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A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok:
Jogszabály teljes neve

Jogszabály
hatálya

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200229.kor

A jogszabály mai
napon ( 2020.09.02. )
hatályos állapota.
A jogszabály mai
napon ( 2020.09.02. )
hatályos állapota.

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200110.kor

A jogszabály mai
napon ( 2020.09.02. )
hatályos állapota.

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről

A jogszabály mai
napon ( 2020.09.02. )
hatályos állapota.
121/2013. (IV.26.) Korm, rendelet az Oktatási Hivatalról
A jogszabály mai
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300121.kor
napon ( 2020.09.02. )
hatályos állapota.
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
A jogszabály mai
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200033.TV
napon ( 2020.09.02. )
hatályos állapota.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli
A jogszabály mai
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. napon ( 2020.09.02. )
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
hatályos állapota.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm

A jogszabály mai
napon (2020.09.02. )
hatályos állapota.

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való
közreműködés feltételeiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200048.emm

A jogszabály mai
napon ( 2020.09.02. )
hatályos állapota.

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a
tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII.
29.) Korm. rendelet
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A jogszabály mai
napon ( 2019.09.02. )
hatályos állapota.

a tankönyvellátással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 258/2019.
(X. 31.) Korm.rendelet
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100362.kor

A jogszabály mai
napon ( 2019.09.02. )
hatályos állapota.
A jogszabály mai
napon ( 2020.09.02. )
hatályos állapota.
A jogszabály mai
napon ( 2020.09.02. )
hatályos állapota.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők
juttatásairól és kedvezményeiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, A jogszabály mai
valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
napon ( 2019.09.02. )
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500015.EMM
hatályos állapota.

Pedagógus ellenőrzés/minősítés jogszabályai és dokumentumai
Jogszabály teljes neve
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba
lépéshez (pdf)
(ötödik változat)
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok
_minositesi_ren dszereben_5.pdf
Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf) (harmadik
változat)
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_harma
dik.pdf
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1. A 2020/2021. tanév rendje
Első tanítási nap
2020. szeptember 1.
(kedd)
Utolsó tanítási nap
2021. június 15.
(kedd)
Az első félév 2021. január 22-ig (péntek) tart, január 29-ig (péntek) értesítjük a tanulókat és a
szülőket az első félév munkájának eredményéről.
1.1. Tanítási szünetek:
2020. október 23-tól 2020. november 1-ig tart.
Őszi szünet
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök),
a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
Téli szünet

2020. december 19-től 2021. január 3-ig
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

Tavaszi szünet

2021. április 1-től 2021. április 6-ig tart.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 7. (szerda).

1.2. Tanítás nélküli munkanapok rendje:
1. nap

2020. december 12. (szombat)

Pályaorientációs nap

2. nap

2021. február 15. (hétfő)

Belső továbbképzés

3. nap

2021. március 16. (kedd)

4. nap

2021. március 31. (szerda)

5. nap

2021. június 14. (hétfő)

6. nap

2021. június 15. (kedd)

Belső továbbképzés (Komplex
versenyre készülés)
A tanulásban akadályozott tanulók
nevelését, oktatását ellátó általános
iskolák tanulóinak XLV. Megyei
Komplex Tanulmányi Versenye
Diákönkormányzat által
felhasználható nap
Osztálykirándulás

A kötelező tanítási napok száma százhetvenkilenc (179) nap.
1.3. Ünnepek, megemlékezések:
2020. október 06. (kedd)
2020. október 23. (péntek) (22. csütörtök)
2020. november 01. (vasárnap)
2020. december 13.(vasárnap) (11. péntek)
2020. december 25-26. (péntek-szombat)
(18. péntek)
2021. január 01. (péntek)
2021. február 25. (csütörtök)

Aradi vértanúk napja
1956-os forradalom és szabadságharc
Mindenszentek
Luca Nap (DÖK)
Karácsony
Újév
Kommunista diktatúrák áldozatainak
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emléknapja
1848-49-es forradalom és szabadságharc
Nagypéntek
A holokauszt magyarországi áldozatainak
emléknapja
Húsvét
A munka ünnepe
Pünkösd
Nemzeti összetartozás napja
Pedagógusnap
Az államalapítás ünnepe

2021. március 15. (hétfő)
2021. április 2. (péntek)
2021. április 16. (péntek)
2021. április 4-5. (vasárnap-hétfő)
2021. május 01. (szombat)
2021. május 24. (hétfő)
2021. június 04. (péntek)
2021. június 06. (vasárnap)
2021. augusztus 20. (péntek)

1.4. Áthelyezett munkanapok:
December 12. szombat munkanap december 24. csütörtök pihenőnap
1.5. Iskolai rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések:
Időpont
Esemény
2020. szeptember 1.(kedd)
2020. szeptember 02-03

Felelős

Tanévnyitó ünnepély

Frang Vivien

Drámapedagógia

szociális segítő,
osztályfőnökök

2020. szeptember

Kirándulás

EFOÉSZ,
osztályfőnökök

2020/21.tanév folyamán

Lázár Ervin program

osztályfőnökök

2020. szeptember 25. (péntek)

Magyar Diáksport Napja

Muzsiné, Egyedné

Aradi vértanúk napja

Osztályfőnökök

2020.szeptember-október

Papírgyűjtés

Doroszniné,
osztályfőnökök

2020. október 22.

1956-os forradalom és
szabadságharc

Fehér Katalin, Dancsné
Judit

2020.szeptember 30. - október 1.
(szerda-csütörtök)

Népmese napja

Fehér Katalin, Horváth
Lászlóné

2020. november 11. (szerda)

Márton-nap

Fehér Katalin, Dancsné
Judit, Töreki-Keller É.

