrami , a Te órád foglalkozásai  délután a tanórán kívüli tevékenységek számára biztosított időkeretben kerülnek megtartásra. 
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A felső tagozaton tanulók számára szeptemberben egy nagy létszákú  tanulószobás csoport indul. A csoport munkáját, a másnapra történő 

felkészülést a szaktanárok mellett pedagógiai asszisztens is segíti. 

 

   Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

 

A kormány 354/2016. (XI.18.)  a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) kormány rendelet módosításával 

a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató  informatikai rendszert 

működtet. 

Intézményünk eredményei a tanév végére az előző évihez képest javulást mutattak. Év végére a lemorzsolódással érintett tanulók köre    

12,9 %  csökkent .  
Az intézmény által kidolgozott intézkedési tervben foglaltakat továbbra is kiemelten kell kezelni, annak érdekében, hogy tovább csökkenjen az 

érintett tanulók száma. (Tanév végén 18 tanuló volt lemorzsolódással veszélyeztetett.) 

A 2021-2022-es tanév végére tervezett eredmény a bukások számának minimalizálása, a lemorzsolódási arány  12%-ra történő csökkenése. 

 

 
   Szociális helyzet javítása érdekében az iskolai alapítványok, a Nagyközségi Önkormányzat és a Tankerület, és a helyi Gyermekjóléti 

szolgálat    által elérhető támogatásokat, a pályázati lehetőségek kihasználásával a táborozások, kirándulások lehetőségeit biztosítja a 

rászoruló tanulóknak,  és családoknak a 2021-2022-es tanévben is intézményünk. 

A 2021. augusztusában 37 hátrányos és halmozottan hátrányos tanuló részesült tanszercsomag támogatásban.  
  

3. Tankönyvellátás 
 

A 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról értelmében  az  iskola valamennyi évfolyamán a tanulók ingyenes 

tankönyvcsomagot kaptak. Augusztus elején az iskolai tankönyv szállítmány hiánytalanul  érkezett meg.   

 A nyári tanulói létszámmozgások következtében, valamint az első- második és az  ötödik-hatodik évfolyamba belépő új tantárgyakhoz elkészült 

könyvek beszerzésére  szükség volt  pótmegrendelésre.  
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A tankönyvjegyzékben sajnos  ismételten hiányoztak  olyan tankönyvek, melyeket a korábbi években már használtak a szaktanárok, és a 

használatukra rendelkezésre álló idő még nem járt le. A változó osztálylétszámok, a selejtezés  miatt az évfolyamszintű tankönyv kölcsönzési 

lehetőséget biztosítani így nem lehetséges minden tantárgy esetében. (Pl. történelem)  

Az első és második és harmadik évfolyam tanulói tanév végén megtarthatják könyveiket. Így azok állományba vételre nem kerültek.  A 4-8- 

évfolyam tanulóinak tankönyvcsomagjait kellett az iskolai tartós könyv állományból kiegészíteni. Ehhez az iskolakönyvtári állományban lévő 

könyvek száma elegendőnek bizonyult. 

 

 

 

 

 

4. Pedagógus életpálya-modell 
 

4.1.Differenciált béremelés  
 

A Kormány 235/2016. (VII.29.) számú rendeletével módosította a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) rendeletét.   Köznevelési törvény 65 § 

rendelkezései alapján  a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó béremelés differenciált elosztásának lehetőségével  élt az iskolánk.   

 

4.2   Órakedvezmények biztosítása 
 

A rendelet 2016. (VII.29.) módosításának megfelelően készült el az intézmény 2021-2022-es tanévének tantárgyfelosztása. A 25.§ 1- bekezdés 4. 

12. és 15. pontjában meghatározott tevékenységekre adható időkeret az osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők és a DÖK segítő pedagógusok 

esetében beszámításra került a kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött részébe. 

Az alsó és felső tagozaton dolgozó osztályfőnökök egységesen heti 2 óra kedvezményben részesülnek a munkaközösség vezetőkkel együtt. A DÖK 

segítő pedagógusának heti 1 óra kedvezmény áll a rendelkezésére. Iskolánkban az összesen kiosztott órakedvezmények száma:  heti 35 óra. 
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4.3. Pedagógusminősítés 

 

 

 

Az Oktatási Hivatal júliusban megküldte  a 20201  év eredményeit, és a  2022. évi minősítési eljárás iskolára vonatkozó határozatát. 

 

2021. november végére  a nevelőtestület 2 pedagógusának kell  portfólióját  feltölteni az OH felületre. 2 fő pedagógus (tanító) I. fokozatból a 

pedagógus II fokozatba kerülésért  kérte a minősítését.  

Egy tanító kolléga 2021-es  minősítő eljárása került az őszi időszakra. Október 5-én kerül sor F.P.A. tanító  minősítésére.  

   

Jelenleg az intézményben  egy   kolléga Sz. Z. magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár  rendelkezik szaktanácsadói megbízással. Számára 

a szaktanácsadói munka ellátásához szükséges  heti egy szabadnap kiadása pénteki napokon biztosított. 

 

 

 

4.4.Önértékelés 

 

Az önértékelés három nagy területén az elmúlt  években a Belső ellenőrzési csoport irányításával  folyamatos volt a munka.  

a) A 2020-2021-es tanévben az önértékelés ötödik évében megtörtént az intézményi önértékelés, elkészült a hozzá kapcsolódó Intézkedési 

terv, mely az OH felületre feltöltésre került. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítása folyamatos. 

b) Felelős: intézményvezető- nevelőtestület  

 

2016-ban és 2021-ben sor  került  a vezetői önértékelésre  Az önfejlesztési terv megvalósítása a vezető részéről időarányosan  megtörtént. A 2021-

ben elkészült önfejlesztési tervben foglaltak megvalósítása a 2021-2022-es tanévben folyamatos. 

Felelős: intézményvezető  

. 

 

c) Az intézmény pedagógusainak  önértékelése csaknem 100 %-os. A belépő új dolgozók és a gyermekgondozási szabadságról visszatérő 

kollégák önértékelésének megszervezése a tanév második félévében kerül sor. 

 

Az önértékelések koordinálása a Belső Ellenőrzési Csoport feladata. 

Felelős: Balázsi Erzsébet BECS vezető 
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4.5.Szakmai tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés 

 

2018-ban az Alapfokú Művészeti Iskolai egység ellenőrzése történt. Az ellenőrzés alapján készült Intézkedési tervben foglaltak megvalósítása 

2020. augusztus 31-ig megtörtént. 

 

Az Oktatási Hivatal TKHF/2317-1/2020. értesítése alapján intézményünk bekerült a 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési 

tervbe.  

A tanfelügyeleti látogatásra 2021. december 10-énkerül sor az általános iskolai egység Rákóczi utca 1. szám alatt lévő alsó tagozatos 

intézményegységre vonatkozóan. Tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt az intézmény vezetője is. A látogatás  napja: 2021. november  2. 

 

Az önértékelést már elkészítő és önfejlesztési tervet feltöltő pedagógusok feladata az önfejlesztési tervekben meghatározottak folyamatos 

megvalósítása, és mérföldkövenként azok értékelése. 

 

 

  

1. Továbbképzési program 

 

2018 márciusára átdolgozásra került az iskolai Továbbképzési program, amely 2023-ig határozza meg az intézményben dolgozók képzését.  

A 2021. márciusában elfogadott Beiskolázási terv alapján  folyik a programban foglaltak megvalósítása. 

 

2021. szeptemberében egy tanító kezdi meg Közoktatás vezetői szakvizsgás tanulmányait.  

képzés befejezésének várható ideje: 2022. június 30. 

Felelős: Balázsi Erzsébet pedagógus 

 

Egy fő tanító   a Református Hittudományi Egyetem informatika műveltségterületi képzésébe  kapcsolódik be.  

A képzés befejezésének várható időpontja: 2022. június 30. 

Felelős: Kaskötő Krisztián  - pedagógus 
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Egy tanító a Debreceni Egyetem  neveléstudományi  mesterkurzusába – folytatja tanulmányait. (Katona Dorottya – tanító) 

 

 

 

Tanfolyamok -továbbképzések 
 

 

Intézményünk az EFOP-4.1.2.-17-2017-0089-es számú infrastrukturális fejlesztés  projekthez  kapcsolódóan megkezdte felkészülését a Komplex 

Alprogram bevezetésére.  

A nevelőtestület 2019. júniusában teljesítette a KAP alap, és a DFHT 30 órás képzéseket. 

A 2020-2021-es tanévben az intézménybe kerülő pedagógusok is eleget tettek képzési kötelezettségeiknek. 

A KAP program megvalósításához a nevelőtestület tagjai rendelkeznek a szükséges tanfolyami végzettségekkel. A tanévben belépő gyakornokok 

számára lehetőség szerint a két alapképzés elvégzése ajánlott.  

 

 

 

A nevelőtestület tagjai májusban  részt vettek a Debreceni Egyetem által szervezett 30 órás akkreditált képzésein. 1 fő ezt a képzési kötelezettségét 

augusztusban teljesíti.  

 

 

A KRÉTA rendszer elektronikus naplójának  használatára felkészítő  ELMS Informatikai Zrt. által akkreditált alap és megújító tanfolyamot már 

az előző tanévben a nevelőtestület tagjai elvégezték.   A  tanév elején  a tanfolyam elvégzése az új belépő és az előző évben kimaradt pedagógusok 

esetében kötelező. 

 

 A tanúsítvány bemutatásának határideje: 2021. szeptember 30.  

 – Felelős: az érintett pedagógusok, Balázsi Erzsébet megbízott intézményvezető-helyettes 

 

Az intézmény pedagógusai az EFOP-3.2.4-16-2016-00001  Digitális kompetencia fejlesztése  c. projekt  pályázati forrásából  laptopot kaptak, 

melynek használatához a képzési szerződésben is rögzített  tanfolyami feladatok  is kapcsolódtak. Az alapképzéseket a nevelők teljesítették, ebben 

a tanévben az IKER 3.-4. tanfolyamok elvégzése a feladat, az informatika végzettséggel rendelkező kollégáknak. 

 

Határidő: A tanév során a képző által meghatározott időpontban 
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Felelős:  Sz.Z., B.D.I., L.Zs., K.K. 

 

II.   A nevelő-.oktató munka feltételei 
 

      1. Személyi feltételeink 

Iskolánkban 2021. szeptember 1-től 30 fő pedagógus (25 fő teljes munkaidős, és 5 fő részmunkaidős pedagógus) 1 fő pedagógiai munkát segítő 

iskolatitkár, 1,5 fő (2 fő) pedagógiai asszisztens 0,5 fő rendszergazda és 7 fő technikai személyzet látja el a feladatokat. 

 

Intézményi álláskeretünk szeptemberben 42,1 álláshely. Ebből betöltött: 36,4 álláshely. Üres álláshely:  5,7 

 

Engedélyezett pedagógus álláshely: 32,1  - betöltött 26,4  Engedélyezett technikai álláshely: 10,  betöltött 10  álláshely. 

  

 

A  tanév szakmai feladatainak ellátásához megfelelő 100 %-os az iskola szakos ellátása. A távollévők helyettesítése érdekében ismét szükség van 

a helyben lakó nyugdíjas kolléga foglalkoztatására a felső tagozaton a digitális kultúra és az  informatika oktatására. 

   
Szeptember 1-től 6 pedagógus  tartósan távollévő kolléga. Ebből 5 fő  (GYED, GYES  idejére) helyettesítése megfelelő szakos alkalmazásával 

biztosított. Egy tanító helyettesítése túlmunka elrendelésével biztosított. 

 

A tanév második félévében 2 pedagógus kezdi meg felmentési idejét. Helyettesítésükre a tanév végéig nem lesz szükség.  

