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1. ÉVES CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK 
 

1.1. Helyzetelemzés 
Nevelőtestületünk a 2019/2020-as tanév évzáró értekezletén elemezte, értékelte az iskolában 

folyó nevelő-oktató munkát, annak eredményeit, hatékonyságát. 

A tapasztalatokat, eredményeket, hiányosságokat a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve és 

a tanév végi beszámoló tartalmazza. 

 

 

A 2020/2021-es tanévben 
 

Általános iskola 

 A tanulócsoportok alakulása (zárójelben a Balfi Tagiskola adatai) 

  alsó tagozaton  15 (ebből Balfon: 3) 

  felső tagozaton  11 

 Napközis csoportok száma: 13 (ebből Balfon: 1) 

 Tanulószobai csoport:    2 

 Az iskolai tanulólétszám:     654 (ebből Balfon: 49) 

(számított létszám:     714 (ebből Balfon: 63) 

 

Néptánc tanszak 

 A csoportok alakulása   

  Előképzőn (EK1, EK2)                         7 (160 fő) 

  1-6. évfolyam (alapfok)                       13 (254 fő) 

  7-10. évfolyam (továbbképző)   2 (36 fő) 

 A tanszak tanulólétszáma:    450 fő 

 

Népzene tanszak 

 népi hegedű 3 fő, cimbalom 1 fő, népi bőgő 1 fő 

 A tanszak tanulólétszáma:    5 fő 

 

 

Személyi változások 
 Az első évfolyamon induló három osztályból az 1.ma és az 1.mb a tánc- és 

mozgásművészeti specializációjú, az 1.c hagyományos – osztályfőnökeik: Szabó 

Zsuzsanna (1.ma), Polán Zsuzsanna (1.mb) és Füziné Kotzmanek Csilla (1.c). 

 A Balfi Tagiskolában a 3. és a 4. évfolyam külön osztályként működik, az 1-2. 

évfolyamon az osztálytanítók a készségtárgyak egy részét összevont csoportban tanítják 

(összevont osztály).  

 Új délutáni tanítók az iskolában - napközis csoportvezető beosztásban a tanév során: 

Nagy Tamara – 2.c; Ágoston Tímea 2.ma; Takácsné Fücsek Judit 1.ma, Gulyásné 

Temesvári Anikó 1.c.  
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 Osztálytanítóként Vargáné Krug Erika érkezett az ágfalvi iskolából – a 4.c osztály 

munkáját irányítja, míg Katona-Szabó Éva GYED-en van otthon harmadik gyermekével. 

 Az elmúlt tanévben nyugdíjba vonult kollégák: Bauer Ferenc, Horváth Gyuláné, 

Igrecz Katalin, Pásztorné Kéri Éva. Pótlásuk nehéz feladat elé állította az iskolavezetést. 

 A testnevelés tantárgyat Kovács Ágnes és az újonnan érkező dr. Varga Szabolcs 

(részmunkaidő) tanítja. 

 A könyvtárosi teendőket a munkaideje egy részében Nagy Erika látja el, mellette magyar 

nyelvet, irodalmat és történelmet tanít az 5.a, 5.b és 7.c osztályokban. 

 Németh Dorottya egykori tanítványunk matematikát és földrajzot tanít – pályakezdőként 

érkezett iskolánkba. 

 Két új gyógypedagógusunk van Pintér Judit és Beckl-Horváth Rita személyében. 

 Véghné Kátai Ildikó biológia-rajz szakos tanárként tanít rajzot, biológiát és 

természetismeretet, a DÖK munkáját segíti pedagógusként. 

 Kruppa-Barna Emília teljes munkaidőben, Tamás-Nagy Enikő részmunkaidőben, 

Csukáné Rákóczy Gyöngyi óraadóként német tantárgyat tanít. 

 Belső átszervezéssel oldottuk meg (megfelelő jelentkezők hiányában) a hiányzó 

pedagógusok munkáját: Béres Ildikó lesz a 4.ma osztály délutáni tanítója, míg a Boros 

Judit a 4.c osztályé. 

 Az átszervezés miatt megüresedő tanulószobai felügyeletet Bonattiné Sipos Ágnes 

óraadóként látja el a tanévben, a másik csoportot Kürti Zita vezeti. 

 A néptánc tanszakon Takács Gábor óraadóként tanított nálunk a korábbi években. A 

COVID helyzet miatt aggályosnak tartottuk a heti ingázását a két város intézménye 

között, ezért megfelelő számú jelentkező hiányában a feladat jelentős részét túlórával 

oldjuk meg: minden néptáncpedagógus kolléga túlórában tanít a tanszakon, illetve új 

kollégaként tanít néptáncot iskolánkban Tóth Rita. 

 Bonatti Bianka gyermeket vár, jelenleg táppénzen van, az osztályát (7a) Szabó Erika 

veszi át. 

 Kovácsné Lisztóczki Judit és Schlosserné Módos Márta továbbra is gyes-en van. 
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1.2. A 2020/2021-es tanév célja, kiemelt feladatai 

  
1.2.1. A nevelő-oktató munka tartalmi fejlesztése 

 Országos kompetenciamérés 

- éves intézkedési terv megvalósítása 

- egyéni fejlesztési tervek kidolgozása (egyéni fejlesztési utak: a tehetséges 

tanulók további fejlesztése, a lemaradók felzárkóztatása) a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

esetében; 

- kompetenciafejlesztés tanmenetekben történő megjelenítése, megjelölése 

 Témahetek – részvétel évfolyamonként, munkaközösségi bontásban 

(kapcsolatépítés a SSzC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 

Technikummal a pénzügyi témahét esetében) 

 Belső műhelymunka:  

- jó gyakorlatok, módszerek megismerése, átadása (tapasztalatcsere, 

hospitálás, téma megbeszélés, stb.) – munkaközösségi bemutató órák, 

foglalkozások szervezése, 

- elsősorban a TKDM tapasztatainak beépítésére;  

 Egységes online felület kialakítása, használatának egységesítése – a TKDM 

bevezetésének esetére;  

 Kommunikációs tevékenység fejlesztése:  

- arculati elemek, programok, akciók, megjelenés, illetve a 

szülőkkel/diákokkal történő együttműködés fejlesztése („Mit tartunk 

fontosnak, illetve „Tanári kézikönyv” elkészítése);  

- a KRÉTA felület hatékony, eredményes használata (pedagógus-diák-szülő); 

 Tánc- és mozgásművészeti osztály bevezetése, működtetése az 1-2-3-4-5. 