2020. december 3.(csütörtök)

Fogyatékos Emberek Világnapja

Vincze Judit

2020. december 6. (4. péntek)

Mikulás

Vincze Judit,
Horváthné, Nagyné V.
Katalin

2020. november 27.(péntek) 2020. december 18.(péntek)

Adventi készülődés

Nagyné V. Katalin
Feketéné Márti

2020. október 4.
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2020.december

Mézeskalács készítés

Fehér Katalin, Dancsné
Judit, Töreki-Keller É.

2020. december 12. (szombat)

Pályaorientációs nap

osztályfőnökök,
szociális segítő

2020. december 18. (péntek)

Iskolai karácsony

Egyedné, Dorosziné

2020. december 18. (péntek)

Mindenki karácsonya

Frang Vivien

2020/21 tanév folyamán

Prevenciós előadás az iskolai
zaklatásról

szociális segítő,
osztályfőnökök

2020/21 tanév folyamán

egyéb szakember
Szabadidős programok teljes körű
szociális segítő,
leszervezése/bekapcsolódása
osztályfőnökök

2020/21 tanév folyamán

Kupakgyűjtés

Osztályfőnökök,
Dorosziné

2021. február 15. (hétfő)

Belső továbbképzés

Frang Vivien

2021. február

ÉFOÉSZ bál

Frang Vivien

2021. február 25.

Kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja

Osztályfőnökök

2021. február

Farsang

Fehér K, Töreki-Keller
É., Csanádi-Tóth D.,
Orbán Kitti

2021. március 15. (12. péntek )

1848-49-es forradalom és
szabadságharc

Csanádi-Tóth D.,
Orbán Kitti

2021. március 16. (kedd)

Belső továbbképzés

Frang Vivien

2021. március 21. (vasárnap) –
(22. hétfő)

Down –szindróma-világnapja

Fehér K,

2021. március 22. (hétfő)

Víz világnapja

Dorosziné, Orbán Kitti

2021. március 31. (szerda)

Komplex tanulmányi verseny

Frang Vivien, Egyedné,
Dorosziné

2021. április 2. (március 30. kedd) Autizmus világnapja

Vincze J.,Töreki-Keller
É.,

2021. április 16. (péntek)

A holokauszt magyarországi
áldozatainak emléknapja

Osztályfőnökök

2021. április 24. (szombat)
(április 23. péntek)

Magyar Népviselet Napja

Muzsiné

2021. június 4. (péntek)

Nemzeti összetartozás napja

Osztályfőnökök

2021. június 14. (hétfő)

Szász – nap

DÖK

2021. június 15. (Kedd)

Osztálykirándulás

Osztályfőnökök

2021. június 21. (hétfő)

Tanévzáró ünnepély, Ballagás

Csanádi-Tóth
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D.,Dorosziné,
1.6. Tanulmányi versenyek rendje:
2020. november
Megyei helyesírási verseny
2021. március
Szavalóverseny
2021. március
Szépíró verseny
2021. március 31.
A tanulásban akadályozott
tanulók nevelését, oktatását
ellátó általános iskolák
tanulóinak XLV. Megyei
Komplex Tanulmányi
Versenye
1.7. Sportversenyek rendje:
Időpont
Esemény

Csanádi-Tóth D.
Horváth Lné, Feketéné
Muzsiné, Fehér K.
Egyedné, Frang V. Dorosziné

Felelős

2020.szeptember 22.

Mezei futó diákolimpia megyei
döntő Tapolca

Egyedné Kiss Katalin
Nagyné Varga Katalin

2020.szeptember 29.

Megyei diákolimpiai atlétika
verseny
Veszprém

Egyedné Kiss Katalin
Nagyné Varga Katalin

2020. október 7.

Atlétika diákolimpia országos
döntő III. kcs
Budapest

Egyedné Kiss Katalin

2019. október 9.

Atlétika diákolimpia országos
döntő IV. kcs
Budapest

Egyedné Kiss Katalin

2020. október 16.

Mezei futó diákolimpia országos
döntő
Egyedné Kiss Katalin
Pomáz

2020.november 7.

Megyei diákolimpiai
asztalitenisz verseny
Várpalota

Egyedné Kiss Katalin

2020. november 18.

Megyei diákolimpiai
terematlétikai verseny
Veszprém

Egyedné Kiss Katalin

2020. december 11.

Terematlétika diákolimpiai
országos döntő I.-II. kcs
Budapest

2020. december 5.

Mikulás kupa
Várpalota

Egyedné Kiss Katalin

2021. január 22.

Asztalitenisz országos
diákolimpiai döntő III:-IV. kcs
Tata

Egyedné Kiss Katalin

2021. február 22.

Csobánc Teremlabdarúgó Torna Egyedné Kiss Katalin
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Egyedné Kiss Katalin

2021. március 26.

Asztalitenisz országos
diákolimpiai döntő V-VI. kcs
Budapest

2021. április 2.

Megyei diákolimpiai mezei
futóverseny Tapolca

2021. április 24.

Mezei futó diákolimpia országos
Egyedné Kiss Katalin
döntő
Pomáz

2021. május 12.

Megyei diákolimpiai atlétikai
verseny
Megyei diákolimpiai erőemelő
verseny
Veszprém

2021. május 21.

Országos diákolimpiai atlétika
döntő III. kcs.
Budapest

Egyedné Kiss Katalin

Országos diákolimpiai atlétika
verseny IV. kcs
Budapest

Egyedné Kiss Katalin

2021. június 3.

1.8. Témahetek:
2020.szeptember 25.
2021. március 1–5

Magyar Diáksport Napja

2021. március 22–26.
2021. április 19–23.