 

 

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak foglalkoztatása 

 

A köznevelési törvény tanulói létszám arányában határozza meg a pedagógiai munkát segítő szakemberek körét és számát. Létszámunk jelenleg 

megfelelő. 

 

 A gyermekvédelem területén szükség lenne  óraadó pszichológus alkalmazására. 
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II.1. Az intézmény szakalkalmazottai: 

 

 

II.1.1.  A 2021-2022-es tanévben állományban lévő pedagógusok  

 
 név szak munkakör: 

 

egyéb: 

1 Balázsi Erzsébet tanító (ember és társadalom 

spec.koll.) tanító, fejlesztési 

(differenciáló) szak 

tanító- fejlesztő 

pedagógus 

megbízott 

intézményvezető-

helyettes,, BECS vezető 

2. Baloghné Fülöp Emília 

Réka 

földrajz –biológai szakos 

tanár 

tanár osztályfőnök 7.a osztály 

Öko-team vezető 

3. Bere Anna Mária tanító (testnevelés spec. 

Koll.), rajz szakos tanár, 

okleveles vizuális- és 

környezetkultúra-tanár 

rajz és vizuális 

tanár 

osztályfőnök- 6. a 

osztály,  

 áttanítás az AMI festő 

tagozatára 

4. Bíróné Domokos Ibolya matematika-kémia szakos 

tanár, számítástechnika 

szakos tanár 

tanár közalkalmazotti tanács 

vezetője 

Belső ellenőrzési csoport 

tagja, 

5. Ködöböcz Batta Anikó  német nyelvtanár  tanár határozott idejű 

foglalkoztatott -

gyakornok 

6. Horváth Sándorné tanító (könyvtár-testnevelés 

spec.koll.), közoktatási 

vezető és pedagógus 

tanító  intézményvezető 

mesterpedagógus 
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7. Kakucsi Ferenc tanító (testnevelés spec. 

koll.), testnevelés szakos 

ált.isk. tanár 

t-anár Pedagógiai- és Sport 

munkaközösség-vezető, 

osztályfőnök-5.a  osztály, 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi képviselő 

8. Kakucsi István tanító (rajz spec. Koll.) tanító osztályfőnök 4.a  osztály 

9. Kakucsiné Kányási Katalin tanító (testnevelés spec. 

koll.) 

tanító  

Alsós Bizottság vezetője, 

osztályfőnök-1..a osztály 

10. Katona Julianna Andrea tanító (vizuális nevelés spec. 

koll.) 

tanító  

 Lukács Zsuzsanna tanító (ember és társadalom 

műveltségi terület) – 

kommunikáció szakos 

bölcsész (rádió és újságírás 

specializáció), közoktás 

vezető  

tanító (intézményvezető-

helyettes ) 

2021. 09. 01.- Szűlési 

szabadság  

11. Nagy Péter tanító (testnevelés spec. 

Koll.), fizika szakos tanár 

tanár  osztályfőnök-8.a osztály 

 Nemes Krisztina  gyógypedagógus, 

tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

gyógypedagógus EGYMI- Hajdúszoboszló 

utazó gyógypedagógus 

12. Dr. Sápy Szilvia ének-zene, karvezetés 

szakos tanár (zongora), 

egyházzenész 

zongoratanár AMI – zongora tanszak 

13. Szepesi Zoltán történelem- magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár 

tanár mesterpedagógus -

szaktanácsadó 

14. Szöllősi Edit tanító (ember és társadalom 

műveltségi terület) 

tanító  Iskolai tankönyvfelelős 

2.b osztályfőnök 

15. Szőkéné Kakucsi Erzsébet tanító (testnevelés spec. 

Koll.) 

tanító osztályfőnök- 2.a osztály 
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16. Törökné Bíró Erika tanító (testnevelés spec. 

Koll.), drámapedagógus, 

tanító (technika-életvitel-

háztartástan műveltségi 

terület), okleveles 

technikatanár 

tanító- tanár osztályfőnök-6. b osztály 

áttanítás az AMI dráma 

tagozatára, 

DÖK segítő pedagógus, 

 

17. Udvarhelyi Péter fagottművész, -tanár fagott-tanár részmunkaidős – AMI 

zene tagozat 

 Varga Zsuzsanna kommunikáció szakos 

bölcsész és magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár 

tanár  

tartós távollét- szűlési 

szabadság   

 Zilahi-Varga Renáta  tanító- informatika 

műveletség terület  

tanító  tartós távollét – szűlési 

szabadság 

18. Vinczéné Bíró Éva  magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár  

tanár  5.b osztályfőnök 

19. Volánszki Károlyné informatika szakos általános 

iskolai tanár 

tanár Egri Éva – tartós 

távollévő (GYED) 

helyett  

Nyugdíjas pedagógus, 

megbízási szerződés heti 

8 óra 

20. Albert Sándor Szilárd hegedűtanár hegedűtanár részmunkaidő- AMI 

zenetagozat 

21. Katona Dorottya  tanító (testnevelés 

műveltség terület .) 

tanító Mihalovicsné Bene 

Katalin tartós távollévő 

helyettesítése- határozott 

idejű foglalkoztatás 

gyakornok 

 

22. Feketéné Pécsi Anita  tanító (német műv.ter.) tanító gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, 

1.b osztályfőnök, Alsós 

munkaközösség vezető 

 Egri Éva  magyar nyelv és irodalom, 

informatika szakos tanár  

tanár  tartós távollét – GYED 
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23. Kaskötő Krisztián  tanító – magyar nyelv és 

irodalom műveltség terület  

tanár  tanulószoba vezetője 

24. Karacs Kovács Bernadett  tanító-magyar nyelv és 

irodalom, ének-zene 

műveltség terület  

tanító 3.a osztályfőnök, 

mérési rendszergazda 

25. Tóth Balázs Zsolt néptánc szakos tanár (Msc.) tanár  áttanítás az AMI  néptánc 

tagozatán  

26. Szabóné Katona Judit  tanító (ének-zene műveltség 

terület, történelem szakos 

tanár  

tanító-tanár Zihlai-Varga Renáta 

tartós távolléte– idejére, 

 

 

27. Szőke László matematika-rajz szakos 

tanár  

tanár   

   Fekete Nikoletta tanító-   ember és 

társadalom műveltségterület  

tanító tartósan távollévő –  

GYED 

28.   Suarez Mária  tanító – angol 

műveltségterület  

tanító  osztályfőnök-  7.b osztály 

Természet- és társadalom 

tudományi 

munkaközösség vezető 

29. Suba Sándor gitártanár  tanár  AMI zenetagozat 

részmunkaidős 

foglalkoztatás- áttanítás a 

Derecskei Bocskai István 

Általános Iskola és AMI 

intézményből- heti 6 

órában 

30.     

 

 

 

 

II.1.2.   Technikai  és NOKS dolgozók: 
 

 név  munkakör 
1. Kiss Alexandra   iskolatitkár 
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2. Joó Judit Ágnes pedagógiai asszisztens   
3. Szörnyi-Veress Réka  pedagógiai asszisztens (félállású- részmunkaidős) 
4. Pércsi Erzsébet portás-takarító 
5. Katona Irén takarító 
6. Szőnyi Gáborné takarító   
7. Takács Istvánné takarító 
8. Varga Lajosné takarító 
9. Pércsi Terézia  takarító 
10. Tóth József rendszergazda (félállású- részmunkaidős) 
11. Szabó István udvaros- fűtő 

 

A vezetők ügyeleti rendje: 

 

Hétfő:  7.30-16.30    Horváth Sándorné  intézményvezető 

Kedd: 7.30 – 16.30   Balázsi Erzsébet  intézményvezető-helyettes 

Szerda: 7.30-16.        Horváth Sándorné  intézményvezető 

Csütörtök: 7.30-16.30  Balázsi Erzsébet  intézményvezető-helyettes 

Péntek:  7.30-16.30 Horváth Sándorné  intézményvezető / Balázsi Erzsébet  megbízott  intézményvezető-helyettes  (A-B hetes váltásban) 

 

II.2.  Tárgyi feltételeink 
 

II.2.1.   Ingatlanok:  
Iskolánk két telephelyen végzi nevelő-oktató feladatait. A fő épület a Karácsony Sándor tér 6 szám alatt található. Az iskolabővítési munkálatok 

miatt az épület és a hozzátartozó udvar egy része átadásra került. Jelenleg építési terület. Szeptembertől a felső tagozat osztályainak biztosít helyet. 

A tornaterem és a táncterem valamennyi évfolyam szakmai feladatainak ellátását biztosítja.  

 

 A Rákóczi u. 1. szám alatti épületben a   hat alsó tagozatos  osztály ellátásának ad helyet.,valamint itt található az iskola mini gyakorlókertje is. A 

két épületben a szakmai alapdokumentumunknak megfelelően kerülnek megtartásra a művészeti iskola tagozatainak órái. Épületeink, az 

épületekhez tartozó iskolaudvarok műszaki állapota folyamatos karbantartást igényel. 
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Nagy gondot jelent a főépületben  továbbra is több teremben a pvc padlók , az épület fa nyílászáróinak állapota. A balesetveszélyes, elkorhadt 

nyílászáróknak köszönhetően folyamatos a termek beázása,  a tantermi vakolatok fokozott romlása. Májustól szeptember végéig az emeleti 

termekben a hőség miatt nehezen megvalósítható a szakmai munka. Az épület nem rendelkezik hűtéstechnikai berendezéssel. Az épületben a  fűtés 

korszerűtlen, szakaszolhatatlan. A termek hőmérséklete nem minden esetben biztosítható megfelelően a téli időszakban, mivel az öntöttvas 

radiátoros rendszer már nem működik megfelelően. 

 Az udvari futópályán már nincs salak. A  testnevelés órákon a futópálya sáros, poros állapota a futásfeladatok végzése nehézségekbe 

ütközik. A mindennapi testnevelés szakmai feladatainak ellátása érdekében felújítására lenne rövid időn belül szükség. 

 

A Rákóczi úti iskolaépületben az osztálytermek parkettáját  csiszolni, lakkozni szükséges. Az egész napos oktatásra használt tantermekben 

elhasználódtak a szőnyegek,  melyek cseréjére  egészségügyi szempontok miatt is nagy szükség lenne.  

 

A nyár kezdetén felmérésre kerültek a szükséges karbantartási feladatok. A Karácsony Sándor tér 6. szám alatti épületben a korábban beázott 3 

tanterem meszelésére került sor, melyet a TÖMB2002   szakemberei végeztek. . (történelem, angol, német) Az udvari labdafogó hálók, az udvari 

drótkerítések   javításához  szükséges anyagokat biztosították az intézmény számára. 

 

Az iskola takarítói elvégezték a szükséges fertőtlenítéseket, nagytakarításokat, a mosdók tisztasági meszelését.  

A Rákóczi úti iskolaudvaron felújításra került a vár játszótéri eszköz, melynek költségeit a Földes Községért és Tanulóifjúságáért Alapítvány 

biztosította. 

 

 

II.2.2..Szakmai munkához szükséges eszközök 
 

.A nyáron megtörtént a  testnevelés oktatásához már évek óta hiányzó az ugródomb felújítása. 

A tanórákhoz szükséges egyéb  tárgyi eszközbeszerzés a nyár folyamán nem történt. A fizika tantárgy oktatásához  az elektromosság tanításához 

hiányoznak bemutató eszközök 

 

A TIOP pályázatból még 2009-ben beszerzett interaktív táblák meghibásodása továbbra is  egyre gyakoribb. Javításukra szükség van, mivel a 

tanórai használat százalékos teljesítése pályázati követelmény.  