évfolyamon; témanapok az 1-4. évfolyamon, illetve az 5. évfolyamon 

témanapok bevezetése; 

 Tehetségfejlesztés: tehetségazonosítás, tanévet átölelő folyamatok tervezése-

megvalósítása, kiegészítő programok szervezése (hétvégi tréningek, tanítási 

szünetekben megvalósuló programok, táborok) – a pandémiás helyzettől 

függően kerülnek megvalósításra; 
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 Részvétel a Boldog Iskola pályázaton – a Balfi Tagiskolában és a székhelyen 

a jelentkezett osztályokban; 

 

1.2.2. Alapfokú művészetoktatás 

 Bázisiskolai tevékenység (külön munkaterv szerint)  

 Részvétel az Országos Tanulmányi Versenyeken, szakmai bemutatókon, a 

város kulturális életében 

 Tehetségfejlesztés: MŰV-ÉSZ projekt 

 Országos Soproni Szóló Néptáncverseny megrendezése (a 2020. tavaszi 

elmaradt verseny pótlása és a 2021-es program megrendezése is!) 

 Működési feltételek javítása: lábbelik, viseletek beszerzése  

 A változó személyi feltételekkel az egységes szemlélet, eljárások erősítése, 

megteremtése 

 Működés optimalizálása: személyi és tárgyi feltételek, telephelyek száma/helye, 

tanulólétszám 

 Helyi tanterv módosításának vizsgálata (táncanyag, tananyag elrendezés, stb.) 

– módszertani leírás elkészítése (tánc- és mozgásművészeti osztály) 

 Művészeti bemutató a Fertőrákosi Barlangszínházban: 2021. 05. 28-29-30. 

 Soproni Táncfórum megszervezése:  

 

1.2.3. Pedagógus életpálya 

 Portfólió készítés – felkészülés, érintettek részvétele, munkája, feltöltés 

 Pedagógus minősítések 

 Intézményi önértékelés – Ötéves önértékelési terv, Éves önértékelési terv, 

óralátogatások, fejlesztési tervek, látogatások 

 

1.2.4. Szervezetfejlesztés, működés javítása 

 A szervezet megváltozott vezetési szerkezetének (hatáskörök, feladatok, stb.) 

módosítása szükség szerint. 

 Iskola tisztaságának, rendjének fejlesztése  

 Iskolai biztonság fejlesztése (közlekedés, udvar, épület) 
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A 2020/2021-es TANÉV FŐ FELADATAI 

 

 
 

FŐ FELADATOK 
2020 2021 

Megjegyzés 
Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. 

1. A nevelő-oktató munka tartalmi fejlesztése 

Felelős: Sipos Ferenc 
           

          

1.1.  Országos kompetenciamérés – értékelés, feladatok, egyéni 

fejlesztési tervek kidolgozása 

Felelős: Gyurán Ágnes 

           

          

 1.1. 1. A nevelőtestület felkészítése a mérésre, a 

korábbi mérések alapján feladatterv készítése 

Felelős: Gyurán Ágnes, Schnellbach Tímea 

           

    

 1.1. 2. Kompetenciafejlesztő feladatok  tanórákon 

és tanórán kívül – a feladatterv alapján 

Felelős: szaktanárok 

           

          

 1.1.3. Országos kompetenciamérés   

Felelős: Kovács Cecília 
           

 

 1.1.4. Írásbeli idegen-nyelvi mérés a 6. és 8. 

évfolyamon  

Felelős: Kovács Cecília, Varga-Kontor Andrea 

           

  

 1.1.5. Egyéni fejlesztési tervek készítése 

Felelős: Tóthné Németh Zsuzsanna, Kovács Cecília, 

 osztályfőnökök 

           

  

1.2. A Témahetek lebonyolítása 

Felelős: Kovács Cecília 
           

       

 1.2.1. Pénzügyi témahét - március 01 - március 05. 

 
           

 

 1.2.2. Fenntarthatósági témahét – 04. 19. – 23. 

 
           

 

 1.2.3. Digitális témahét - március 22 - 26. 
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1.3. Belső műhelymunka:  

Jó gyakorlatok, módszerek megismerése, átadása 

(tapasztalatcsere, hospitálás, téma megbeszélés, stb.) – 

munkaközösségi bemutató órák, foglalkozások szervezése, 

elsősorban a TKDM tapasztatainak beépítésére;  

Felelős: Sipos Ferenc, munkaközösség-vezetők 

           

        

1.4. Egységes online felület: 

kialakítása, használatának egységesítése – a TKDM 

bevezetésének esetére;  

F: Sipos Ferenc 

           

  

1.5. A KRÉTA felület hatékony, eredményes használata 

(pedagógus-diák-szülő)  

F: Fajkusz Attila, osztályfőnökök 

           

  

1.6. Részvétel a Boldog Iskola pályázaton – a Balfi 

Tagiskolában és a székhelyen a jelentkezett osztályokban; 

F: Szabó Zsuzsanna, Fajkusz Attila 

          jelentkezés 

alapján           

1.7. Tánc- és mozgásművészeti osztály felmenő rendszerű 

bevezetése, működtetése 

témanapok az 1-4. évfolyamon, illetve az 5. évfolyamon 

témanapok bevezetése; 

Felelős: Sipos Ferenc, Varjaskéri Anita, érintett osztályfőnökök, 

szaktanárok 

           

          

          

1.8. Tehetségfejlesztés: tehetségazonosítás, tanévet átölelő 

folyamatok tervezése-megvalósítása, kiegészítő programok 

szervezése (hétvégi tréningek, tanítási szünetekben megvalósuló 

programok, táborok) – a pandémiás helyzettől függően kerülnek 

megvalósításra; 

Felelős: Sipos Ferenc 

           

          

1.8.1.Tehetségazonosítás,  

 Felelős: szaktanárok 

           

   

1.8.2. Tanévet átölelő folyamatok tervezése- megvalósítása 

 Felelős: szaktanárok 
           

          

1.8.3. Kiegészítő programok szervezése (hétvégi  tréningek, 

tanítási szünetekben megvalósuló  programok, táborok) 

 Felelős: szaktanárok 
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1.9. Kommunikációs tevékenység fejlesztése (arculati 

elemek, programok, akciók, megjelenés, …) 

Felelős: Sipos Ferenc, Fajkusz Attila, Kovács Cecília, 

Varjaskéri Anita, Tóthné Németh Zsuzsanna 

           

   

2. Alapfokú művészetoktatás 

       Felelős: Sipos Ferenc 
           

          

2.1. Részvétel az Országos Tanulmányi Versenyen  

Felelős: Sipos Ferenc, szaktanárok 

           

    

2.2. Országos (regionális) Szóló Néptáncverseny megrendezése 

Felelős: Sipos Ferenc 

           

          

 2.2.1. Előkészítő feladatok: versenykiírás, meghirdetés, 

nevezések, adminisztráció, pályázati (NTP) teendők 

Felelős: Sipos Ferenc, Szabó Zilia - iskolatitkár 

           

      

 2.2.2. A verseny lebonyolítása 

Felelős: Sipos Ferenc, Varjaskéri Anita, Szabóné Molnár 

Andrea, Linczenbold Maximilián, Fajkusz Attila, Szabó Zilia - 

iskolatitkár  

          2020. 

novemberében a 

tavaszról 

elmaradt verseny 

kerül 

megrendezésre. 