„Pénz7”pénzügyi és
vállalkozói témahét
Digitális témahét
Fenntarthatósági témahét

1.9. Táborok:
2020/2021.

Határtalanul

2020/21.

Erzsébet tábor

2021. június

Nyári tábor

1.10.

Egyedné Kiss Katalin
Egyedné Kiss Katalin

Egyedné Kiss Katalin

Egyedné Kiss Katalin,
Muzsiné
Töreki-Keller É., Nagyné V.
Feketéné Márti
Dorosziné, Orbán Kitti
Egyedné, Muzsiné

Frang Vivien, Egyedné Kiss
Katalin
Frang Vivien, Egyedné Kiss
Katalin, Dorosziné Nagy
Vivien
Frang Vivien

Vizsgák rendje:

Osztályozó vizsgák időpontjai:
2021. január 18. (hétfő)
2021. június 8. (kedd)
Javítóvizsga időpontjai:
2021. augusztus 26. (csütörtök)
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1.11.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata:

2021. január 11. és április 23. között Egyedné Kiss Katalin
1.12.

Szülői értekezletek:
2020.szeptember 2. (kedd) 9.00 Iskola u.
2020.szeptember 2. (kedd) 9.00 Köztársaság tér
2020. november 17. (kedd) 16.00 Köztársaság tér
2020. november 18. (szerda) 16.00 Iskola u.
2021. február 09. (kedd) 16.00 Köztársaság tér
2021. február 10. (szerda) 16.00 Iskola u.
2021. április 13.(kedd) 16.00 Köztársaság tér
2021. április 14. (szerda) 16.00 Iskola u.

A járványügyi helyzetre való tekintettel, telefonos egyeztetés alapján.
1.13.

Szülői fogadóórák:
2020. október 1. (kedd) 15.30. Köztársaság tér
2020. október 2. (szerda) 15.30. Iskola u.
2020. november 19. (kedd) 15.30 Köztársaság tér
2020. november 20. (szerda) 15.30. Iskola u.
2021. február 11. (kedd) 15.30 Köztársaság tér
2021. február 12. (szerda) 15.30. Iskola u.
2021. április 7.(kedd)
15.30. Köztársaság tér
2021. április 8. (szerda) 15.30. Iskola u.
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1.14.

Félévzárás:

Félévi osztályozó vizsga:
Félévi osztályozó értekezlet:
Félévi értesítők kiosztása:
Félévi értékelő értekezlet:
1.15.

2021. január 18. (hétfő) 8:00
2021. január 20. (szerda)
2021. január 29. (péntek)
2021. február 3. (szerda) 15.00

Tanévzárás:

Év végi osztályozó vizsga:
Év végi osztályozó értekezlet:
Tanévzáró ünnepség, ballagás:
Iskolai évértékelő értekezlet:
Javító vizsga:
1.16.

2021. június 8. (kedd)
2021. június 10. (csütörtök)
2021. június 21. (hétfő)
2021. június 23. (szerda)
2021. augusztus 26. (csütörtök) 9:00

Értekezletek rendje:

Tanévnyitó tantestületi értekezlet:

2020. augusztus 31. (hétfő)

Információs értekezlet:

2020. október 7. (szerda)

Félévi osztályozó értekezlet:

2021. január 20. (szerda)

Félévi értékelő értekezlet:

2021. február 3. (szerda)

Információs értekezlet:

2021.március 16. (kedd)

Év végi osztályozó értekezlet:

2021. június 10. (csütörtök)

Tanévzáró értekezlet:

2021. június 23. (szerda)

Munkaközösség értekezletei: havonta munkaterv alapján
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2. Személyi feltételek:
2.1. Pedagógus és technikai állomány:
Tantestület létszáma:
Ebből szerződéssel:
Óraadó:
Maurer Ágnes)
Iskola pszichológus:

12 fő (1 betöltetlen állás)
2 fő (Töreki-Keller É., Muzsiné,)
4 fő (Fekete Ferencné, Kiss Boglárka, Pákay Andrea, Pákay1 fő (Bognár Eszter) 6 órában

Szakos ellátottság: 90%
Nevelő-oktató munkát segítők:
6 fő
Ebből:
Gyógypedagógiai asszisztens:
Iskolatitkár:

5 fő (Lakatné, Szabados E. Kissné,
Starcsevics K. , Horváth K.)
1 fő (Póka Bianka)

Karbantartó:
Takarítónő:

0 fő
1 fő (Kovács Ildikó)

2.2. Képesítések, végzettség:
Gyógypedagógus:
Konduktor-tanító:
Tanító:
Szakvizsga :

9 fő
1 fő
2 fő
2 fő

Szakértő: Frang Vivien
pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)
pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő
2.2.1. Továbbképzések a 2020-2021.tanévben:
Belső tantestületi továbbképzések: 11 fő
(Bővebben a munkaközösségi munkatervekben)
Továbbtanulás: Tanfolyamok, továbbképzések:
Az "Út a szabadsághoz: az állampolgári kompetenciák fejlesztési lehetőségei a közép- és kelet-európai
rendszerváltoztatások tükrében" című 30 órás akkreditált továbbképzés

Dorosziné Nagy Vivien, Frang Vivien, Orbán Kitti, Nagyné Varga Katalin, Egyedné Kiss
Katalin, Szentgyörgyi Emes, Csanádi-Tóth Dorottya
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2.2.2. Pedagógus életpályamodell:
Mesterpedagógus:
1 fő (Frang Vivien)
Pedagógus II. 2 fő (Egyedné Kiss Katalin, Horváth Lászlóné)
Pedagógus I. 9 fő
A 2021. évi intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett:
Szász Márton Általános Iskola
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2.3. Pedagógusok adatai:
Név
1. Csanádi-Tóth Dorottya