Két iskolai projektorunk már teljesen elhasználódott,  cserére szorulnak. Az iskolai alapítvány egy projektor vásárlásával támogatta a nevelő-oktató 

munkát.  
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Kockázati tényezők a tanévben: 
 

1. Humánerőforrás biztosítása – 
  A tanév megkezdéséhez nyugdíjas kolléga foglalkoztatására van szükség .Az alsó tagozaton hiányzik egy fő tanító.   Kockázati 

tényezőként jelentkezik , hogy nyugdíjas kolléga  a  tanévben folyamatosan képes lesz-e a szerződésben foglaltak megvalósítására.  Az alsó 

tagozaton elrendelt túlmunka  fokozott terhelést ró a pedagógusokra. 

 

2.  

3. Az épületek, udvarok  műszaki állapota: 

 

    - A Karácsony Sándor tér 6. szám alatti épület nyílászárói elavultak,  a fa szerkezetek nyitáskor és záráskor balesetveszélyesek. (üveghullás 

fordulhat elő). Esős időszakban a tantermek többsége a nyílászárók állapota miatt  beázik.  A falrészek, a pvc padlók átnedvesednek. 

-  Az udvari salakpálya földje elmosódott, esős időszakban a testnevelés órák megtartására alkalmatlan, nehezíti a tananyag elsajátítását, 

a mindennapos testnevelés órák szervezését.  

 

- A Rákóczi úti épület kerítése elavult, a drótháló a rendszeres javítás ellenére is balesetveszélyes,  nem biztosít megfelelő vagyonvédelmet 

sem.  

         Az udvari játékok  egy része régi, fémszerkezetű.  Cserére szorul. 

 

4. Szakmai eszközök biztosítása 

 

-  Szemléltető és kísérleti eszközök hiányoznak  a fizika órák eredményes megtartásához. 

A 2009-es pályázatban beszerzésre került interaktív táblák már elavultak. Projektor, izzó problémák folyamatosan jelentkeznek. A digitális 

tartalmak használatát már nem biztosítják. 
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III. Statisztikai mutatóink alakulása:  
 

 

III.1. Általános iskolai csoportok a 2021-2022-es tanévben:  
 

Az általános iskolai egységben az előző évhez hasonlóan  14  tanuló csoport kezdi meg az évet. (Nincs minden évfolyamon két párhuzamos osztály  

a harmadik és a negyedik   évfolyamon egy-egy osztály indul.)  

 

- alsó tagozaton  (egész napos)     6 csoport 

-  felső tagozaton hagyományos általános iskolai osztály 8  csoport 

 

Az egész napos benntartózkodás biztosításához a felső tagozaton a  

 

- tanulószoba   egy nagylétszámú  összevont csoportban működik. 

 

A 2021-2022-es  tanévi általános iskolai osztályok adatai: 

 

 

A tanévet 246 tanulóval fejeztük be.  Szeptember 1-én   242 tanuló kezdi a munkát.  

A 39 végzős tanuló helyett 33 első osztályos kezdi a tanévet. A nyár folyamán lakóhely változás miatt,  más intézményből hozzánk érkezett a 

második évfolyamba 1 fő. 

  

 

évfolyam osztályok 
száma az 

évfolyamon 

tanulók 
tényleges 
száma az 

évfolyamon 

ebből 
tanulók 

számított 
száma az 

évfolyamon SNI HH HHH BTM 

1 2 34 1 6 1 3 35 

2 1 32 0 3 1 0 32 

3 1 21 1 1 0 4 22 
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4 2 25 2 2 0 2 28 

5 2 37 4 7 1 4 41 

6 2 32 1 3 1 4 32 

7 2 31 1 5 1 5 33 

8 2 30 2 4 1 4 31 

összesen 14 242 12 31 6 26 254 

 

III.2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 
 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. § (12.) értelmében kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók száma változatlan  13 fő -  5,4%  . 

      Egy tanuló egyéni tanrend szerint tanul. 

 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló-  23 fő,   9,1 %   

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a 

tanév elején: 

  2 H = 30 fő - 3 H – 7 fő       =  37 fő   a tanulók 14,74 %-a 

 

 

aa) 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intézményünkben integráltan történik.  Szeptemberben 13  fő kezdi  meg tanulmányait. 

 

A törvényi előírásnak megfelelően egyéni fejlesztésben részesülnek melyet 2018. szeptemberétől a Hajdúszoboszlói EGYMI  utazó 

gyógypedagógusa végez iskolánkban. (Az elmúlt tanévekben a gyógypedagógus az iskola alkalmazásában állt.) 

 

A 2021-22-es tanévben SNI tanulók létszáma: 13 fő 
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Ebből:  

 egyéb pervazív fejlődési zavar –3 fő (Nagy László, Vincze István, Szabó István Nándor) 

 érzékszervi fogyatékos – 1 fő (Mezei Dzsenifer) 

 enyhe mentális retardáció – 2 fő (Jakab Judit, Gém Attila) 

 aktivitás- és figyelemzavar – 1 fő (Kiss Tamás, ) 

 kevert specifikus fejlődési zavar – 4 fő (Nagy Balázs, Bodó Norbert, Karacs Ádám, Bíró Tamara) 

 tanulási zavar – 1 fő (Nyírő Gábor) 

 egyéb pszichés fejlődési zavar: 1 fő (Hegedűs Gyula) 

Nagy László 2022. 08. 31-ig tankötelezettségének egyéni munkarend alapján tesz eleget. 

A 2020-21-es tanévben Mocsári Imre, Jakab Éva Mónika és Tóth Albert Krisztián iratanyagát a Püspökladányi Szakszolgálat tovább küldte a 

Megyei Szakértői Bizottsághoz, a sajátos nevelési igény megállapítása céljából. Ezen vizsgálatok eredményéről még nem kaptunk tájékoztatást. 

 

Felkészítésük: 

 

A tanulók nevelése-oktatása  a normál osztályokban történik. Az előző tanévhez hasonlóan   utazó  gyógypedagógus az osztályfőnökkel közösen 

készíti el a tanulóra vonatkozó fejlesztési programot. A tanulók értékelése is az érintett pedagógusok közös együttműködéssel történik.  

 

 A gyógypedagógus egyéni fejlődési, haladási  naplót  vezet a tanulókról. A naplók vezetése folyamatos. A tanulók ellátása, habilitációs 

foglalkozásai külön órarendi beosztással  a fejlesztő teremben valósulnak meg.  A szülőkkel rendszeres a kapcsolattartás. 

  

Az egyéni fejlődési naplók megnyitásának határideje: 2021. szeptember 18. 

Felelős: Nemes Krisztina gyógypedagógus  (EGYMI – Hajdúszoboszló) 

 

 

ab)  A Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulóink 

 

A Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulóink száma  évenként változó. 
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 Az előző tanévben vizsgálaton járt tanulók egy részétől visszavonták a BTM-s jelölést. 

A 2021-22-es tanévben BTM-s tanulók létszáma: 25 fő 

1.Rafael Krisztofer Zsolt 1.b 

2.Albert Dávid  1.b  

3. Bíró Martin Márton 3.a 

4. Kiss István 3.a 

5. Pércsi Botond 3.a 

6. Szép Csenge Szilvia 3.a 

7. Balogh Nikoletta 4.a 

8. Mocsári Imre 4.a 

9. Balogh Kázmér Bence 5.b 

10. Bene Beatrix 5.b 

11. Jakab Éva Mónika 5.b 

12. Szöllősi Villő 5.b 

13. Kiss Károly 6.b 

14. Simon Norbert 6.a 

15. Tokai Ádám Gyula 6.a 

16. Balogh Szilvia Zsanett 6.b 
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17. Faragó Fruzsina 7.b 

18. Kasza Levente János 7.b 

19. Kósa Norbert 7.b 

20. Mező Ramóna Miranda 7.b 

21 Tóth Albert Krisztián 7.b 

22. Balogh József 8.a 

23 Magyar Péter 8.b 

24. Szabó Iringó 8.b 

25. Szabó Márk 8.a 

 

 

 A szakvéleménnyel rendelkező tanulóink  heti 1-2 csoportosan szervezett fejlesztő foglalkozáson vesznek  részt.  Az ellátáshoz kapcsolódó egyéni 

fejlesztési terveket    fejlesztő pedagógusunk segítségével az alsós nevelők  elkészítették A tanulókról készült napló folyamatosan vezetett. 

 

Az egyéni fejlődési naplók megnyitásának határideje: 2021. szeptember 18. 

Felelős: Balázsi Erzsébet fejlesztő pedagógus. 

 

Szakértői vizsgálatok: 

Kontrollköteles tanulók    2021-22-es tanév 
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SNI: 

1. Bodó Norbert 4.a 

2. Mezei Dzsenifer Tifani 7.a. 

3. Kiss Tamás 8.b 

 

BTM: 

1. Rafael Krisztofer Zsolt 1. 

2. Balogh Kázmér Bence 5.b. 

3. Bene Beatrix 5.b. 

4. Tokai Ádám Gyula 6.a 

5. Kasza Levente János 7.b 

6. Kósa Norbert 7.b 

7. Szabó Márk 7. a 

 

  A vizsgálatok előkészítéséhez szükséges iratok elkészítéséért felelős: Osztályfőnökök, 

Balázsi Erzsébet – megbízott intézményvezető-helyettes 

Határidő: A tanév során folyamatosan, a Nevelési Tanácsadóval egyeztetett időpontok szerint. (2021. november végéig.  A második félévben 

pedig március 31-ig.) 
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Tantárgyi felmentések: 

 

 

név osztály tantárgy, 

tantárgyrész 

szakvélemény 

száma 

szakvélemény  

kelte 

Nyírő Gábor Balázs 

 

6.a helyesírás osztályozás, 

értékelés és minősítés alóli 

mentesség minden tantárgy 

esetében 

1519-1/2021 

 

2021. 03. 12. 

 

Mezei Dzsenifer 

Tifani 

7.a részleges felmentés  

testnevelésből 

6295/2019 2019. 01. 27 

Mező Ramóna 

Miranda 

 

 

 

7.b értékelés és osztályozás alóli 

felmentés magyar nyelv és 

irodalom tantárgyak helyesírási 

része alól 

 

1/2/8-2/2021 

 

 

 

 

2021. 03. 09. 
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Kiss Tamás 8.b helyesírás osztályozás, 

értékelés és minősítés alóli 

mentesség minden tantárgy 

esetében 

1/2/243/2019 

 

2019. 01. 09. 

  

 

 

 

 

 

 

Szakszolgálati ellátás 

Logopédiai, gyógytestnevelési, pszichológiai ellátást H-B. M. Pedagógiai Szakszolgálat Püspökladányi Tagintézményétől igényeltünk. 

 Az első évfolyamos tanulók logopédiai szűrésére szeptember első hetében kerül sor. 

 

IV.    A 2021-2022-es tanév fő feladatai: 

 Fő feladataink  
 

1. Az intézmény 2020 májusában    átdolgozott Pedagógiai Programjának , Helyi tantervének  bevezetése az 2.-6. évfolyamon, 

2. A Komplex alapprogram  megvalósítása 2.-7. évfolyamon ,  

3. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

            arányának további  csökkentése,  (12 % körüli értékre) 

4. A Kritériumorientált mérés-értékelés rendszer feladatainak időarányos elvégzése 

5. Alapkészségek fejlesztése- felkészülés a kompetenciamérésekre 



27 

 

  

 
A fő feladatok megvalósítása 

 
1.A tanév kiemelt feladata,  a belépő és kifutó Helyi tanterv eredményes szervezése, megvalósítása. Az átdolgozott Helyi tantervben foglaltak 

alapján kerültek beszerzésre a szükséges tankönyvek, munkafüzetek.  A pedagógusok tervező munkája során kiemelt feladat a tanmenetek 

átdolgozása, kiegészítése a helyi sajátosságokkal,  a KAP programhoz kapcsolódó tanórák jelölése, tervezése megfelelő mértékben.  