  

 2.2.3. A verseny lezárása, nyilvánosság, pályázat 

lezárása 

Felelős: Sipos Ferenc, Szabó Zilia - iskolatitkár 

           

   

2.2. Tehetséggondozás – MŰV-ÉSZ projekt 

Felelős: Sipos Ferenc, szaktanárok 

           

          

 2.2.1. Művészeti Tehetségpont kialakítása 

Felelős: Sipos Ferenc, Kovács Cecília 

           

          

2.4. Működési feltételek javítása – Jégverem épületének 

biztosítása (egyeztetés a STK és SMJV vezetésével) 

Felelős: Sipos Ferenc 

           

          

2.5. Bázisiskolai tevékenység (külön munkaterv szerint) 

Felelős: Sipos Ferenc 

           

          

3. Pedagógus életpálya  

Felelős: Sipos Ferenc 
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3.1. Intézményi önértékelés – óralátogatások, fejlesztési tervek, 

látogatások 

Felelős: Szabóné Molnár Andrea, pedagógusok 

           

    

3.2. Portfólió készítés – felkészülés, előkészületek, érintettek 

részvétele, munkája, feltöltés 

Felelős: Sipos Ferenc, érintett pedagógusok 

           

      

4. Szervezetfejlesztés, működés javítása 

Felelős: Sipos Ferenc 

Az innovációs és a feladatra kialakított munkacsoportok 

munkabeosztása szerint! 

           

          

4.1. A szervezet megváltozott vezetési szerkezetének 

(hatáskörök, feladatok, stb.) módosítása szükség szerint. 

Felelős: Sipos Ferenc 

           

   

4.2. Iskola tisztaságának, rendjének fejlesztése  

Felelős: Sipos Ferenc, osztályfőnökök, szaktanárok 

           

          

4.3. Iskolai biztonság fejlesztése (közlekedés, udvar, épület), 

ügyelet 

Felelős: Sipos Ferenc, Varga-Kontor Andrea 
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1.3. A tanév helyi rendje 
 

(Dőlt betűvel jelöltük azokat az eseményeket, melyeket a járványhelyzetben a hatályos 

intézkedéseknek megfelelően módosíthatunk: helyszín, résztvevők, megszervezés módja, stb.) 
 

1.3.1. A tanév, a szorgalmi idő, tanítási szünetek 
 szeptember 01. első tanítási nap   

 október 23 – november 01. [Az őszi szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet 

utáni első tanítási nap 2020. november 02. (hétfő).] 

őszi szünet   

 december 19 – január 03. 
[A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 04. 

(hétfő).] 

téli szünet   

 január 22. első félév vége   

 április 01 – április 06.  
[A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 

31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 

12. (hétfő).] 

tavaszi szünet   

 június 15. (kedd) utolsó tanítási nap   

 

1.3.2.  Munkaszüneti napok, munkanap áthelyezések, ünnepek 
 október 23. Nemzeti ünnep   

 november 01. Mindenszentek   

 december 14. Hűség Napja   

 március 15. Nemzeti ünnep   

 április 04-05. Húsvét   

 május 01. Munka ünnepe   

 május 23-24. Pünkösd   

 június 04.  Nemzeti Összetartozás Napja   

 augusztus 19. 

augusztus 20. 

Páneurópai Piknik (Határáttörés) 

Szent István, Államalapítás ünnepe 

  

  

Munkanap áthelyezések 

 

  

 december 12. (szombat) december 24. helyett   

 

1.3.3.  Tanítás nélküli munkanapok 
 november Pályaorientációs nap – „Szakmák délelőttje”   

 december 12. 

(szombat) 

Tapasztalatcsere  

nevelőtestületi kirándulás/belső műhelymunka 

  

 április 07-09. 

(szerda-péntek) 

Nevelési értekezlet (aktuális feladatok)   

 június 15. (kedd) Diákönkormányzat napja   

  

1.3.4. Munkanapok speciális programmal 
 december 18. Iskolai karácsony   

 március 01-05. Pénzügyi témahét   

 március 08-09. Soproni Országos Szóló 

Néptáncverseny 
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 március 11-12. Petőfi Napok   

 március 22-26. Digitális témahét   

 április 19-23. Fenntarthatósági témahét   

 június 01. (kedd) Tanulmányi kirándulás (2, 4, 6, 8. 

évfolyamok) 

  

 június 04. (péntek) Tanulmányi kirándulás (1, 3, 5, 7. 

évfolyamok) 

  

 szeptember 01-02. 

június 09-10-11-14. 

Projekt7 

 

  

 

1.3.5. Pályaorientációs programok 
 2020. november 04. Tájékoztató – SSzC-ban   

 2020. november  Pályaválasztási konzultációk (online?)   

 2020. október-november Iskolai nyílt napok (online?)   

 2020. november 09-13. Európai szakképzés hete - szakmai órák 

nyolcadikosoknak a Petőfiben (Fáy - 

online?) 

  

 2020. november 11. „Szakmák délelőttje” (online?)   

 2020. november 23. (hétfő) Beiskolázási tájékoztató (Petőfi-online)   

 2021. 03. 01- 05. Pénz7 - szakmai órák a 7. évfolyamon 

(Fáy – online?) 

  

 2021. április? Szakmák Éjszakája?   

 

1.3.6.  Évközi és nyári táborok, kirándulások 
1.3.6.1. Évközi táborok 

 2021. sítábor  Sipos Ferenc 

 2020. ősz MŰV-ÉSZ projekt képzése Sipos Ferenc 

 2021. február Néptánc tanszak – Kiscsőszi 

farsangi képzés 

Sipos Ferenc 

1.3.6.2. Tervezett nyári táborok 

 2021. június-

augusztus 

Néprajzi táborok (a néptánc és 

népzene tanszakok szakmai 

táborai) 

Sipos Ferenc 

 2021. június Balfi Tagiskola tábora Gadó Orsolya 

 2021. június Jutalomtábor  
 

1.3.7.  Iskolai rendezvények, megemlékezések 
 augusztus 31. 

17.00  

Tanévnyitó ünnepség - 

elmaradt 

 Kovács Cecília 

 szeptember 01. 

08.10  

Tanévnyitó ünnepség a Balfi 

Tagiskolában 

 Fajkusz Attila 

 október 05. 