Szak
gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak
pedagógiája

2. Dorosziné Nagy Vivien

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiai szakos tanár

3. Egyedné Kiss Katalin

oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógiai
tanár, általános iskolai tanító (műveltségi
terület: testnevelés), speciális pedagógiai szakos
tanár és szakpedagógus, közoktatási vezető
szakvizsga
oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár
tanító, oligofrén pedagógia tanulásban
akadályozottak pedagógiája gyógypedagógiai
tanár; tanulásban akadályoztottak pedagógiai
szakos gyógypedagógiai tanár Kistérségi tanügy
igazgatási szakértő
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
pedagógiai-szakmai ellenőrzést
(tanfelügyeletet)
ellátó szakértő pedagógusminősítés
szakterületen szereplő
köznevelési szakértő
tanító (műveltségi terület: technika)

4. Fehér Katalin
5. Frang Vivien

6. Horváth Lászlóné

7. Muzsiné Csetey Annamária tanító (műveltségi terület: vizuális nevelés)
8. Nagyné Varga Katalin
9. Orbán Kitti
10. Pákay-Maurer Ágnes
11.Töreky-Keller Éva
12.Vincze Judit

konduktor- általános iskolai tanító, közoktatási
vezető szakvizsga
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
gyógypedagógus szomatopedagógiai szakirány
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirány
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirány
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2.4. Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók adatai:
Név
1. Póka Bianka
2. Lakat Andrásné
3. Szabados Emese Sarolta
4. Starcsevics Katalin
5. Kissné Subsics Mónika

Munkakör
iskolatitkár
gyógypedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai asszisztens

2.5. Technikai dolgozók adatai:
Név
1. Kovács Ildikó

Munkakör
takarító

2.6. 2020/2021. tanév osztályai:
Osztályfőnök:
1-3-4-5.o.
Nagyné Varga Katalin
6-7 o.
Dorosziné Nagy Vivien
8.o.
Csanádi-Tóth Dorottya

9 fő?
14 fő?
7 fő ?

Foglalkoztató:
1-8. o.
Autista 1-8. o.

11 fő
6 fő

Fehér Katalin
Vincze Judit

Összese:

47 fő
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2.7. Csengetési rend
ÓRA

IDŐTARTAMA

SZÜNET

1.

8.00

8.45

10 perc

2.

8.55

9.40

15 perc

3.

9.55

10.40

10 perc

4.

10.50

11.35

10 perc

5.

11.45

12.30

5 perc

6.

12.35

13.20

5 perc

7.

13.25

14.10

8.

14.15

15.00

Napközi

9.

15.15

16.00

Napközi

Ebéd szünet

2.8. Középfokú beiskolázás határidők:
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
Általános felvételi eljárás kezdete
Az iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak,a tanulói adatlapok első
példányát pedig a Hivatalnak
A középfokú iskola eddig az időpontig
nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi
jegyzékét.
Tanulói adatlapok módosításának lehetősége
Az iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti,
korábban beküldött tanulói adatlap második
példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell
megküldeni a Felvételi Központnak.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a
középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek
listáját ABC sorrendben
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói
döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és
elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett
felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
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2020. október 31.
2021. január 18.
2021. február 19.

2021. március 16.
2021. március 19–20.
2021. március 23.

2021. március 26.

2021. április 23.

2021. április 30.

2.9. Az iskola vezetősége:
Intézményvezető: Frang Vivien

2.10.

Választott tisztségviselők:

Munkavédelmi és tűzvédelmi megbízott
Önértékelési csoport tagjai
Közalkalmazotti Tanács elnöke
Közalkalmazotti Tanács tagjai
Diákönkormányzat munkáját segítő
pedagógus
Szülői munkaközösségi megbízott
Középfokú beiskolázási felelős
Munkavédelmi képviselő

Egyedné Kiss Katalin
Németh Zoltán
Frang Vivien
Nagyné Varga Katalin

Munkaközösség
Osztályfőnöki és nevelőtestületi
munkaközösség vezető
2.11.

Komárominé Márfi Szabina
Egyedné Kiss Katalin, Fehér Katalin
Dorosziné Nagy Vivien
Dorosziné Nagy Vivien, Lakat Andrásné,
Orbán Kitti

Egyedné Kiss Katalin

A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje:

Állandó ügyelet tartása (7.30 – 16.00)
Frang Vivien intézményvezető
Egyedné Kiss Katalin

igazgatói szoba

Póka Bianka iskolatitkár

gazdasági iroda

2.12.

igazgatói iroda, tanári szoba

Tantestületi megbízások:

Munkacsoport- és tagozatvezetők:
Munkaközösség-vezető
DÖK segítő tanár:
Közalkalmazotti Tanács elnöke:
Intézményi Tanács elnöke:
Iskolai tankönyvfelelős:

Egyedné Kiss Katalin
Egyedné Kiss Katalin
Dorosziné Nagy Vivien
Bognár Ferenc
Egyedné Kiss Katalin
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2.13.

Tanulószoba, napközi megszervezése 2020-2021. tanév:
Hétfő

Kedd

Csütörtök

Szerda

Péntek

1-8. évfolyam, Horváth Lászlóné Horváth Lászlóné Horváth Lászlóné Horváth Lászlóné Horváth Lászlóné
felügyelet

Szentgyörgyi
Emese,
Starcsevics
Katalin

Szentgyörgyi
Emese,
Starcsevics
Katalin

Szentgyörgyi
Emese,
Starcsevics
Katalin

Szentgyörgyi
Emese,
Starcsevics
Katalin

Ügyelet megszervezése 2020-2021. tanév:
Hétfő

556,50

2.14.