 

Felelős: intézményvezető, munkaközösség-vezetők 

        Határidő: Szeptember 10. 

 

2.  A Komplex Alapprogram bevezetése az előző évben megtörtént a 2.-6. évfolyamon A program folytatódik a hetedik évfolyam bevonásával is.  

Az intézményi órarendben  a ráhangolódásnak , az alprogrami foglalkozásoknak   az idősávok biztosítottak. 

A tanórák DFHT-s óráinak mentorálására, belső ellenőrzésére  az első félévben október 4.-21. közötti időben az órarendek alapján  elkészült 

ellenőrzési terv alapján kerül sor. 

 

Felelős: Horváth Sándorné intézményvezető és a munkaközösségek vezetői 

              A tanórai és alprogrami foglalkozások szakmai megvalósításáért minden a 2.-7. évfolyamokon tanító és szaktanár. 

  

A program koordinátora intézményi szinten: Balázsi Erzsébet megbízott intézményvezető-helyettes 

 

3.Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámának csökkentése – intézményi szinten a 12 % eredmény elérése. 

 

Tanulási nehézségek kezelésére az intézmény a tanévben az intézkedési terv alapján továbbra is   : 

-   magyar nyelv és irodalom, valamint matematika  tantárgyi felzárkóztatást,  továbbtanulásra felkészítő  differenciált képességfejlesztést, 

tanulószobai ellátást szervez a felső tagozatban. 

 - A Komplex Alapprogram tanórai és tanórán kívüli megvalósításába aktívan bevonja a tanulókat. 
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Tanulói magatartás és szorgalom terén tapasztalt nehézségek kezelése érdekében: 

- tanulói attitűd vizsgálatokat végez , elemzi a  tanulási motivációt, 

- tanuló párokat alakít ki,  

- a tájékoztatáshoz az online tájékoztatási eszközöket folyamatosan használja, figyeli, 

- hiányzások fokozott figyelemmel kísérésével a rendszeres iskolába járást támogatja, 

- évfolyamszintű  megbeszélések havonta kerülnek megszervezésre a nevelőtestület bevonásával. 

  

Külső partneri együttműködések keretében folyamatos a kapcsolattartás  a településen működő gyermekvédelmi szervekkel, az iskola 

rendőrrel, az  egészségügyi ellátó rendszer dolgozóival. 

 

     A 3,0-es tanulmányi átlagot el nem érő tanulók esetében megtörténik : 

       1. Mérési eredmények elemzése-  folyamatba épített ellenőrzések – az egyéni megsegítés 

            Tanulói összesítő adatlapok elkészítése – folyamatos vezetése 

 

2.Mérési eredmények intézményi szintű összesítése – lemorzsolódási mutatók készítése, jelentése az OH felé 

Felelős:  Horváth Sándorné  intézményvezető 

  

4.A Kritériumorientált mérés-értékelés rendszer  

A rendszer intézményünkben  a negyedik  évébe ért. Az  alsó tagozat valamennyi  osztálya, az ötödik és hatodik, hetedik  évfolyam után most 

a nyolcadik évfolyam is mérésre kerül. 

 

Feladataink: 

 

1. Humánerőforrás képzése:  a Mérés-értékelés felsőfokú szakirányú továbbképzés folytatása, a képzés befejezése  – 1 fő 

Felelős: Sz.E. tanító 

Határidő: 2022. június 30. 

 

Tankerületi belső  3 órás továbbképzés –  Téma:  a figyelem és a gondolkodás fejlesztése   -  

Felelős: az intézmény tanító végzettségű munkatársai 

Határidő: 2021. szeptember 6. 

Felelős: az első osztályok osztályfőnökei  
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2. Mérés-értékelés munkacsoport működtetése, munkarendje, feladatainak meghatározása, végzése 

Felelős: intézményvezető, Karacs-Kovács Bernadett mérési rendszergazda,   Tóth József rendszergazda 

Határidő: A tanév során folyamatosan  

 

3. Bemutató foglalkozás tartása –  a figyelem fejlesztése címmel 

 - Tantárgyi fejlesztések  - Jó gyakorlatok végzése, összegyűjtése -   

    

            Felelős: az Alsós munkaközösség vezető 

            Határidő: A tanév során folyamatosan 

 

4. Mérési feladatok határidős teljesítése – adatok rögzítése,értékelése  

Határidő: A mérés-értékelés időterve alapján 

Felelős: érintett osztályokat tanítók, szaktanárok, rendszergazda 

 

5. Közreműködés a Tankerület által szervezett hospitálási alkalmakon  

Felelős: Horváth Sándorné intézményvezető 

Határidő: a tanévben folyamatosan 

 

 

5.Alapkészségek fejlesztése- felkészülés a kompetenciamérésekre 

 

      A 2020. márciusában kezdődő járványügyi helyzet az elmúlt két tanévet érintette. A online oktatás időszakai az alapkészségek fejlesztését 

lassították, egyes tanulók esetében hátráltatták. Az év végi mérési eredmények alapján az iskola egészére jellemzőek a gyengébb  mérési 

eredmények minden tantárgy esetében.  
 
A tanév rendjében meghatározott kompetenciamérések bővültek:  a természettudományos kompetenciák mérésére is  sor kerül  

májusban a hatodik és a nyolcadik évfolyamban is. 

 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
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- a tanulási motiváció erősítése, 

- a figyelem és a gondolkodás , 

-  az íráskészség, írástempó, a külalak fejlesztése 

- olvasás, szövegértés fejlesztése, a didaktikai utasítások pontos értelmezése, 

- az alapműveletek pontos végzése, szorzó-, bennfoglaló táblák biztos ismerete, 

- mozgás- és állóképesség fejlesztése 

 

 

 

 

 

V.  Pályázati fenntartási kötelezettségeink:  
 

 

 

Széchenyi 2020 pályázatai  
  
 Az előző  tanévben sikeresek voltak azok az együttműködésben megvalósított pályázati programok. 

A Karácsony Sándor Közösségi Házzal együttműködésben a  tanévben is tovább folytatódnak a főként szabadidős tevékenységeket magában 

foglaló projektek. 

 

Kodály III. programnak köszönhetően már megtörténtek a hangszerbeszerzések. Hangszer karbantartási szerződés  megkötésre került. Így  a 

zenetagozat zavartalan működése biztosított ebben a tanévben is.  

 

 

EFOP-3.2.4.-16-2016-00001-  „ Digitális kompetencia fejlesztése” c. projekt keretén belül  iskolánk 33 db tanári laptopot és 30 db tanulói tabletet 

kapott.  

Az eszközök használata folyamatos.  Garanciális javításra már nincs lehetőség. A meghibásodott gépek szervizelése biztosított. 

A projekthez kapcsolódó képzési kötelezettségének a pedagógusok eleget tettek.  

 



31 

 

EFOP-4.1.2-17-2017-00089 Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Infrastrukturális fejlesztése –  

 

A  projekt  a befejezéséhez közeledik. Augusztus végére tervezett az új épületrész műszaki átadása. A használatbavételi engedély  kiadása az őszi 

hónapokban várható, ezt követően kezdődhet meg az oktatás az új helyszíneken. 

 A nevelő-oktató munka zavartalansága érdekében az alsó tagozat osztályai szeptembertől  továbbra is a Rákóczi úti iskola épületben kerültek 

elhelyezésre. Az ideiglenesen kialakított oktatási terek az új épületrész használatba vételét követően a tanév közben visszanyerik eredeti 

funkcióikat. 

 

  

 

VI.   A tanév rendje 
 

Az emberi erőforrások minisztere által kiadott  20/2021. (VI.8.)  számú EMMI rendelet - a 2021/2022-es tanév rendjéről  határozza meg a 2021-

2022-es tanév rendjét.  A nevelési-oktatási intézményünkben  a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő, tanítási év keretei között a rendeletben 

foglaltak alapján szervezzük. 

 

A szorgalmi idő: (az általános iskolai egységben, az alapfokú művészeti iskolában) 

 

Az első tanítási nap: 2021. szeptember 1.  szerda 

Az utolsó tanítási nap: 2022. június 15.   szerda 

A tanítási napok száma: 181 nap  

 

A tanítási év első féléve 2022. január 22-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szülőket az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről. 

  

Iskolánkban a félévi bizonyítványok kiosztása: 2022. január 27. csütörtök. 

– Felelős: osztályfőnökök, igazgató- igazgató-helyettes. 
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Az első és második félév lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka 

elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni – tájékoztatás céljából 

– a Szülői Tanácsnak, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.  

 

A félévet záró, értékelő nevelőtestületi értekezlet: 2022. február 4.  – tanítás nélküli nap 

Felelős: Munkaközösség-vezetők, intézményvezető-helyettesek,  igazgató 

 

 

A szorgalmi idő alatt – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában 

hat  munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének 

kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.  

 

Tanítás nélküli munkanapjaink a következők: 

 

 

      1.    Pályaorientációs nap -   2021. szeptember13. hétfő 

 Felelős: intézményvezetés, munkaközösségvezetők, 

 

2. Gurul a suli!  Magyar Diáksport napi rendezvények 

Felelős: Testnevelés és sport munkaközösség   

 

3. Félévet záró értekezlet – 2022. február 4.              

      Felelős: Horváth Sándorné  intézményvezető 
 
4. Jó gyakorlatok átadása –  kapcsolódás a Tankerület tavaszi szakmai napjához – 

                  2022. április 20. 

Felelős: Intézményvezetés,  Munkaközösség vezetők-  

 

5. Tanulmányi osztálykirándulások  - 2022. május 10. 

         Felelős: Osztályfőnökök, Szülői Tanács tagjai 
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6. Diákönkormányzati nap: 2022. május 27.  

Felelős: Diákönkormányzat diák vezetői – DÖK segítő pedagógus, Alsós 

Munkaközösség vezetője , a Szülői Tanács elnöke 

 

Tanítási szünetek rendje 
 

Őszi szünet: 2021. október 23. – 2020. november 2.-ig tart. 

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap2021. október 22. péntek, a szünet utáni első tanítási nap november 2. kedd. 

 

Téli szünet: 2021. december 22-től – 2022. január 2-ig tart. 

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. kedd,, a szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3.  hétfő 

 

Tavaszi szünet: 2022. április 14.-2021.április 19-ig. 

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13.  szerda,  a szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. szerda. 

 

 

Tanulói felügyelet a szünetek idejére 

 

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek iskolánk elegendő jelentkező esetén (legalább 10 fő) gondoskodik a tanulók felügyeletéről. A 

jelentkezés ezekre az alkalmakra a szülő írásbeli kérelme alapján történik.  

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Határidő: A szünetek megkezdése előtt egy héttel 

 

 

 

Rendkívüli munkanapok:  
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A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről  szóló 14/2020. (V.13.) ITM rendelet, a 2022. évi rendkívüli munkarendről a 23/2021. (VI.1.) 

ITM rendelet intézkedik.  A rendelet alapján kerülnek átcsoportosításra a munka és pihenőnapok. Főszabály az, hogy egyéb jogszabály által 

elrendelt munkanap áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. A munkanap áthelyezés a tanévet az alábbiakban  érinti: 

 

2021.december 11. szombat munkanap -  december 24.  péntek  pihenőnap, 

2022. március 14. hétfő – pihenőnap – március 26. szombat munkanap. 