17.00 

Megemlékezés az aradi 

vértanúk napjáról 

Részt vesz a városi 

ünnepségen: 6. 

évfolyam 

 6-os 

osztályfőnökök, 

Sipos Ferenc 

 október 06.  

1. óra 

Megemlékezés az aradi 

vértanúk napjáról 

iskolai szinten 

osztálykeretben 

 Osztályfőnökök 
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 október 22. 

11.30 

Megemlékezés az 1956-os 

forradalomról iskolai 

szinten osztálykeretben 

  

 október 23. 

 

Városi Megemlékezés az 

1956-os forradalomról 

Részt vesz a városi 

ünnepségen: 

8. évfolyam 

Osztályfőnökök 

 december 12. Témanap a soproni 

népszavazásról  

  

 december 14. Iskolai megemlékezés a a 

soproni népszavazásról  

(osztályfőnöki órán) 

 Osztályfőnökök 

 

 január 06. 8.00 Megemlékezés névadónk, 

Petőfi Sándor 

születésnapjáról 

osztálykeretek között 

  

 március 12. 

08.30 

Március 15-ei iskolai 

ünnepély 

  

 március 15. Részvétel a városi 

ünnepségen 

Részt vesz:  

4. évfolyam 

Sipos Ferenc ig 

4. osztályok 

osztályfőnökök 

 június 04.  Megemlékezés a Nemzeti 

Összetartozás Napjáról 

  

 június 15. 17.00 Művészeti Tanévzáró   Varjaskéri 

Anita 

 június 19. 08.00  Tanévzáró ünnepély, 

ballagás 

 Kovács Cecília 

 

1.3.8. Kapcsolattartás a szülőkkel 
1.3.8.1. Szülői értekezletek 

 Időpont Érintettek 

 szeptember 01. 16.00 

szeptember 01. 16.30 

1. osztályosok,  

Balfi Tagiskola 1. osztály 

 szeptember 07. 16.30 Balfi Tagiskola 2-4. osztály 

 szeptember 07. 17.00 5. osztályosok    

 február 01. 16.30 1-4. osztályosok 

 február 01. 17.30 5-8. osztályosok 

 április 26. 16.30 1-4. osztályosok 

 április 26. 17.30 5-8. osztályosok 

1.3.8.2. Fogadóórák 

 október 19. 16.00-18.00 1-8. osztályosok   

 december 07. 16.00-18.00 1-8. osztályosok   

 március 29. 16.00-18.00 1-8. osztályosok   

1.3.8.3. Nyílt nap 

 a tanév során – a járványügyi helyzetnek megfelelően    

  

1.3.9.  Nevelőtestületi értekezletek 
 augusztus 27. 08.00 tanévnyitó értekezlet   

 január 25. 08.00 nevelőtestületi félévi értekezlet   

 június 23. 09.00 év végi értekezlet   
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Pedagógiai tanács:   hétfőn 14.00-14.15 

Munkaértekezlet:   minden hétfőn 14.15-15.30 

Munkaközösségi ülések:  minden hónap első hétfője 

Iskolavezetői megbeszélés:  hétfő 10.00-11.30 

BECS ülése:   negyedévente, illetve szükség szerint 

Osztályozó értekezlet:  2021. 01. 24; 2021. 06. 08. 
 

 

1.3.10.  Év eleji, tervezési határidők 
szeptember 11. Tanmenetek leadása a munkaközösségek vezetőinek 

szeptember 11. Egyéb foglalkozások terveinek leadása az igazgatónak 

szeptember 11. A hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartásának leadása  

szeptember 11. Munkaközösségek, diáktanács munkatervének beadása 

szeptember 15. Tanmenetek leadása igazgatói aláírásra 
 

 

1.3.11. Fizikai állapot mérések 
január 11 – április 23. A tanulók fizikai állapotának tavaszi (tanév végi) felmérése 

május 28. A mérés eredményeinek feltöltése a Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT). 
 

 

1.3.12. Országos kompetencia mérés 
szeptember 21 – 

október 12. 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

május 19. Írásbeli idegen nyelvi mérés a hatodik és a nyolcadik évfolyamon 

valamennyi tanulóra kiterjedően. 

május 26.  Az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének 

vizsgálata a negyedik, a hatodik, a nyolcadik évfolyamon 

valamennyi tanulóra kiterjedően.  

 

 

1.3.13. DIFER mérés 
október 09. - tanítói jelzés 

október 22. - OH felületre létszámfeltöltés 

december 04. - a mérés elvégzése 
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1.5. Ellenőrzési terv 

  

Ssz. Ellenőrzés 

területe 

Ellenőr-

zésért 

felelős 

Szempontsor, 

ütemterv, 

ellenőrzés ideje 

Beszá-

molás 

ideje 

Infor-

mált 

1.  Általános iskola: 

adminisztrációs 

tevékenység, 

törzslapok, 

bizonyítványok, e-

napló, tanmenetek, 

tanév eleji tervezés, 

létszámok  

iskola-

vezetés 

Adminisztráció, 

tervezési folyamat, 

óralátogatás, 

dokumentumok, 

nyomtatványok 

ellenőrzése, 

elemzése 

2020. 10. 22. 

 
Iskola-

vezetés, 

érintettek 

2.  Néptánc tanszak: 

adminisztrációs 

tevékenység, térítési 

díj/tandíj 

Sipos 

Ferenc, 

Varjaskéri 

Anita 

Adminisztráció, 

tervezési folyamat, 

óralátogatás, 

dokumentumok, 

nyomtatványok 

ellenőrzése, 

elemzése 

2020. 09. 30. 

 

 

Iskola-

vezetés, 

érintettek 

3.  Épület, udvar 

(játszótér) - javítások  

Sipos 

Ferenc 

az elvégzett 

munkálatok 

színvonala, megléte 

2020. 09. 30, 

illetve 

folyamatos. 

Nevelőtes-

tület, 

fenntartó, 

SZM 

4.  Diákok 

benntartózkodása, 

egész napos iskola 

Kovács 

Cecília, 

Tóthné 

Németh 

Zsuzsanna 

A jogszabálynak 

megfelelően 

2020. 10. 22. 

2021. 03. 31. 
Nevelőtes-

tület 

DÖK 

SZM 

5.  Takarítás, 

portaszolgálat, 

takarítószer 

felhasználás, 

COVID helyzet 

miatti fertőtlenítés, 

takarítás  

Sipos 

Ferenc 

Takarítás 

színvonala 

2020. 09. 30. 

2021. 01. 29. 
Nevelőtes-

tület, DÖK 

SZM 

Fenntartó 

6.  Az iskolai ügyelet  iskola-

vezetés 

Intézkedési terv 

alapján 

2020. 09. 25. 