Szentgyörgyi
Emese,
Starcsevics
Katalin

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Reggeli ügyelet
7.00-tól

Starcsevics Katalin
Muzsiné Csetey
Annamária
Óraközi szünetekben Nagyné Varga Katlin
(1-3 szünet)

Starcsevics Katalin
Starcsevics Katalin
Starcsevics Katalin
Muzsiné Csetey
Muzsiné Csetey
Muzsiné Csetey
Annamária
Annamária
Annamária
Dorosziné Nagy Vivien Dorosziné Nagy Vivien Nagyné Varga Katlin

Starcsevics Katalin
Muzsiné Csetey
Annamária
Orbán Kitti

Óraközi szünetekben Csanádi-Tóth
(4-6 szünet)
Dorottya

Orbán Kitti

Muzsiné Csetey
Annamária

Horváth Lászlóné
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Csanádi-Tóth Dorottya

3. Tárgyi feltételek:
3.1. Karbantartás, felújítás a nyári szünetben
3.2. Nyújts Kezet Alapítvány
Tárgyi
feltételeink
javításában,
pedagógiai
munkánk
támogatásában
együttműködünk a „Nyújts Kezet Alapítvány” kuratóriumával.
Feladatunk az adófelajánlások propagálása szülői értekezleteken, SzM értekezleteken.

4. A tanév kiemelt feladatai:
1. A törvények, rendeletek módosításainak megismerése, értelmezése, gyakorlati
alkalmazása az alapdokumentumok felülvizsgálata során
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a köznevelésre
vonatkozó kormányrendeletek, végrehajtási utasítások, módosítások
alapján az Alapdokumentumok módosítása:
 Pedagógiai Program,
 Helyi tanterv
 Vizsgakövetelmények,
 Szervezeti és Működési Szabályzat,
 Házirend.
 Egyéb szabályzatok elkészítése, módosítása.
2. A pedagógiai folyamatok az elvárásoknak megfelelő szervezése és megvalósítása.
Pedagógusminősítésekre felkészítés, segítségnyújtás szakértők,
szaktanácsadók közreműködésével.
A tanfelügyeleti látogatások, minősítések feladatainak pontos megvalósítása:
A 2021. évi intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett:
Szász Márton Általános Iskola
Az intézmény jogszabályoknak megfelelő működtetése, munkaköri
leírásoknak való megfelelés.
Osztályfőnöki munkaköri leírás kiegészítése, pontosítása
tanévkezdéskor
Dokumentálási fegyelem növelése (e-napló, tanmenetek, ellenőrzők,
munkatervek).
Adatszolgáltatások pontos megvalósítása
Tanévkezdéskor helyzetelemzés pontos elkészítése – osztályfőnökök
Statisztikai adatszolgáltatás
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3. Szakmai és partnerkapcsolatok fejlesztése, fenntartása, közös programok
megvalósítása
 Folyamatos kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel: szülői értekezletek,
fogadóórák, konzultációk hatékony működtetése.
 Partnerkapcsolatok ápolása, bővítése.
 Rendszeres kapcsolattartás az iskolai szociális segítővel.
 Az intézmény tanulóinak és pedagógusainak aktív részvétele a város kulturális
életében: városi rendezvények
Téltemető, Október 6. , Október 23. Trianoni megemlékezés
Mindenki Karácsonya, EFOÉSZ-bál,
4.Hagyományaink megőrzése, ápolása, továbbfejlesztése:
















Tanévnyitó ünnepély
„Elsős” avató
Karácsony
Farsang
Fogyatékosok Világnapja
Iskolai szavalóverseny
Föld napja
Ballagási ünnepély
Tábor /Nyár folyamán vagy év elején./
Csobánc teremfoci bajnokság /A rendezvényen a megyei társiskolák vesznek részt./
Szász-nap /Iskolánk névadójáról való megemlékezés./
Kulturális bemutató /tánc, színdarab, ének, vers, báb/
Gyermeknap
Játszóház (húsvét, karácsony)
Tanévzáró ünnepély

A nemzeti ünnepeink
 Október 23.
 Március 15.
Osztályszintű megemlékezések:
 Aradi vértanúkra emlékezés
 Holocaust magyarországi áldozatainak emléknapja
 A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
 Nemzeti Összetartozás Napja
Továbbképzéseken való részvétel (pl.: szakmai napokon, POK által szervezett ingyenes
képzéseken, beiskolázási terv alapján egyéb továbbképzés).
Pedagógiai kultúra javítása érdekében önképző feladatok, e-learning továbbképzések.
Munkaközösségi szakmai műhelymunka, óralátogatások, óramegbeszélések
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5. Lemorzsolódással kapcsolatos teendők:
1) A lemorzsolódás javításának érdekében az osztályfőnökök napi kapcsolatban állnak a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Azonnal jelezzük a tanulók
hiányzását a törvényi jogszabálynak eleget téve a szülők felé, majd a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály felé.
Részt veszünk minden tanulóval kapcsolatos esetmegbeszélésen, továbbá észlelő-és
jelzőrendszeri értekezleten, ahol az aktuális estek megbeszélése, az elmúlt időszakok
tapasztalat cseréje történik. Igyekszünk együtt gondolkodva a legjobb egyénre szabott
megoldási tervet kidolgozni.
2) Intézményünk, hogy tanulóink lemorzsolódását csökkentse, olyan szabadidős és
tanórai tevékenységeket próbál szervezni, mellyel kedvet csinálhatunk számukra az
iskolai neveléshez-oktatáshoz. A törvény által előírt rehabilitációs/habilitációs
felzárkóztató foglalkozásokat is biztosítunk Az eredményesebb és hatékonyabb munka
érdekében 2016 előtt és 2016 óta pedagógusaink folyamatosan részt vesznek
továbbképzéseken. Szeretnénk több a tanórákhoz köthető és a lemorzsolódás
csökkentéséhez kapcsolódó képzésbe bekapcsolódni.
3) A 2019/20-as tanévtől csatlakoztunk, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által
indítandó projektbe, melynek célja a tanulók iskolai szociális tevékenységének
segítése. Közös szabadidős tevékenységeket, felzárkóztatást, pszichológiai
megsegítést és tanácsadást szerveztünk közösen. Úgy gondolom, hogy közös erővel,
szorosan együttműködve a lemorzsolódás veszélyeit sikerül csökkentenünk.
4) Szaktanácsadó bevonása és intézkedési terv készítése a lemorzsolódás csökkentésére.
Az Oktatási Hivatal 2020-as központi igényfelmérőjében meg is fogalmaztuk milyen
témakörben szeretnék segítséget kérni.
 -„A jogszabály kötelezettség alapján lemorzsolódással veszélyeztette tanulók
támogatásához kapcsolódó korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer
működtetése-országos pedagógiai mérés-értékelés”
 -„A jogszabály kötelezettség alapján lemorzsolódással veszélyeztette tanulók
támogatásához kapcsolódó korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer
működtetése-intézményfejlesztés.”
 A 2019/20-as tanévben A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ által
szervezett, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentését segítő
képzésen az intézmény pedagógusa részt vett de de további célzott szakmaimódszertani szolgáltatásokat is igénybe vesszük.