 

 

Emléknapok - ünnepek 
 

A 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelete értelmében az iskolai tanévünk helyi rendjében határozzuk meg nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, 

nemzeti múltunk mártírjainak emlékét: így az aradi vértanúk – október 6, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak - február 25., a holokauszt 

áldozatainak – április 16. és a Nemzeti Összetartozás Napja – június 4. emléknapjait, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében 

meghonosított egyéb megemlékezések, emléknapok idejét.  

 

Az aradi vértanúk napjáról 2021. október 6-án (szerda)  iskolagyűlés keretében emlékezünk meg. 

Felelős: Szepesi Zoltán történelemtanár, a 6. évfolyam osztályfőnökei 

 

A Nemzeti Összetartozás Napjáról 2022. június 4-én pénteken   a „Határtalanul!” - 7. évfolyamos pályázathoz kapcsolódva tart közös emlékezést 

a település civil szervezeteivel az iskola.  

Felelős:  a hetedik évfolyam osztályfőnökei 

 

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapjáról  (2022 .február 26.  ), valamint a holokauszt áldozatainak napjáról (2022. április 

16. ) osztályfőnökök, valamint történelem szakos kolléga közreműködésével  osztályfőnöki órák, illetve történelem órák keretében emlékezünk. 

 

Nemzeti ünnepeink megünneplése a hagyományoknak megfelelően történik. 

 

 

Október 23-ra  a nyolcadik évfolyamos, a március 15-re  a negyedik évfolyam tanulói és osztályfőnökei készülnek emlékműsorral. 

Az iskola közössége 2021. október 22-én (péntek) emlékezik 1956. eseményeire, a Községi ünnepség 2021. október 23-án ( szombat) délelőtt lesz. 

 

[HS1] megjegyzést írt:  

[HS2] megjegyzést írt:  
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Felelős: nyolcadik  évfolyamos osztályok, osztályfőnökök,  magyar nyelv és irodalom szakos tanár. 

 

Az 1848.-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepét iskolánkban 2022. március 11-én (pénteken) tartjuk, a községi ünnep 2022. március 

15-én, (kedd) kerül megrendezésre. 

 

 Felelős: negyedik a osztály, K.I. osztályfőnök, intézményvezető 

 

A vizsgák rendje 

 

Az iskolában szervezendő vizsgák időpontjait az igazgató határozza meg. Az általános iskolai egységben az érintett tanulók a vizsgával kapcsolatos 

tudnivalókról írásbeli értesítést kapnak. A vizsgákban résztvevő pedagógusok megbízása az igazgató feladata.  

Az alapfokú művészetoktatási intézményegységünkben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. 

 

Felvételi eljárás – beiratkozás 
 

 A tanköteles tanulók beírását intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a fenntartó által meghatározottak alapján végzi. Az első 

osztályosok beírására az előző évi gyakorlatnak megfelelően 2022. április 21.-22-én kerül sor. 

Az Alapfokú Művészeti Iskolai egységben : 

- az elsős beiratkozás időpontjában történik a beiratkozás.  

 

A beiratkozás megszervezéséért, lebonyolításáért: 

 Felelős: Igazgató – iskolatitkár-  

          AMI egységeiben az  intézményvezető-helyettes, művészeti csoportvezetők, 

  

A tanév közben iskolánkba jelentkező tanulók felvétele szülői kérelem alapján a Pedagógiai Programban foglaltak alapján történik.  

 

A nyolcadik  évfolyamosok pályaválasztási ütemterve 
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A pályaválasztás előkészítése és lebonyolítása az iskola kiemelt feladatai közé tartozik a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 2. mellékletében 

foglaltak figyelembe vételével. 

Ebben a tanévben is támogatjuk intézményünk tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó, valamint az Arany János Kollégiumi programokban, 

az Útravaló ösztöndíj programban történő részvételét.  

 

A nyolcadikos osztályfőnök, igazgató, igazgatóhelyettes feladatai 

 

2021. szeptember 21. kedd  Szülők tájékoztatása a 2021-2022eas tanév felvételi eljárásrendjéről 

Felelős: 8. évfolyam osztályfőnökei 

 

2021. október 13.  (szerda)  - Iskolai Pályaválasztási Fórum szervezése a 7.-8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a választott középiskolák 

képviselőinek meghívásával, 

 

Felelős: igazgató – 8. évfolyam osztályfőnökei 

 

2021. október „Szelet a vitorlába” megyei pályaválasztási kiállítás megtekintése Debrecenben  a nyolcadik évfolyamos tanulók, szülők, 

osztályfőnökök közreműködésével. 

Felelős: osztályfőnökök, az osztályok szülői tanács tagjai 

 

2021. október 31-ig a hetedik évfolyamos tanulók szüleinek tájékoztatója az iskoláztatásra vonatkozó döntésükről 

 

2021.  11.16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamosok számára a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét, - érintettek 

tájékoztatása. 

 

 

2021. 11. 10. AJTP-be jelentkező tanulók véleményezése – Nevelőtestületi értekezlet 

 

2021. 12.03.    A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre. 

 

2021. 12.10.  Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása. 

 

2022.   01.21.  AJTP találkozás a jelentkezőkkel 
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2022. 01.22. Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, a kilencedik évfolyamra és az AJTP jelentkezők 

számára az érintett intézményekben.  

 

2022. 01.27.  Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák  

2022. 01.20.   Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása 

 

2022. 02.07.    A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az 

                        eredményekről a tanulókat. 

2022. 02.10.    A tanulók  értesítése az AJTP Tehetséggondozó, Kollégiumi pályázatok  

                        eredményéről 

 

2022. 02.18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú intézményeknek,a tanulói adatlapok első példányát 

pedig a Hivatalnak.  (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a 

gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

 

2022. 02. 22.- 03.11.-ig szóbeli felvételik, meghallgatások. 

 

2022. 03.16.  -  Középfokú iskolák ideiglenes felvételi jegyzékének megjelenése. 

 

2022. 03.21.-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2022. 03. 23.  A módosító adatlap megküldése a Hivatalnak. 

 

2022. 04. 29.       A felvételi eredmények megküldése az iskoláknak, tanulóknak, 

2022 .05.09.-08.31..  Rendkívüli felvételi eljárás tartása 

2022. 06. 01.    Jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál 

 

2022. 06. 22.-24.  Beiratkozás a középfokú iskolákba, a Köznevelési és a Szakképzési HÍD programokba 

 

 



38 

 

Tanulmányi és egyéb versenyek 
 

Intézményünk tanulói tanulmányi, és a helyi tantárgyi és sportversenyeken elért eredményeik, valamint az osztályt tanító szaktanárok, sportcsoport 

vezetők, munkaközösségek javaslatai alapján vehetnek részt a körzeti, megyei és országos szintű tanulmányi és diákolimpiai sportversenyeken a 

2021/2022-es tanévben.  

A versenyek költségeit az iskola a költségvetésben meghatározottak, valamint a fenntartó támogatása alapján biztosítja.  

 

 

Iskolánk tanulói az alábbi versenyekbe kapcsolódnak be 

 

1. Az  oktatásért felelős miniszter  által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek: 

- Kazinczy-dij Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei: 

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

 

2. Megyei, járási szintű tantárgyi versenyek: alsó tagozat: magyar nyelv- és irodalom, matematika, környezetismeret (komplex tanulmányi 

versenyek, vers- és prózamondás)  felső tagozat:  magyar nyelvtan, helyesírás, matematika, történelem, kémia, természetismeret, földrajz, 

biológia,  angol, német, informatika,    tantárgyakhoz kapcsolódóan,  

3. Az AMI tagozataihoz kapcsolódóan:   képzőművészet, festészet, grafika 1.-8. évfolyamig, hangszeres zene,  

 

4. Minősítő alkalmak: Alapfokú művészeti iskola néptánc tagozatának csoportjai részvételével, 

 

5. Helyi tantárgyi versenyek a munkaközösségek szervezésében 

 

 
6. Sportversenyek: Az Iskolai Sportkör szervezésében – labdarúgás és kézilabda, atlétika – tanulói eredmények függvényében bekapcsolódás a 

járási, megyei versenyekbe. 

 

A helyi sportegyesület szervezésében tanulóink részt vesznek a sportági diákolimpiai versenyekben. (birkózás, karate) 

 

Helyi versenyek:     

- A Karácsony Sándor Kupa fordulói: 
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I. forduló: 2021. november 2.-11.  

II.  forduló: 2022. január 4. – január 13. 

III. forduló:  2022.  március 29.- április 9.  

 
Felelős: kézilabda versenyek – Kakucsi Ferenc testnevelő tanár 

             labdarúgás - Nagy Péter testnevelő tanár 

 

Levelezős versenyek 

 

Levelezős versenyekre a tanulók szülői döntés alapján a szaktanárok, osztályfőnökök támogatásával jelentkezhetnek. A levelezős versenyeket a 

munkaközösségek által megbízott pedagógusok szervezik és koordinálják tanév kezdetétől a tanév zárásáig. A nevezési díjak költségeit, a megyei 

országos fordulóban történő részvétel költségeit a szülők biztosítják.  

 

 

Témahetek   - Ökoiskolai program 
 

Az intézmény a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendeletbe 7. § (4.) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő a tanév rendjében ajánlott témahetek 

közül: 

 

1. Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét  2022. március 7-11.  – a felső tagozatos osztályok közreműködésével 

                Felelős: Szőke László, Bíróné Domokos Ibolya, Nagy Péter, és Suarez Mária munkaközösségvezető 
 

2.  Digitális témahét : 2022. április 4.-8. – az alsó tagozatos osztályok közreműködésével 

           Felelős:   Balázsi Erzsébet intézményvezető-helyettes,  Tóth József rendszergazda, Feketéné Pécsi Anita Alsós munkaközösségvezető  
 
3. Fenntarthatósági Témahét  2022. április 25-29. – intézményi szintű megvalósítás 

               Felelős: Alsós munkaközösség vezető – Társadalom és természettudományi      munkaközösség vezetője, Baloghné Fülöp Emília Réka, 

Törökné Bíró Erika,  Horváth Sándorné intézményvezető 

 

4.  Földes Témahét  -  2022. április 7.-13.  – intézményi szintű megvalósítás 
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Felelős: Feketéné Pécsi Anita, Bere Anna Mária, Kakucsi Ferenc munkaközösségvezetők, intézményvezetés,   

 

 

 

 

 

Ökoiskolai   program 

 

Szeptember:  

„Gurul a suli!” – Kerékpáros nap a Szabadidő Központban  - 
 csatlakozás a Magyar Diáksport Napja rendezvénysorozathoz, 

 

Felelős: Osztályfőnökök, Testnevelés és sport munkaközösség  

 

Őszi kerti munkák: 

betakarítás, talajművelés,  

 

felelős: Törökné Bíró Erika  technika tanár 

 

Zöld sarkok kialakítása a tantermekben 

felelős: osztályfőnökök 

 

  Európai autómentes nap szeptember 16-22. 

felelős: Balázsi Erzsébet  szakkörvezető  

 

 Környezetvédelmi Napok – szeptember 29.-október 2. 