2020. 11. 27. 

2021. 04. 26. 

Nevelőtes-

tület, DÖK 

SZM 

7.  Az órakezdés és 

befejezés pontossága 

iskola-

vezetés 

Intézkedési terv 

alapján 

2020. 10. 22. 

2021. 03. 31. 
Nevelőtes-

tület, DÖK 

SZM 

8.  Egyéni fejlesztési 

tervek 

iskola-

vezetés 

Intézkedési terv 

alapján 

2020. 10. 22. 

2021. 02. 26. 
Nevelőtes-

tület, DÖK 

SZM 
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1.6. Versenyek 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi 

versenyek és a Győr-Moson-Sopron megyei POK által kiírt, valamint közzétett felmenő 

rendszerű versenyek. 

- Az EMMI támogatásával meghirdetett tanulmányi versenyek, Diákolimpia 

- Városi versenyek: 

Gárdonyi Gáza Általános Iskola és a 

Lackner Kristóf Általános Iskola által szervezett szaktárgyi versenyek. 

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny  

- Hevesy György Országos Kémiaversenye 

- Öveges József Országos Fizikaverseny  

- Kalmár László Országos Matematikaverseny  

- Az „Iránytű” Földrajzverseny  

- A Lackner K. Ált. Isk. által szervezett „Komplex Természettudományi Verseny 

- Gárdonyi G. Ált. Isk. Matematikaversenye 7-8. oszt.  

- Marót Rezső Megyei Matematikaverseny, iskolai forduló lebonyolítása, javítása 

- Tudhatnád - matematikaverseny 3-8.évfolyam számára  

- Balogh János környezetvédelmi verseny 

- Bendegúz tudásbajnokság- biológia 

- Az „Itthon vagy Otthon” informatikai és földrajzverseny  

- Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny 

- Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny 

- Bendegúz Ifjúsági Akadémia Nyelvész verseny 

- Soproni költők alkotásait bemutató versmondóverseny  

- Gombocz Zoltán helyesírási verseny  

- Kerék Imre versmondóverseny – Fertőszéplak 

- Soroptimist irodalmi pályázat 

- „Így írok én” irodalmi pályázat 

- Petőfi megyei versmondóverseny 

- Bábeli Zűrzavar 

- Országos német verseny 

- Dr. Timaffy László Megyei Néprajz Verseny  
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1.7. Éves önértékelési terv 
 

Belső értékelési csoport (BELSŐ ÉRTÉKELÉSI CSOPORT - BECS) tagjai: 

o Szabóné Molnár Andrea – vezető 

o Sipos Ferenc 

o Varjaskéri Anita 

o Gottliebné Mihalicz Zita 

o Fajkusz Attila 

A csoport tagjai még – állandó résztvevőként 

o – iskolatitkár (adminisztráció) 

Belső értékelés területei a 2020/2021-es tanévben 

o 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet alapján 

 

Belső értékelési csoport (BECS) feladatai: 

 Az önértékelési tevékenység koordinálása, irányítása 

 Feladatmátrix készítése 

 Dokumentumelemzés (A pedagógusok szakmai ellenőrzésének 8 területét, a vezetői 

ellenőrzés 5 területét és az intézmény ellenőrzés 7 területét fogjuk vizsgálni az iskolai 

dokumentumokon keresztül, a központi elvárásoknak való megfelelést fogjuk 

ellenőrizni.).  Dokumentumonként megosztva - az intézményi elvárások és a központi 

elvárások egyeztetése 

 Kérdőíves felmérés – előkészítés, koordinálás, szervezés 

 Interjúk – előkészítés, tervezés, koordinálás, szervezés 

 Feladatterv készítése a tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett kollégák esetében 

 Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti az Oktatási Hivatal által 

működtetett informatikai támogató rendszerben.  

 

1. Pedagógus önértékelés 

 minden évben 

 pedagógusonként 2 évente 

A  pedagógusok értékelésének területei: 

 A pedagógus ellenőrzése a pedagógus munkájának alábbi területeit vizsgálja: 

 a) pedagógiai módszertani felkészültség, 
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 b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók, 

 c) a tanulás támogatása, 

 d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, 

 e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység, 

 f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése, 

 g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint 

 h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 

 

Az adatgyűjtési folyamat elemei: 

 a pedagógus két órájának, foglalkozásának meglátogatása 

 a pedagógus dokumentumainak értékelése, amelynek során az értékelők megvizsgálják 

az alábbi dokumentumokat: 

o a pedagógus tanmenete és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

o a pedagógus óravázlata, óraterve 

o az osztálynapló, csoportnapló 

o a tanulói füzetek 

 interjúk készítése 

o a pedagógussal és a pedagógus munkáját közvetlenül ismerő vezetőjével (pl. 

munkaközösség-vezető) 

 a pedagógus értékelése online kérdőívekkel;  

o magával a pedagógussal,  

o a pedagógustársakkal. 
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A 2020/21-es tanévben önértékelésre való kiválasztás szempontjai: 

 akik a tanév során minősítési eljárásban vesznek részt 

 akik a tanév során tanfelügyeleti ellenőrzésben (PSZE) vesznek részt 

 akik várhatóan a fenti két eljárásba kerülhetnek a következő tanévben 

 egyéb szakmai szempontok 

Ssz. 

 

Név 

 

Szak Tervezett időszak 

1.  Hart Enikő tanító (testnevelés) 
2020. 10. 01 - 2021. 

05. 30. 

2.  Linczenbold Maximilián néptáncpedagógus 
2020. 10. 01 - 2021. 

05. 30 

3.  Szabó Erika német-történelem 
2020. 10. 01 - 2021. 

05. 30 

4.  Varga-Kontor Andrea tanító (angol és ének) 
2020. 10. 01 - 2021. 

05. 30 

5.  Varga Noémi 
tanító-magyar nyelv és 

irodalom  

2020. 10. 01 - 2021. 

05. 30 

6.  Böhmné Szilágyi Andrea tanító 
2020. 10. 01 - 2021. 

05. 30 

7.  Polán Zsuzsanna tanító 
2020. 10. 01 - 2021. 

05. 30 

8.  Vargáné Szigeti Márta tanító 
2020. 10. 01 - 2021. 

05. 30 

9.  Polgárné Horváth Ágnes matematika-földrajz 
2020. 10. 01 - 2021. 

05. 30 

10.  Nagy Erika magyar-történelem 
2020. 10. 01 - 2021. 

05. 30 

 

2. Vezetői önértékelés 

 a vezető megbízásának 2. és 4. évében 

A 2020/21-as tanévben: igen a székhelyen és a tagiskolában is. 