5)
6)
7)
8)

Az elkövetkezendő tanévekben is élni szeretnénk a szaktanácsadás lehetőségével.
Továbbképzéseken való részvétel.
Korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer hatékony működtetése.
Biztos alapkészségek kialakítása, tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai keretek
között és azon túl. A cselekvéses, aktív tanulás, a differenciáló tanulásszervezési
módok folyamatos alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezés beépítése
eszköztárunkba.
- módszertani ötletek önképzés, óralátogatás, szakmai műhelymunka
során
- Tanulás hatékonyságának növelése, a tanulók motivációjának
emelése, melynek eredményeként javul az egyéni tanulási folyamat.
Tehetséggondozás: sakk oktatás tanórán kívül, versenyekre felkészítés, sikeres
továbbtanulás elősegítése
- tanulmányi és sportversenyeken való eredményes szereplés
- pályaorientációs nap megszervezése
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Felzárkóztatás, korrepetálás, hátránykompenzálás elsősorban
a lassabban haladó csoportokban.
- eredmények nyomonkövetése, segítségnyújtás, fejlesztő
foglalkozások,
- jelzőrendszer
hatékony működtetése
Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, lehetőségek felkutatása és a
pályázatokban való aktív részvétel:
- Közművelődési pályázatban
- Erzsébet-tábor pályázatban, valamint Határtalanul pályázat
- Zánkai, Fonyódligeti és napközis táborokban és
- Egyéb pályázatokban
9) Kulcskompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése
A folyamatos készség és képességfejlesztés, a kulcskompetenciák
fejlesztésének előtérbe helyezése.

A tanulók személyiségének fejlesztése, egyéni képességük
kibontakoztatásának irányítása, önismeret, pozitív énkép kialakítása.
Együttműködési képesség fejlesztése.
Csoportmunkák, projektmódszer alkalmazása.
a) „Pénz7”pénzügyi és vállalkozói témahét:
2021. március 1–5. között
b) Digitális témahét:
2021. március 22–26. között
c) Fenntarthatósági témahét:
2021. április 19–23. között
d) Magyar Diáksport Napja:
2020.09.25.
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6. Boldogságóra program
Iskolánk 2018/19-es tanévtől részt vesz a boldogságóra programban.
A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon
ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az
iskolás korosztály számára, órarendbe beépítve heti1-1 órában.
6.1. Team-munka hatékonyságának emelése a nevelési-oktatási folyamatokba
Az egy osztályközösségben tanító szaktanárok együttműködésének erősítése:
- magatartás és szorgalom értékelése
- tanulási problémák jelzése, intézkedési terv
- szakértői vélemények ismerete, figyelembe vétele értékeléskor,
feladatadáskor
Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése:
A zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése az 5. osztályban
(osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok összehangolt munkájával).
A nyolcadik osztályosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása.
- pályaválasztási tanácsadások
- pályaválasztási kiállítások
- nyílt napokról tájékoztatás
- Projektterv összeállítása, megvalósítása, értékelése
6.2. A mindennapos testnevelés hatékony működtetése
Pedagógiai segítségnyújtás az átgondolt, képességekhez igazodó mindennapos
testnevelés foglalkozás kiválasztásához. Gyógytestnevelés és úszás –oktatás
beépítése a mindennapos testnevelés órákba.
6.3. Környezettudatos program működtetése.
Környezettudatos program folyamatos megvalósítása.
Környezetkultúra fejlesztése.

Víz világnapja

Föld Napja

Madarak és fák napja osztálytermek tisztasága

közösségi terek szépítése, állagmegóvás
Egészséges életmódra nevelés.

Egészségnap

Iskolatej és iskolagyümölcs program működtetése

tavaszi természetjáró túrák (szombat) népszerűsítése

szabadidős sporteszközök használata
Szemléletformálás, a fenntarthatóság értékének erősítése.

Papírgyűjtés, elem- és mobiltelefon-gyűjtés.