    

 „Állati  jó!  - Az állatok világnapjához kapcsolódó programok 

Felelős: Intézményvezető – munkaközösség vezetők 

 

Őszi hulladékgyűjtés: 

2021. október 6.   Papír, karton gyűjtése  - osztályok közötti verseny meghirdetése 
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Felelős: Diákönkormányzat – Törökné Bíró Erika DÖK segítő pedagógus  

 

Madárgyűrűzés – Bihar Közalapítvány szervezésében- csatlakozás a programhoz 

felelős: Balázsi Erzsébet – intézményvezető- helyettes  

 

Október: 

A gyaloglás hónapja -  séták, túrák az osztályközösségek szervezésében 

Madármegfigyelő Nap -  Bihari Közalapítvány  szervezésében 

 

November: 

Európai hulladékcsökkentési hét – „ Ne vásárolj semmit!” nap 

felelős: Balázsi Erzsébet , Kakucsi Ferenc, Suarez Mária 

 

December: 

Madárbarát kert – udvar  - Téli madáretetés 

felelős: Törökné Bíró Erika, osztályfőnökök 

 

Január – Február: 

Elsősegélynyújtási ismeretek      
 Felelős: osztályfőnökök,  biológia-földrajz szakos tanár, környezetismeretet tanító pedagógusok, 
 
 

Március: 

Vetési naptár készítése – tavaszi munkák a kertben 

Felelős: Törökné Bíró Erika technika tanár 

 

A víz világnapja” –  helyi verseny  
Felelős: Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

Határidő: 2022. március 22. 

 

Április: 
2021. április 25.-29. -Fenntarthatósági témahét  
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felelős:  munkaközösség vezetők 

 

Föld Napja – április 22.   témanap 

felelős: Ökoteam tagjai 

 

 

Május: 

Az év élőlényei  - prezentáció készítő verseny 

felelős: Baloghné Fülöp Emília Réka 

Május 10.  – Madarak, fák napja 

felelős: Alsós munkaközösség 

 

Iskolakert :  Az iskola gyakorlókertjében folyamatos a tevékenység. A tanulók mellett az iskola felnőtt dolgozói is bekapcsolódnak a kert 

gondozásába. 

A kertben megtermelt zöldségek biztosítják egyrészt  az alapanyagot a „Főzőcske, de okosan” szakkör tevékenységéhez.  

 

Az iskola csatlakozott az Iskolakertek országos hálózatához. Lehetőségeinkhez mérten folyamatosa részt veszünk a programjaikban.  

 

 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés a 2021/2022. tanévben 

 

1. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés  
 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének alapján a 2021-2022-es tanévben meg kell vizsgálni a 

szövegértési és a matematikai és természettudományi és az idegen nyelvi eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik 

évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.  

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint az alábbi időszakon belül két nap  kell lebonyolítani: 

 

a)  a 6. évfolyamon 2022. május 18-31., 

b) a 8. évfolyamon  2022. május 4-17. 
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A méréshez szükséges adatokat az iskola 2022. március 11-ig köteles megküldeni a Hivatal által meghatározott módon.  

A mérés napja tanítási napnak minősül, melyen a tanulók számára az egyik mérési napon a szövegértés és a matematika, a másik napon a 

természettudományi és az idegen nyelvi mérésre kerül sor a helyi sajátosságoknak megfelelően az intézményvezető  meghatározása szerint.  

Az eredményekről a Hivatal 2023. február 28-ig az intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít és azokat a honlapján nyilvánosságra hozza.  

 

A mérés előkészítéséért, lebonyolításáért felelős:az iskolai egység intézményvezető-helyettese. 

 

 

2. Az első osztály DIFER mérése 
 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres 

megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskoláknak 2021. október 15-ig kell felmérniük azon első évfolyamosok körét, akiknél 

az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni.  

 Az igazgatóknak 2021. november 5-ig kell az Oktatási Hivatalnak jelenteni, a DIFER vizsgálatot az érintett tanulókkal 2021. december 10-ig kell 

az iskoláknak elvégezniük.  

 

Felelős: igazgató - első osztályos osztályfőnök, iskolatitkár 

 

     3.Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

 
Az általános iskolák a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2021. szeptember 20. és október 11. között megszervezik a Nkt. 80. §(1a) bekezdése 

alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által 

kiadott eljárásrend alkalmazásával. 

 

Felelős: intézményvezetés, nyolcadik évfolyamos osztályfőnökök 

 

4.Tanulók fizikai állapotának mérése 
 

A 2021-2022-es tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról A 

vizsgálatot az 1-4. évfolyam kivételével  nevelési-oktatási intézményeknek 2022. január 11. és április 23. között kell megszervezniük.  
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A mérés eredményeit az intézménynek 2022. Június 15-ig kell feltölteni a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe 

(NETFIT). 

 

Felelős: Bere Anna Mária,  Kakucsi Ferenc, Nagy Péter testnevelők, Joó Judit pedagógus- 

asszisztens, 

 

5.Fenntartói intézkedési tervben foglaltak végrehajtása   

 

a) 2021. október 1. és  2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a miniszteri rendelet 80. 

§ (4) bekezdése szerinti fenntartói intézkedési tervben foglaltak végrehajtását és dokumentálását.  Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le.  

b) 2022. január 3. és 2022. március 31. között a Hivatal vizsgálja az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga-

kötelezettségének teljesítését és dokumentálását. 

       Felelős: 

 Az ellenőrzések előkészítése és biztosítása Horváth Sándorné intézményvezető, Kiss Alexandra iskolatitkár feladata. 

 

 

 

 

Belső mérések:  

 

 A kritériumorientált mérés-értékelés feladatait a Tankerület által meghatározott mérési táblázatban foglaltak alapján végzi intézményünk. 

Kritériumorientált mérés-értékelés   tervezett feladatai 

 

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Mérési Rendszere a 2021/2022. tanévben,  
a 2019 szeptemberében csatlakozó intézmények számára: 

„Berettyóújfalu III.” 
(Karácsony Sándor Általános Iskola, Földes) 
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  1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 

Szeptember Tan.kép.        

Október   Ms., lk., Szi.,Ok.  Ts, Tm, Im    

November         

December   Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. 

Január         

Február         

Március  Tan.kép.       

Április   Ms., lk., Szi.,Ok. 
Ms., lk.,  
Szi.,Ok.,  
Gon., Figy. 

Ms., lk., 
Szi.,Ok. 

Ms., lk., 
Szi.,Ok.,  
Gon., Figy. 

Ms., lk., 
Szi.,Ok. 

Ms., lk., 
Szi.,Ok. 

Május      OKM  OKM 

 

Tan. kép.-rövid DIFER+ képességek a Tímár tesztből+érzelmi kommunikáció 
Ms.-műveleti sebesség 
Ik-íráskészség 
Szi-szóismeret 
Ok-olvasáskészség 
Ts.-tan.stíl., 
Tm.-tan. mot. 
Im.-iskolai motiváció 
Gon-gondolkodás 
Figy- figyelem 
OKM-kompetenciamérés 



 
 

 

 

A feladatokat az iskola mérési rendszergazdája és a rendszergazda közreműködésével, az 

osztályfőnökök és szaktanárok bevonásával  valósítja meg az intézmény. 
A 2021/2022. tanévben a „Kritériumorientált, diagnosztikus mérési-értékelési rendszer” 
működtetéséhez tervezett feladatok a mérést folytató intézményekben: 

I. Induló mérések: 

2021. szeptember 28-29: Az 1. évfolyamon a tanulási képességek 

mérése. Elvégzi a „mérési rendszergazda” + az első évfolyamon tanító 

pedagógus(ok). Kapcsolódó feladatok: a tesztek javítása (az írást követő 

hét végére), adatrögzítés (az írást követő második hét végére). Az 

individuális tanulói- és osztály profilok elkészítése (az írást követő 

második hét végére, egy osztály profiljainak az elkészítése kb. 30 perc), 

az egyéni profilok elemzése (az írást követő harmadik hét végére). 

  

2021. szeptember 28- : A 3. és 5. évfolyamos tanulók kritikus kognitív 

készségeinek a mérése (a szóismeret, íráskészség és az olvasáskészség 

mérése online) + az 5. évfolyamon affektív területek mérése (tanulási 

stílus, tanulási motiváció és iskolai motiváció) online módon. 

 

Elvégzi a „mérési rendszergazda” + az intézményvezető által felkért 

segítő pedagógus(ok). Kapcsolódó feladatok: a papíralapú tesztek 

javítása (az írást követő hét végére), adatrögzítés (az írást követő 

második hét végére). Az individuális tanulói- és osztály profilok 

elkészítése (az írást követő második hét végére, egy osztály profiljainak 

az elkészítése kb. 30 perc), az egyéni profilok elemzése (az írást követő 

harmadik hét végére). (Az online teszteket lehet szeptember 28-tól 

kezdeni!) 

 

A mérési eredmények intézményi szintű statisztikai összesítése és 

átadása az intézményvezetőnek. (Elkészíti a mérési rendszergazda, az 

írást követő harmadik hét végére.) 

1.hét 2.hét 3.hét 
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a teszt 

megírása 

javítás adatrögzítés, statisztikai 

összesítés elkészítése 

 

II. 1/Követő mérések: 

2021. december 2. hete.  A műveleti sebesség mérése a 3. 4. 5. 6. 7. és 

8. évfolyamon. Elvégzi a „mérési rendszergazda” + az intézményvezető 

által felkért segítő pedagógus(ok). Kapcsolódó feladatok: a tesztek 

javítása (az írást követő hét végére), adatrögzítés (az írást követő 

második hét végére), az individuális tanulói- és osztály profilok 

elkészítése (az írást követő második hét végére, egy osztály profiljainak 

az elkészítése kb. 30 perc), az egyéni profilok elemzése (az írást követő 

harmadik hét végére). 

A mérési eredmények intézményi szintű statisztikai összesítése és 

átadása az intézményvezetőnek. (Elkészíti a mérési rendszergazda, az 

írást követően 2022. januárban a második hét végére.) 

 

III. 2/Követő mérések: 

2022. március 3.-4. hete. Az 2. évfolyamon a tanulási képességek 

mérése történik. Elvégzi(k) a „mérési rendszergazda” + a második 

évfolyamon tanító pedagógus(ok). Kapcsolódó feladatok: a tesztek 

javítása (az írást követő hét végére), adatrögzítés (az írást követő 

második hét végére). Az individuális tanulói- és osztály profilok 

elkészítése (az írást követő második hét végére, egy osztály profiljainak 

az elkészítése kb. 30 perc), az egyéni profilok elemzése (az írást követő 

harmadik hét végére). A mérési eredmények intézményi szintű 

statisztikai összesítése és átadása az intézményvezetőnek. (Elkészíti a 

mérési rendszergazda, az írást követő negyedik hét végére.) 

 

 

IV. 3/Követő mérések: 

2022. április 3.-4. hete. A 3. 4. 5. 6. 7. és 8. évfolyamon a kritikus 

kognitív képességek visszamérése + a 4. és 6. évfolyamon a 

gondolkodás és figyelem mérése. Elvégzi a „mérési rendszergazda” + 

az intézményvezető által felkért segítő pedagógus(ok). Kapcsolódó 

feladatok: a tesztek javítása (az írást követő második hét végére), 

adatrögzítés (az írást követő harmadik hét végére), az individuális 

tanulói profilok elkészítése (az írást követő negyedik hét végére, egy 

osztály profiljainak az elkészítése kb. 30 perc), az egyéni profilok 

elemzése, fejlesztési terv elkészítése (az írást követő negyedik hét 

végére). 
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A mérési eredmények intézményi szintű statisztikai összesítése és 

átadása az intézményvezetőnek. (Elkészíti a mérési rendszergazda, az 

írást követő negyedik hét végére. 

 

 

Az intézmény értekezleteinek rendje a 2021-2022-es  tanévben: 

 

1. Vezetői értekezletek: 

- Tanévet előkészítő egyeztető kibővített vezetői megbeszélés a munkaközösség-

vezetőkkel: 2021. augusztus 16. 