 

 

3. Intézményi önértékelés 

 5 évente teljes 

A 2020/21-es tanévben: igen a székhelyen és a tagiskolában is. 
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Évente kötelezően önértékelt elemek: 

1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 

1.2. A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév 

tervezése. 

1.3. A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelőn történik 

az értékelés, amely az értékelési naplóban nyomon követhető. 

1.4. A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a 

tanulónak és szüleinek/gondviselőjének, valamint a gyakorlati képző és 

munkahely képviselőjének. 

 

2. Személyiségfejlesztés 

2.1. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik 

minden tanuló szociális helyzetéről. 

2.2. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

 

3. Eredmények 

3.1. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

 kompetenciamérések eredményei 

 tanév végi eredmények- tantárgyra, 2 évre vonatkozóan 

 versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi 

 szint, települési szint 

 továbbtanulási mutatók 

 vizsgaeredmények 

 elismerések 

 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, 

 kimaradók, lemaradók) 

 elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló) 

 neveltségi mutatók 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1. A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe 

vételével határozzák meg. 

4.2. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

5.2. A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

6.1 Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúrát, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

6.2. Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik 

a nevelő oktató munka humánerőforrás szükségletéről. 

6.3. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat 

idejében jelzi a fenntartó számára. 

 

A 2020/21-es tanévben: igen (a tervezetben meghatározottak szerint). 

 

7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés. 

 

Az eredeti dokumentum mellékletében megtalálható. 
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MELLÉKLETEK 

 
1. sz.  A tanmenetek értékelési szempontjai: 

 milyen tervezési módszert használ a pedagógus az éves tervezéshez 
 milyen tartalmi egységeket tartalmaz a tanmenet 
 a tartalmi elemek hogyan biztosítják a nyomon követhetőséget 
 mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását 
 hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 
 mit tartalmaz a tanmenet, és hogyan követhető a tanmenetben a tanulói kompetenciák 

fejlesztése 
 tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, e-eszközök) 
 hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság (a tanuló 

fejlődésére vonatkozó feljegyzések, stb.) 
 

2. sz. A meglátogatott órákhoz, foglalkozásokhoz készített óratervek értékelési 

szempontjai: 

 milyen módszert használ a pedagógus az órai munka tervezéséhez, 
 milyen elemeket tartalmaz az óravázlata, 
 az óratervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó 

korszerű szaktudományos ismereteknek, 
 az óra feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, 

tanulásszervezési eljárások, 
 a célkitűzés teljesülését hogyan segíti az óra tervezett felépítése, 
 van-e alkalom a tervezésben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés 

megjelenítésére, 
 milyen értékelési formák jelennek meg az óra tervezésében, 
 a tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon követhetőséget. 

 
3. sz. Az osztálynapló, csoportnapló, a tanulói füzetek bejegyzéseinek értékelése 

 hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését, 

 hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit, 

 mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések). 

 hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség), 

 hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása. 

  
4. sz. A pedagógusinterjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

 Hogyan látja a munkáját: az utóbbi időben mit végzett szívesen, mit kevésbé szívesen? 
 Milyen eredményére a legbüszkébb? 
 Milyen problémákkal kellett megbirkóznia munkája során az utóbbi években? 
 Ezekért mennyiben volt ő a felelős, mennyiben a körülmények? 
 Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 
 Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? 
 Hogyan működik együtt más intézmények pedagógusaival? 
 Hogyan tartja a kapcsolatot a tanulók szüleivel? 
 Hogyan alakította ki, és hogyan terjeszti jó gyakorlatát? 
 Hogyan vesz részt az intézményi dokumentumok elkészítésében? 
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 Hogyan, milyen módszert alkalmaz az éves és a napi tervezésnél? 
 Mennyire segíti munkáját az éves és a napi tervezés? 
 Mennyire tartja hasznosnak az egyéni önfejlesztési tervet? 
 Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, 

továbblépés igényét? 
 Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső 

struktúráját? 
 Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 
 Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 
 Vannak-e bevált konfliktuskezelési eszközei? 
 Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 
 A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz 

szívesen? 
 A módszerválasztásnál hogyan tudja figyelembe venni az adott tanulócsoportot és az 

adott tananyagot? 
 Hogyan viszonyul az IKT-eszközök használatához? 
 A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? 
 Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? 
 Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 
 Mi a véleménye a pozitív és a negatív visszajelzésről? 
 Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 
 Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 
 Szokott-e fejlődési irányokat, célokat kitűzni önmagának? 
 Most miket jelölne meg? 

 

5. sz. A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

 Hány éve ismeri a pedagógus munkáját? 
 Mikor ellenőrizték, értékelték legutóbb a pedagógus munkáját? 
 Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogyan fogadja a visszajelzéseket? 
 Milyen a pedagógus tervezőmunkája? 
 Hogyan vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, 

oktatásában? 
 Ön mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 
 Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát 

a) a tanulókkal, 
b) a kollégákkal, 
c) a szakmai partnerekkel, 
d) a családokkal? 
Válaszát indokolja! 

 Hogyan, milyen mértékben vesz részt a pedagógus az intézmény közösségfejlesztő 

munkájában? 
 Hogyan bizonyítja a pedagógus a pedagógiai kérdésekben való tájékozottságát? 
 Milyen a pedagógus intézményen belüli szakmai aktivitása? 
 Milyen a pedagógus intézményen kívüli szakmai aktivitása? 
 Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőképessége? 
 Miben nyilvánul meg a pedagógus felelősségvállalása? 
 Mit gondol a pedagógus adminisztrációs precizitásáról? 
 Hogyan értékelné a pedagógus megbízhatóságát? 
 Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 
 Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 
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6. sz. Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 

  

Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen 

mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 

között, ahol: 

5 = teljesen egyetért 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem ért egyet 

0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele! 

  

1. A tanulói munkákból jól követhető a tananyag. 

2. Szívesen, örömmel tanít, gyermekem szereti az óráit. 

3. Szakterületének fogalomrendszerét gyermekem megérti, használja. 

4. Számomra hiteles személyiség, példaadó pedagógus. 

5. Az ellenőrzőbe az osztályzatokat időben beírja, a beírásból követni tudom azt is, hogy 

gyermekem a jegyet melyik tananyagra kapta. 

6. Időben értesítést kapok a szülői értekezletekről, fogadóórákról. 

7. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a gyermekem előzetes tudását, életkori 

sajátosságait, a környezet lehetőségeit, szorgalmi feladatait. 