Erdei iskolákban való részvétel

Mobilitás hét programjain való részvétel

kerékpáros közlekedés népszerűsítése
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7. Ellenőrzési terv Az oktató, nevelő munka ellenőrzése:





Az ellenőrzés módszerei:
a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása
írásos dokumentumok vizsgálata
tanulói munkák vizsgálata
beszámoltatás szóban és írásban

Az oktató, nevelő munka ellenőrzését az alábbi táblázat tartalmazza:
Név
Vincze Judit
Dorosziné Nagy Vivien
Egyedné Kiss Katalin
Fehér Katalin
Nagyné Varga Katalin
Horváth Lászlóné
Csanádi-Tóth Dorottya
Töreki-Keller Éva
Muzsiné Csetey Annamária
Orbán Kitti

szeptember október

november

december
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január

február

március

április

május

június

8. Munkatervek
Általános iskolai munkaközösség munkaterve
Diákönkormányzat munkaterve
8.1. Munkaközösségi munkaterv
2020/2021
Helyzetelemzés
Munkaközösségünk a tanévet 11 pedagógussal 8 évfolyamon kezdi. Az 1-3-4-5., a 6-7.
osztály, az autista csoport és a középsúlyos értelmi fogyatékos csoport összevont. 1 fő
hiányzó pedagógus órái átmenetileg 2 óraadóval van megoldva.
Délután 1 napközis csoport működik. A Szakszolgálat heti 1 órában tart gyógytestnevelést.
Munkánkat az év folyamán 5 gyógypedagógiai asszisztens segíti. Az iskola pszichológus heti
6 órában dolgozik.
Munkaközösségi tagok:
Általános iskola
Frang Vivien

intézményvezető

Nagyné Varga Katalin

osztályfőnök 1-3-4-5. évfolyam

Dorosziné Nagy Vivien

osztályfőnök 6-7. évfolyam

Csanádi-Tóth Dorottya

osztályfőnök 8. évfolyam

Horváth Lászlóné

napközis csoportvezető

Egyedné Kiss Katalin
Orbán Kitti
Muzsiné Csetey Annamária
Középsúlyos és autista csoport
Vincze Judit

osztályfőnök autista csoport

Fehér Katalin

osztályfőnök foglalkoztató csoport

Töreki-Keller Éva
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Célkitűzéseink:


alapkészségek folyamatos fejlesztése



praktikus képességek fejlesztése



alapvető emberi értékek, társadalmi – és magatartásformák elsajátítása



az önálló életvezetési technikák gyakorlati elsajátítása, gyakoroltatása és a minél
önállóbb életre való nevelés



folyamatos felzárkóztatás, tehetséggondozás, a tanulók megsegítése egyéni haladási
ütemük figyelembevételével, az egyéni fejlesztési tervek alapján



a tanuláshoz fűződő viszony javítása, tanulóink motiválása, a tanulás motiválásának
átgondolása, új utak keresése



pályaorientációs nap



adminisztrációs munkáink, (e-napló, ciklusterv) pontos, párhuzamos, naprakész
vezetése



internetes ismereteink bővítése (továbbképzéseken való részvétellel, önképzéssel)

Nevelési területek:


az együttélés szabályaira való tanítás, betartatása a tanulók körében



nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában egyaránt



az értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése



környezetkultúrájuk kialakítása, javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a
kulturált, egészséges környezet iránt



a felnőttek és egymás iránti tiszteletre nevelés



a másság elfogadása, tolerancia fejlesztése



önismeret fejlesztése



együttműködés, folyamatos kapcsolattartás, konzultáció a szülőkkel, családsegítő
szolgálattal, gyámhivatallal, védőnővel

Feladatok:


munkaközösségi foglalkozások tartása



törvényi változások ismerete, alkalmazása



konkrét feladatok, problémák egyéni, csoportos megbeszélése



tanmenetek elkészítése, ciklustervek, e-napló vezetésének megbeszélése
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egyéni fejlesztési tervek elkészítése



kontroll vizsgálaton részt vevő tanulók jellemzése



egységes szempontú értékelés alsó és felső tagozaton



továbbképzéseken való részvétel



a tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a
tanulói aktivitás növelése