- vezetői megbeszélések - minden hétfőn  

- kibővített vezetői megbeszélések – kiemelt rendezvények előtt legalább 3 héttel 

 

2. Szakalkalmazotti értekezletek: 

- Alakuló értekezlet: 2021. augusztus. 18. szerda 

- Tanévnyitó értekezlet: 2021. augusztus 30. hétfő 

- Fél évet értékelő értekezlet: 2022. február 4. péntek 

- Tanévet záró értekezlet: 2022. június 27. hétfő 

-  

A szakalkalmazotti közösség minden hónap első keddjén tartja programegyeztető értekezletét.  

 

3. Tantestületi értekezletek: 

 

- Félévi osztályozó értekezlet: 2022. január 19. szerda 

- Év végi osztályozó értekezlet: 2022. június 13.  hétfő 

- Az osztályközösségek esetmegbeszélései, munkacsoportok megbeszélései a 

szakalkalmazotti ülések előtt, vagy a team vezetővel egyeztetett időpontokban.   

 

 

4. Munkaközösségek értekezletei: 

 

- Munkaközösségi alakuló értekezletek: 2021. augusztus 23.-24. 

- Munkaközösségi értekezletek tartása az éves munkatervek alapján. 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

5. Szülői értekezletek: 

 

- A tanév során három alkalommal szervezünk a szülők számára szülői értekezleteket:   

-  

1. 2021. Szeptember 20.-21. év eleji tájékoztató szülői értekezlet 

2.  2022. január 31.február 1.. - félévi munkát értékelő szülői értekezlet 

3.  2022. május 2.-3. tanév végét előkészítő szülői értekezlet 

               Felelős: osztályfőnökök, igazgató 

 

6. Rendkívüli értekezletek: 

 

- Az osztályok rendkívüli értekezletei - a tanév közben folyamatosan, 

felelős: osztályfőnök, szülői tanács tagok, 

- Leendő első osztályosok fóruma: 2022. március 3. 

      felelős: intézményvezető, alsós munkaközösség vezető, 

 

7. Az intézményben működő szervezetek ülései: 
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Az intézményben működő szervezetek üléseit saját programjaik alapján önállóan határozzák 

meg: 

 

- A DÖK ülései (havi rendszerességgel, külön terv szerint) 

- Szülői tanács ülései (2021. szeptember 9..   2022. június 7..) 

- Intézményi tanács ülései (2021. szeptember 13. 2021.  február, június 9.) 

 

 

8.  Nyílt napok: 

 

Pedagógiai Programunk alapján, a tanév során nyílt napokat szervezünk, melynek célja, hogy 

a szülők megismerkedjenek, betekintést nyerjenek az iskola szakmai munkájába. 

 

a)  Nyílt napok az általános iskolai egységben: 

- alsó tagozat: 2021. november 8-12.. 

- felső tagozat: 2021. november 15.-19. 

 

b)  Nyílt napok az alapfokú művészeti iskola tagozatain: 2022.  február 14.-25. 

 

Felelős: Igazgató – AMI  igazgató helyettes- szaktanárok 

VII.  Munkaközösségeink feladatairól 
 

A záró értekezleten minden közösség értékelte az elvégzett munkát. A most induló tanévre a 

tantárgyakhoz kapcsolódóan határozták meg a fejlesztési feladatokat. A munkaközösségek saját 

munkaterveik alapján végzik feladataikat.  

- Alsó tagozatos munkaközösség    - Feketéné Pécsi Anita  munkaközösség-vezető 

- Természet- és társadalomtudományi munkaközösség  Suarez Mária munkaközösségvezető, 

-Pedagógiai, és Sport munkaközösség – Kakucsi Ferenc munkaközösségvezető 

- - Alsós Bizottság -  Kakucsiné Kányási  Katalin  bizottság vezető (az óvoda-iskola átmenettel 

kapcsolatos feladatok)  

 

Az elmúlt évi eredményeket nagymértékben befolyásolta a digitális munkarendre történő 

átállás. A tanulók igyekeztek a kapott feladatoknak megfelelni, azokat teljesíteni. A tárgyi 

lehetőségeket kihasználva a szaktanárok törekedtek a szakszerű segítségnyújtás biztosítására. 

Az év végi dolgozatokat az alsó tagozatos tanulók leginkább kiscsoportokban itt az iskolában 

készítették el.  

A munkaközösségek feladata, hogy a tanév kezdését követően számbavegyék a 

lemaradásokat, hiányosságokat. Az első két hét kiemelt feladata az ismétlés és gyakorlás 

minden tantárgy esetében. 

 

Kiemelt szakmai feladat: 

 

1. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése (az év 

végi 12,9%) – folyamatos megsegítése, nyomonkövetése. 

Az előző év végi eredményeik alapján a 3,5-es átlag alatti teljesítményt nyújtó 

tanulók számára a tanuló szobai felkészülés kötelező. 

 

2. Felkészülés a tanév rendjében meghatározott tantárgyi  külső és belső mérésekre.  A  

mérések eredményeinek  elemzése, az eredmények alapján:  

 

  -   az egyéni adottságokra épülő differenciált képességfejlesztés, 
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   -  a tanulók olvasási készségének fejlesztése, a szövegértés eredményeinek javítása.   

- Kölcsönös hospitálások  megvalósítása, félévenként legalább egy óra, az alsó és a felső 

tagozaton dolgozó pedagógusok körében.  
 

A munkaközösségek feladata, hogy a tanév során, a mérés eredményei beépítésre kerüljenek a 

mindennapok gyakorlatába. 

 

 

Az általános iskolai egységben tervezett mérések a következők: 

 

1. Év eleji diagnosztizáló mérések - szeptemberben folyamatosan. 

2. Félévi ellenőrző mérések a munkaközösség munkatervének megfelelően a választott 

tantárgyak ismereteiből. 

3. Év végi összegző mérések a meghatározott tantárgyakból 

 

Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, idegen nyelvből mindhárom alkalommal sor 

kerül a mérésekre.  

Egyéb mérések a tanév folyamán a szaktanár döntése alapján, meghatározott időpontban 

végeznek a tanulók körében.  

Év eleji bemeneti és év végi kimeneti méréseket a készség tárgyak kivételével minden 

tantárgyból alkalmazni kell. 

 

Testnevelésből a tanulók fizikai állapotának mérését kiegészíti az őszi, tavaszi atlétikai 

mérések végzése. Testnevelésből kiemelt feladat a tanulók előző évi NETFIT mérési 

eredményeinek áttekintése, a szülők tájékoztatása, a problémás területek tanulónkénti 

fejlesztése. 

Változás, hogy a Netfit méréseket a felső tagozat osztályaiban  már az őszi időszakban meg 

lehet kezdeni, s az ereedmények rögzítése a tanév végéig lehetséges. 

 

A netfit mérések lebonyolítása: 

Felelős: a testnevelést tanítók a felső tagozaton 

Határidő: 2022. április 30-ig folyamatosan 

A rögzítésért felelős: szaktanárok, az iskola pedagógiai asszisztense 

 

Tanmenetek elkészítési, kiegészítési és leadási határideje: 2021. szeptember 16. csütörtök 

Felelős: Munkaközösségvezetők, intézményvezető 

 

Az egész napos iskola 

 

Szeptemberben az alsó tagozatos osztályokban egész napos munkarend folytatódik. A délután 

14 órától a tanulók bekapcsolódhatnak az általuk választott iskolai szabadidős 

tevékenységekbe, az alprogrami foglalkozásokba, a  művészeti iskolai tanszaki órákra.  

 

A felső tagozaton délután 16 óráig két tanulócsoportban biztosított a másnapra történő 

felkészülés. 

 

Csoportokba pótjelentkezés határideje: 2021. szeptember 6. hétfő 

 felelős: intézményvezető-helyettes 

 

Tanév közben felvétel, a szülő írásbeli kérelme alapján csak igazgatói engedéllyel történik, 

amennyiben a csoportlétszám még emelhető.  

 

Szabadidős tevékenységek 
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Tantárgyi szakkörökbe, az ISK csoportokba pótjelentkezés a szaktanároknál: 

Határidő: 2021, szeptember 6.  hétfő  

 

2021-2022-es tanévben induló  tehetséggondozó szakkörök  

(heti 1-2 óra) 

 

Angol a 2.évfolyam,  angol középiskolára felkészítő 7.-8. évfolyam 

 Főzőcske, de okosan! 6. évfolyam 

 Zöld béka – környezetvédelmi szakkör alsó tagozat 

 Továbbtanulásra felkészítő matematika 8. évfolyam, 

 Továbbtanulásra felkészítő magyar nyelv- és irodalom 8. évfolyam 

 Robotika – projekt szakkör 

  

Tantárgyi felzárkóztató foglalkozásokat a felső tagozat osztályaiban matematika és 

magyar nyelv és irodalom tantárgyakhoz kapcsolódóan évfolyamonként heti 1 órában 

szervez az iskola. 

 

Iskolai énekkar 

Iskolai énekkar a 2020-2021-es tanévben nem  működik az intézményben. 

 

Az Iskolai Sportkör sportcsoportjai 

 

- labdarúgás: 3.-4.,  5.-6. évfolyam fiú (heti 2 óra) 

- kézilabda: 5.-6, 7.-8. évfolyam fiú-lány (heti 2 óra) 

 

Iskolánk együttműködési megállapodás keretében heti 3 órában végzi a Bozsik Labdarúgó 

programhoz kapcsolódóan a tanulók felkészítését. A foglalkozások várhatóan szeptember 

végén kezdődnek.  

 

VIII.  Pedagógiai Programunk által megvalósuló tevékenységek 
 

1. Ismerkedés Hajdú-Bihar megyével – kirándulás a 4. évfolyammal Debrecen-

Hortobágy útvonalon 2021. szeptember 16. 

      Felelős: Kakucsi István osztályfőnök, Horváth Sándorné intézményvezető 

 

2. Ismerkedés a fővárossal – kirándulás a 8. évfolyammal 2022.  március ( az 

időpont a parlamenti látogatás 

                 Felelős: Nagy Péter, Szabóné Katona Judit  osztályfőnök 

 

 

3.    Úszásoktatás – 5.  évfolyam-  2021. szeptember 1.- 16. 

                    Felelős: Kakucsi Ferenc, Nagy Péter testnevelők, 

 

IX.   Kiemelt programok- bemutatók- hagyományok  
 

Ünnepélyes tanévnyitó: 2021. augusztus 31. 

Felelős: intézményvezető,  intézményvezető-helyettes 

 

Ballagás: 2022. június 18. 

Felelős: hetedik évfolyam, intézményvezetés 
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Ünnepélyes tanévzáró: 2022. június 22. 

Felelős: intézményvezetés, második évfolyam tanulói, pedagógusai, 

 

Karácsony Sándor konferencia együttműködés a Karácsony Sándor Művelődési 

Társasággal, a Népfőiskolai Egyesülettel – 2021. szeptember 25. szombat   

Felelős: intézményvezető 

 

Télapó: 2021. december 6.  

Felelős: Alsós munkaközösség 

 

 

Adventi gyertyagyújtás: 2021. november 23. december 4., 11.,17. 

Felelős:  munkaközösségvezetők 

  

Közös karácsonyvárás: 2021. december 21. kedd 

Felelős: intézményvezető, az AMI tagozat pedagógusai, 

 

Emlék iskolagyűlés 2022. január 10. – névadónk születésének 131. évfordulója 

Felelős: Intézményvezető, Vinczéné Bíró Éva , Kaskötő Krisztián magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár, 

 

Magyar Kultúra Napja – 2022. január 21. péntek 

Felelős: osztályfőnökök, magyar nyelv és irodalom szakos tanárok, 

 

Farsang – 2022. február 11. péntek 

Felelős: Alsós Munkaközösség 

 

Pedagógus nap – 2022. június 3.  

Felelős: intézményvezetés, első évfolyam tanulói, nevelői, 

 

Pedagógus napi koszorúzás- emlékezés a névadó sírjánál  Budapesten – 2022. június 5. 