8. Gyermekem otthoni tanulását az interneten keresztül is segíti. 

9. A tanóráin gyermekem egyéni feladatokat is kap. 

10. Folyamatosan motiválja gyermekemet a tanulásban. 

11. Olyan követelményeket támaszt, amelyet gyermekem teljesíteni is tud. 

12. Számonkérése rendszeres, igazságosan és következetesen értékel 

13. A házi feladatokat, gyermekem munkáit rendszeresen ellenőrzi. 

14. A gyermekemnél észreveszi a fejlődést, vagy visszaesést, és arról visszajelez. 

15. Nevelőmunkájában megértő, fejlesztésközpontú. 

16. Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál velünk, szülőkkel. 

17. Lehetőségeket biztosít gyermekemnek a tehetsége kibontakoztatásában. 

18. Ha gyermekem lemarad a tananyagban, korrepetálást tart számára. 

19. Gyermekemet a társai elfogadására, egymás tiszteletére neveli. 

20. Jól kezeli a konfliktusokat, a diákokkal közösen elfogadott szabályok szerint folytatja 

pedagógiai munkáját. 

21. Folyamatosan fejleszti gyermekem kommunikációját, ösztönzi őt a véleménycserére, 

párbeszédre, fejleszti vitakultúráját. 

22. Jó közösségépítő pedagógus. 

23. Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a tanítványai számára. 

24. Értékelése objektív, következetes, számunkra érthető. 

25. Rendszeresen számon kéri gyermekem felkészülését. 

26. Elegendő osztályzatot ad gyermekemnek, időben lehetőséget ad a javításra. 

27. Érdemes a szülői értekezletre/a fogadóórákra járnom, mert a tájékoztatása alapos. Jól 

követhető az osztály/gyermekem tanulmányi előmenetele, magatartási helyzete. 

28. A dolgozatokat megfelelően előkészíti. 

29. A dolgozatokat az előírt határidőre kijavítja. 

30. A dolgozatokat kiértékeli, az eredmények függvényében korrepetálást szervez, a 

problémás feladatokat folyamatosan gyakoroltatja. 

31. Kommunikációját a szülőkkel a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, a 

partner véleményének tiszteletben tartása jellemzi. 
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32. E-mailben és telefonon is nyitott a kapcsolattartásra. 

33. Nyitott gyermekemmel, és a tanítás eredményességével kapcsolatos, visszajelzéseimre. 

34. Gyermekem fontos a számára, sokszor beszélget vele, véleményét meghallgatja. 

35. Alapos munkájára, megbízható személyére, mindig számíthatnak a szülők. 

36. Személyisége mintaértékű számomra. 

37. Megnyilatkozásaiból látszik, hogy fontos számára az intézmény, amelyben tanít. 

38. Jó ötletei vannak, sok új kezdeményezése van az osztályban. 

39. Azonosult az intézmény szellemiségével, hagyományaival. 

  

  

7. sz. Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 

  

Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen 

mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 

között, ahol: 

5 = teljesen egyetért 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem ért egyet 

0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele! 

  

1. Az előírt pedagógiai feladatokat magas szakmai színvonalon látja el. 

2. Jól ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményeket. 

3. Hiteles személyiség, példaadó pedagógus. 

4. Dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő. 

5. A tanulók osztályzatait, értékelését a naplóban rendszeresen vezeti. 

6. Beszámolói áttekinthetőek, alaposak. 

7. Színvonalas bemutató órákat tart. 

8. Jól ismeri az intézmény szabályzatait, az intézmény nevelés-oktatási koncepcióját. 

9. Jól ismeri az intézmény vezetésének elvárásait (munkaköri leírás) azoknak a napi munkája 

során kiválóan megfelel. 

10. Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál a kollégáival. 

11. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre. 

12. A lemaradó tanulókat rendszeresen korrepetálja. 

13. Folyamatosan tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről. 

14. Szívesen, örömmel tanít, a tanulók szeretik az óráit. 

15. Határozott, szuggesztív személyiség. 

16. Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. 

17. Jól kezeli a konfliktusokat, tanulóival közösen elfogadott szabályok szerint folytatja 

pedagógiai munkáját. 

18. Gyermekvédelmi munkája figyelmes, tapintatos és hatékony. 

19. Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a gyermekek számára. 

20. Értékelése objektív, érthető, következetes. 

21. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való 

törekvés, a partner véleményének tiszteletben tartása jellemzi. 

22. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja 

azokat szakmai fejlődése érdekében. 
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23. Szakmai vitákban nyitott, toleráns. Kiáll a véleményéért, de meggyőzhető és 

együttműködő. 

24. Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában. 

25. Munkája során érthetően, és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 

26. Alapos munkájára, megbízható személyére mindig számíthatnak a kollégái. 

27. A gyermekekkel kapcsolatban rendszeresen konzultál kollégáival,. 

28. Pozitív nevelői mintát sugároz a kollégák felé. 

29. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyiségének 

sajátosságaival. 

30. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb 

eredményekről. 

31. Folyamatosan képezi magát, szívesen vesz részt továbbképzésen, ha lehetősége adódik. 

32. Nyitott az új módszerekre, figyelemmel kíséri a szakterületeit érintő tudományos 

eredményeket. 

33. Jó ötletei vannak, keresi az új kezdeményezésekre a lehetőséget az osztályokban, a 

nevelőtestületben. 

34. Szívesen vesz részt pályázatírásban, ha erre lehetőség adódik. 

35. Azonosult az intézmény szellemiségével, hagyományaival. 

36. Ötleteivel, hatékony munkájával segíti az intézményvezetést, kollégái munkáját. 
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1.7. Intézkedési terv – lemorzsolódás csökkentése érdekében 

 

1. Jogszabályi háttér 

 35/2014. EMMI rendelet 9.§ (10)  

  2011. évi CXC. törvény 80.§. (1) és 79.§. 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. melléklete 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 79.§. (5) 

 

2. Helyzetelemzés 
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6. évfolyam  

Matematika 

Az előző évek eredményei: 

2019 1499 (1473;1527) 

2018 1542 (1509; 1582) 

2017 1455  

2016  1450 (1409; 1487) 

2015 1517 (1455;1571) 

2014    1504 (1470;1531)  
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Szövegértés 

 

Az előző évek eredményei: 

2019  1484 (1454; 1522) 

2018  1481 (1439; 1528) 

2017  1481 (1420; 1545)  

2016  1495 (1445; 1548) 

2015  1491 (1440; 1528) 

2014              1487 (1453;1532)  
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8. évfolyam 
 

Matematika 

Az előző évek eredményei: 

2019  1613 (1561; 1652) 

2018  1619 (1575; 1659) 

2017  1625 (1571; 1664) 

2016  1611 (1563;1658) 

2015  1650 (1596; 1699) 

2014                     1671 (1596;1744)  
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Szövegértés 

 

Az előző évek eredményei: 

2019   1569 (1516; 1623) 

2018   1646 (1594; 1695) 

2017   1582 (1538; 1626) 

2016   1558 (1501; 1595) 

2015   1562 (1505; 1624) 

2014                        1601 (1541;1645)  
 

1569 (1516;1623) 

 
 

 

 

A 6. és a 8. évfolyamon is – ugyan kis mértékben, de nem szignifikánsan – elmaradnak 

eredményeink az országos átlagtól – kivétel ez alól a 6. matematika mérés eredménye.  
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Annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk az okokról: nevelőtestületi műhelymunka 

keretében egy nevelési értekezleten (tanítás nélküli munkanap felhasználásával) – 2020. 

októberében egy munkaértekezleten feldolgozzuk az eredményeket, meghallgatjuk a 

felelős értékelő előadását, pontosítjuk feladatainkat. 