felkészülés az esetleges digitális oktatásra



adminisztrációs munkánk javítása, határidők pontos betartása



kapcsolattartás a szülőkkel, családsegítőkkel, pártfogókkal, gyámhivatallal



hiányzások, bukások számának csökkentése



pályázatok figyelése, írása



tehetséggondozás



új tanulók beilleszkedésének segítése



gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása



új kollégák beilleszkedésének segítése



tanulók felkészítése a versenyekre

Feladatok havi ütemezése:
Szeptember
 e-napló, ciklustervek, foglalkozási naplók megnyitása
 az első munkaközösségi értekezlet megtartása: törvényi változások, aktualitások
 ügyeleti rend kialakítása (reggeli, óraközi) szeptember első hete
 első szülői értekezlet
 tanmenetek, foglalkoztatási tervek leadása és ellenőrzése szeptember 30-ig
 a „V” és „H” tanulók felmérése
 egyéni fejlesztési tervek elkészítése
 évfolyamonkénti egységes követelményszint,
 részvétel a városi autómentes napon, Földön futók rendezvényen
 új gyerekek, kollégák beilleszkedésének segítése
 városi, megyei szintű sportrendezvényen való részvétel
 a magyar népmese napja
 konzultáció a védőnővel
 Magyar Diáksport Nap
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Október
 megyei, országosszintű versenyekre készülés, nevezés, részvétel (helyesírás, sport)
 osztályszintű megemlékezés az aradi vértanúkról
 statisztikák elkészítése (szaktanárok, osztályfőnökök),
 első osztályosok diagnosztikai fejlődésvizsgálata
 egészségügyi, egészségnevelési órák időpontjának egyeztetése a védőnővel
 munkaközösségi értekezlet, magatartás, szorgalom értékelése (október 3. hete)
 iskolai ünnepség az 1956-os forradalomról
 foglalkozás az állatok világnapja alkalmából
 figyelemfelhívás a helyes higiéniára a kézmosás világnapja alkalmából
 Hogyan kerül az asztalunkra a kenyér?- a kenyér világnapja
 papírgyűjtés
November
 szülői értekezlet (telefonon, online)
 megyei szintű versenyekre készülés, részvétel
 munkaközösségi értekezlet, magatartás és szorgalomértékelése (november utolsó
hete), aktuális problémák megbeszélése
 felkészülés a fogyatékosok Világnapjára
 Márton-nap
December
 Mikulás –ünnepély
 karácsonyi ünnepély
 Fogyatékkal Élők Világnapja
 munkaközösségi értekezlet (december 3. hete)
 megyei szintű versenyeken, szabadidős rendezvényen részvétel
 pályamű készítése a Mézeskalács kiállításra
 adventi készülődés
 részvétel a városi adventi műsoron
 Pályaorientációs nap
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Január
 félévi felmérések eredményeinek megbeszélése
 pedagógiai problémák elemzése
 8. osztályosok továbbtanulási lehetőségei, szülői értekezlet
 fejlesztési tervek átdolgozása
 osztályozó értekezlet
 félévi értesítők kiosztása
 megyei szintű versenyekre készülés, részvétel
 félévi statisztika, beszámolók elkészítése
 Magyar Kultúra Napján Könyvtárlátogatás
Február
 megyei Csobánc labdarúgó torna szervezése
 készülés a farsangra, farsang
 8. osztályosok jelentkezése továbbtanulása
 munkaközösségi értekezlet (február utolsó hete)
 készülés műsorral az ÉFOÉSZ bálra
 szülői értekezletek megtartása
 Belső továbbképzés

Március
 készülés, részvétel a megyei szintű versenyekre (szavalóverseny, sport, tanulmányi)
 Pénz7
 Belső továbbképzés
 Digitális témahét
 figyelemfelhívás a Down- szindrómára a világnap alkalmából
 szépíró verseny
 magatartás és szorgalom értékelése, munkaközösségi értekezlet (március 3. hete)
 Víz világnapja
 iskolai ünnepség az 1948-as forradalomról
 Belső továbbképzés
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Április
 felkészülés, részvétel a megyei szintű versenyeken, szabadidős rendezvényeken
 fenntarthatósági témahét
 Magyar Népviselet Napja
 Föld Napja
 Szülői értekezlet
 versmondó verseny
 munkaközösségi értekezlet: magatartás, szorgalom értékelése, aktuális problémák
(április utolsó hete)
 tankönyvek megbeszélése, tankönyvrendelés
 tojásfa díszítés
 Szakmák éjszakája
Május
 részvétel a megyei szintű versenyeken, rendezvényeken
 készülés a ballagásra
 munkaközösségi értekezlet (május utolsó hete)
 osztálykirándulások szervezése
 Anyák napja
 Madarak és fák napja
 a városi múzeum megtekintése a Múzeumok világnapja alkalmából
Június
 Szász nap
 naplók, ciklustervek, foglalkozási naplók, törzslapok lezárása
 statisztikák, év végi beszámolók elkészítése (szaktanárok, osztályfőnökök)
 következő tanév feladatainak megbeszélése
 osztályozó értekezlet
 tanévzáró, ballagás, bizonyítványosztás
 nyári tábor

Tapolca, 2020. augusztus 31.
Egyedné Kiss Katalin
munkaközösség vezető

32

8.2. Diákönkormányzati foglalkozások éves munkaterve
2020/ 2021. tanév
Időpont
szeptember 2-6

szeptember 7-11

szeptember 14-18

szeptember 21-25
szeptember 28- október 2
október 5-9

október 12-16
október 19-22

November 2-6

November 9-13
November 16-20

November 23-27

Nobember30-December 4
December 7-11
December 14-18

Tevékenység
Osztályonként
diákönkormányzati
képviselők, vezetők
választása. Házirend
elfogadása
Alakulógyűlés a választott
képviselőkkel. Járványügyi
intézkedési terv
megismerése
Ötletbörze
A diákönkormányzat
programjának
megbeszélése
Diákügyelet
megszervezése
Aradi vértanúk
megemlékezés
Az iskolai szabályzatok
megbeszélése. Tisztasági
verseny
Kertrendezés, papírgyűjtés
Október 23 megemlékezés
Tisztasági verseny októberi
értékelése
Osztályonkénti őszi
nagytakarítás
megbeszélése
Osztálytakarítások
Iskolai faliújságok
frissítése, átrendezése
Adventi ünnepkör,
népszokások átbeszélése
Luca-napi hagyományok
megbeszélése
Tisztasági verseny
novemberi értékelése
Luca napi plakát készítése
Luca-napi műsor
Karácsonyi betlehem
megtekintése
Karácsonyi előkészületek,
Karácsonyi műsor,
Mindenki Karácsonya –
városi műsor
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Megjegyzés

Tanulók tájékoztatása a DÖK működéséről.
Feladat: Milyen programokat terveznek az
idei tanévre? (Előző évi program alapján
átbeszélve)
Tanév rendjének megbeszélése
A tanulók javaslatait, megvalósításuk
lehetőségeit átbeszéltük.

Plakátkészítés, termek dekorációjának
ellenőrzése
A tanulók felvilágosítása a gyakran
előforduló szabályszegésekről és azok
betartásáról
Az udvarra lehullott gesztenyék, falevelek
összegyűjtése
Plakátkészítés
A képviselőkkel egyeztetve minden osztály
rendbe teszi osztályát, gondoskodik
tisztítószerekről, a szemét kidobásáról.

Ötletelés: Milyen feladatot vállaljon a
DÖK?

Népszokások bemutatása
Az ünnep szimbólumainak megbeszélése, e
szerinti alkalmazása az
osztálydekorációban
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