Felelős: intézményvezetés 

 

 X. Pályázatok megvalósítása 
 

1.Napközi Erzsébet táborok  - pályázatok elkészítése: 2022. március-május 

megvalósítása:  2022. június - július  

Felelős: Horváth Sándorné intézményvezető, Kiss Alexandra iskolatitkár, 

2.Határtalanul     -  (ha kiírják a pályázatot) – a hetedik évfolyam  

Felelős: Balázsi Erzsébet intézményvezető-helyettes 

 

3.Útravaló  - a nyolcadik évfolyamos tanulók továbbtanulásra történő felkészítése 

Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alapfokú művészeti iskola munkaterve 

2021-2022. tanév 

 

 

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú 

művészeti iskola területén mind a négy művészeti ágban folyik oktatás. 

- Zene tagozaton billentyűs (zongora), fafúvós (furulya, klarinét) és vonós (hegedű) –

akkordikus gitár tanszak 

- Színjáték 

- Tánc tagozaton néptánc,   -  

- Képzőművészet grafika és festészet 

Jelentkezések alapján nem indult, és szünetel a tanév során a moderntánc tagozat működése. 

 

A 2021-2022-es tanév fő feladatai: 
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1. Differenciált képesség fejlesztés – tehetséggondozás:  Bemutatók, ünnepi 

eseményeken történő fellépések, helyi, megyei, országos, nemzetközi versenyeken 

történő  részvétel  

Határidő:  a tanév során folyamatosan  
Felelős: tanszakvezetők 

 

2. Elégedettségi kérdőívek készítése a művészeti iskola területére, elégedettségi 

mérések 

Határidő: november 30. 

Felelős: Intézményvezető-helyettes, szaktanárok 

 

3.  Néptánc csoportok minősítő bemutatón történő részvétele (Hajdúböszörmény, 

Biharkeresztes) 

Határidő: 2022. május  

Felelős: Tóth Balázs néptánctanár 

 

 

A tanév időbeosztása 

Szeptember  

dátu

m 

Esemény  felelős 

08.31

.. 

Ünnepélyes Tanévnyitó, Első tanítási nap, Művészeti alakuló 

értekezlet 

Ig., ig.helyettes, 

pedagógusok 

1.hét Órabeosztások Pedagógusok 

09.13

.  

Szülői értekezlet a művészeti iskolás tanulók szüleinek intézményvezető, 

pedagógusok 

1. hét Pótbeíratkozás a művészeti iskolában pedagógusok 

1-9. Naplók, dokumentumok, ellenőrzők és egyéb adminisztrációs 

feladatok elvégzése. Tanulói törzslapok kiállítása. 

csoportvezetők 

09.14

.  

Kirándulás Kecskemétre – szakmai program megvalósítása a zene, 

és a képzőművészeti tagozat  tanulóival  a művészeti alapítvány 

anyagi támogatásával  

Bere Anna Mária, Dr. 

Sápy Szilvia, Nagyné 

Lengyel Erika 

kuratóriumi elnök 

25. térítési és tandíj kedvezmények iránti kérelmek beadása  

16. Munkatervek, tanmenetek, tanügyi dokumentumok leadása intézményvezető 

30. térítési és tandíjkedvezmény iránti kérelmek elbírálása, Iskolai 

statisztikák összeállítása – határidő: október 1. 

Ig.,,ig.h.,pedagógusok 

 

Október  

dátum Esemény  felelős 
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14. Térítési-, tandíj beadás határideje pedagógusok 

1-15. Statisztikai adatszolgáltatás ig., ig.h., zenetanárok  

 őszi szünet   

  

November 

dátum Esemény  felelős 

8. Őszi koncert az alsó tagozatos tanulóknak zenetanárok 

9.-30. Kérdőívezés lebonyolítása- kiértékelés intézményvezetés, 

rendszergazda 

December 

dátum Esemény  felelős 

  Adventi gyertyagyújtás  intézményvezetés 

13.- Karácsonyi kiállítás Bere Anna Mária 

16 Karácsonyi hangverseny- Tanulmányokért díj átadása Ig.helyettes, zene 

tanárok, Törökné Bíró 

Erika 

21. Közös karácsonyvárás ig., ig.h., of. 

 téli szünet   

   

 

 

 

Január 

dátum 

Esemény  felelős 

10. Karácsony Sándor születésének 130. évfordulója  ig.helyettes, 

szaktanárok 

21. Félévi osztályzatok lezárása Szaktanárok 

24 Félévi beszámolók leadása ig.h. 

27. Tanszaki hangverseny zenetanárok 

27. Félévi bizonyítványok osztása legkésőbb január 29-ig szaktanárok 

 Félévet értékelő értekezlet  
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Február  

dátum Esemény  felelős 

14.-25. Nyílt napok az AMI tagozatain ig.h. 

 színházlátogatás az Dráma tagozatos tanulók részvételével szaktanár 

 

Március 

dátum Esemény  felelős 

25. Jótékonysági Művészeti Gála az AMI szervezésében ig.h. 

 

Április 

dátum Esemény  felelős 

 Területi, megyei művészeti bemutatók az AMI részvételével Ig.h. 

21.-22. Beíratás az alapfokú művészeti iskolába – 1. évfolyam – április 

21.-22 

Ig., Isk.titkár 

25.-29. Beíratás a magasabb évfolyamokon ig. iskolatitkár, 

szaktanárok  

14.-20. Tavaszi szünet  

   

Május 

dátum Esemény  felelős 

6. Tavaszi koncert az alsó tagozatos tanulóknak zenetanárok 

 Záróvizsgák a művészeti iskolában ig.h. 

 Területi, megyei művészeti bemutatók az AMI részvételével szaktanárok 

 Nyári programok pontosítása, véglegesítése, nyári tábor 

előkészítése 

Ig., igh. 

 2020/2021-es tanév tantárgyfelosztás-tervezetének elkészítése ig. 

 

Június 

dátum Esemény  felelős 
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8. Festő tagozat záró kiállítása Bere Anna Mária  

9. Zene tagozat zárókoncertje Dr. Sápy Szilvia  

10. Egyéb tagozatok vizsgabemutatója Tóth Balázs, Törökné 

Bíró Erika tagozat 

vezetők 

13.-15. dokumentumok összeolvasása ig.h szaktanárok 

13.-15. Osztályzatok lezárása, anyakönyv, bizonyítvány kiállítása 

Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. szerda  

Of., ig.h. 

 Ünnepélyes tanévzáró  

  beszámolók elkészítése Mk.vez. 

 Év végi statisztikák összeállítása Iskolatitkár 

 Naplók, egyéb adminisztrációk ellenőrzése Ig., ig.h. 

 Nyári nagytakarításhoz a termek előkészítése  

 Néptánc tábor Tóth Balázs 

 Tanévzáró értekezlet Igazgató,ig.h. 
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Az intézmény  éves ellenőrzési terve 
 

Az ellenőrzés 

tartalma 

Módszerek, 

eljárások 

gyakoriság az ellenőrzést 

végző személye 

Dokumentu

m 

Tűz- és 

balesetvédelem 

 

 

A költségvetés 

időarányos 

teljesítésének 

ellenőrzése  

Helyszíni 

szemle 

 

 

Megfigyelés 

Dokumentum

-elemzés 

számlaegyenl

eg 

évente két 

alkalommal 

 

 

 

negyedévente 

Tűz- és 

munkavédelmi 

felelősök, 

Baranyai 

Sándor Barbiz  

 

Intézményvezet

ő  

Tűz- és 

munkavédelm

i naplók, 

 

Tankerület 

által küldött 

időszaki 

költségvetési 

kimutatások 

Szakmai 

alapdokumentum

ok ellenőrzése 

Dokumentum

-elemzés 

Jogszabálynak 

megfelelően, 

változások 

következtében  

intézményvezet

és 

fenntartóhoz 

benyújtott 

módosított 

dokumentum, 

Iskolai 

alapdokumentum

ok (PP, SZMSZ) 

Dokumentum

-elemzés 

évente 

illetve jogszabályi 

és egyéb 

(személyi)változás

ok esetén 

Intézményvezet

ő, 

intézményvezet

ő-helyettes, 

munkaközösség 

vezetők,  

fenntartóhoz 

benyújtott 

módosított 

dokumentum, 

Tanügyi 

dokumentumok, 

KRÉTA-enapló  

Dokumentum

-elemzés 

Naplók, 

szakköri 

naplók 

Havonta  Intézményvezet

ő, 

intézményvezet

ő-helyettes, 

 

Tanügyi 

dokumentumok  

Törzslapok, 

bizonyítványo

k 

Szept. 30-ig  

Június 20-ig 

Igazgató, 

igazgató 

helyettes 

bejegyzés 

Munkatervek, 

tanmenetek 

Dokumentum

-elemzés 

Szeptember 16-ig  intézményvezet

ő, 

munkaközösség 

vezetők 

Munkatervek, 

tanmenetek 

Pedagógus 

munkaidő 

nyilvántartás, 

jelenlét vezetése  

Dokumentum

-elemzés 

naponta Intézményvezet

ő,  iskolatitkár,  

Nyilvántartó 

lap 

Alkalmazottak 

munkaidő 

nyilvántartása, 

munkakezdés, 

befejezés  

(jelenléti ív)  

Dokumentum

-elemzés 

havonta Intézményvezet

ő-helyettes 

Jelenléti ív 

bejegyzés, 

helyszíni 

ellenőrzés 

Mérések 

végrehajtásának 

ellenőrzése 

Mérések, 

Dokumentum

-elemzés 

Éves 

munkatervben 

foglaltak alapján  

Intézményvezet

ő, 

munkaközösség 

vezetők, 

e-naplók, 

naplók, 

mérések 

ellenőrzése 

félévkor, év 

végén 
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óralátogatások megfigyelés A tanév folyamán 

ütemezett 

időpontokban  

Intézményvezet

ő, 

intézményvezet

ő-helyettes, 

 e-napló 

bejegyzés, 

óramegfigyelé

si lap  

szakköri naplók 

ellenőrzése - 

KRÉTA 

Dokumentum

-elemzés 

év elején, félévkor, 

tanév végén,  

Intézményvezet

ő, 

intézményvezet

ő-helyettes 

e-Napló 

bejegyzés 

környezet 

tisztasága 

helyszíni 

bejárás 

hetente Intézményvezet

ő, 

intézményvezet

ő-helyettes, 

takarítást 

irányító 

munkatárs, 

ellenőrző 

füzet 

műszaki állapot 

ellenőrzése 

helyszíni 

bejárás 

hetente Intézményvezet

ő, 

intézményvezet

ő-helyettes, 

karbantartó, 

munkavédelmi 

felelős  

ellenőrző 

füzet 

 

 

 

 

Legitimációs záradék: 

 

 

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola 2021-2022-es 

tanévre vonatkozó munkatervét a nevelőtestület 2021.. augusztus 30-án  a tanévnyitó 

értekezleten véleményezte és egyhangúlag elfogadta. 

 

A nevelőtestület nevében:                                                          ………………………………. 

                                                                                                        intézményvezető 

 

 

 

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola 2021-2022-es 

tanévre vonatkozó munkatervét   az alábbi szervezetek   véleményezték és elfogadásra 

javasolták: 

 

az Intézmény tanács nevében:                                       ……………………………………… 

 

 

 

a Szülői Tanács nevében:                                               ………………………………………. 

 

 

 

a Diákönkormányzat nevében:                                       ………………………………………...  
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Az éves munkaterv mellékletét képezi a „Járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről” szóló intézményi intézkedési terv. 

 

 

 
 

 

 

 

 