Tanulóink a CSH-index alapján és a korábbi évek eredményeinek figyelembe vételével is 

zömében a Tőlük várható eredményeket teljesítették. 

 

 

3. Célkitűzés, problémafelvetés 

Elvárható, hogy egyéni utakat keressünk a diákjaink számára. Ez segíti az eddigi eredményeink 

megtartását, fejlődését. Természetesen átmenetileg elképzelhető egyes mérési eredmények 

romlása – azonban fokozott figyelemmel kísérjük a tanulói képességeket, azok változását. 

Tervezett, rendszeres, magas szakmai színvonalú tevékenységben látjuk a sikeres, eredményes 

munka megvalósulását. 

 

4. Feladatok 

A tanév során folytatandó tevékenységek: 

Tanulásszervezési eljárások 

 Csoportbontás 5-6. évfolyamon 

F: Sipos Ferenc igazgató Határidő: 2020. 09.01. 

 Nevelési értekezlet – mérési eredmények változásainak okai?!, illetve a lemorzsolódás 

esélyének csökkentését segítő iskolai nevelő-oktató tevékenységek rendszerezése, 

egyéni fejlesztési tervek készítése 

F: Sipos Ferenc igazgató Határidő: 2020. 10.19. 

 Felzárkóztató, segítő ill. tehetségfejlesztő foglalkozások 

F: Sipos Ferenc igazgató Határidő: 2020. 10.05. 

 Projekt7  

F: Varjaskéri Anita Határidő: 2020. 09.01-02. 

 

Módszerek, eljárások 

 Projekt7 foglalkozásainál a felsoroltak erősítése 

F: projektvezetők Határidő: 2020. 09.01- 

 Munkafüzetek feladatainak rendszeres használata 

F: tanítók, szaktanárok Határidő: 2020. 09.01.- 
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 Tanórákon önálló munkára szövegértő feladatok alkalmazása 

F: tanítók, szaktanárok Határidő: 2020. 09.01.- 

 Tanulói kiselőadások az ismeretszerzés folyamatában, a gyakorlás során 

F: tanítók, szaktanárok Határidő: 2020. 09.01.- 

 Az infokommunikációs eszközök használata, ennek gyakoroltatása konkrét 

feladatokkal tanórákon, ill. házi feladatként 

F: tanítók, szaktanárok Határidő: 2020. 09.01.- 

 

Kommunikáció 

 A szülők bevonása-tájékoztatás, a mérés jelentőségének ismertetése, előző évi 

feladatsorok bemutatása, megmutatni, hogy mennyire fontos gyermeküket bevonni a 

mindennapi élet apró feladatainak megoldásába (bevásárlás, sütés, főzés, 

nyomtatványok, kérdőívek kitöltése) 

F: osztályfőnökök Határidő: 2021. 02.08. 

 A tanulók tájékoztatása az eredményeikről, erősségek, hiányosságok megismertetése 

F: Gyurán Ágnes, osztályfőnökök Határidő: 2020. 11.02. 

 

Kiemelt tevékenységek – amire fokozott figyelmet fordítunk: 

 Az SNI tanulók kiszűrése, fejlesztése, konzultáció a szülővel, Pedagógiai 

Szakszolgálattal, fejlesztő pedagógussal (pl. a mérés részletesebb ismertetése; a tesztet 

a tanulók megírják, egyéni jelentés készül róluk, de eredményük nem számit bele az 

osztályról, ill. évfolyamról készült jelentésbe) 

 A családi háttér kérdőív kitöltetésének szorgalmazása 

 A tanulókkal személyes megbeszélés során hangsúlyozni, hogy mik az erősségei, 

amikre mi is, és ő is büszke lehet, és hol kell neki fejlődni, amiben segítségére leszünk 

 A szülőkkel tudatosítani, hogy a mérés képet ad gyermekük, olyan tudásáról, amely 

szükséges ahhoz, hogy a mindennapi életben eligazodjon, hogy majd később az életben 

sikeres, problémákat megoldani képes, önálló emberré váljon. 

  Az olvasás fontosságának hangsúlyozása, könyvtár használat, e-book használata 

 A „világ dolgainak” figyelemmel kísérése, hírek értelmezése osztályfőnöki órákon és a 

többi órán 

 A matematikakönyv, nyelvtankönyv nem legyen tankönyv, mert abban írunk, 

dolgozunk, bejelölünk - munkatankönyv.  
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5. Összegzés 

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók kompetenciáinak fejlesztésére. Ennek 

érdekében szükséges a nevelőtestület minden tagjának részt venni a fejlesztő tevékenységben. 

Eredményeink általában javultak az elmúlt 3-5 évben, azonban a további fejlesztéshez 

szükségesnek tartjuk az alábbiak megvalósítását: 

 az eddigi tevékenységeink folytatását (a pályázati tevékenység során megismert 

kompetenciaalapú oktatás elemeinek továbbvitele – lásd munkaterv fő feladatai) 

 egyéni fejlesztési tervek készítése és megvalósítása a 3-as szintet el nem érő tanulók 

és a szinthatáron levő diákok esetében  

 a feladattípusok megoldásainak elemzésével, gyakorlásával további fejlesztés, 

fejlődés  

 többoldalú tájékoztatás – az eredményeink, tevékenységeink ismertetése érdekében 

 fejlesztő értékelés bevezetése – előkészítése a mindennapi nevelő-oktató tevékenység 

során 
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4. Mellékletek  

 

A szervezeti egységek, a munkaközösségek és a diákönkormányzat 

munkatervei 
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A 

Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola  

Balfi Tagiskola 

 munkaterve 

 

2020/2021. 

 

 

 
 

Összeállította: Fajkusz Attila 

  tagintézmény-vezető 

 

 

 

Engedélyezte: Sipos Ferenc 

igazgató 

                                     
 

Sopron, 2020. szeptember 15. 
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Statisztikai adatok: 

 
Tagiskola vezető: Fajkusz Attila 

A tagiskola tanulóinak létszáma: 50 

Tanulólétszámok: 

1-2. osztály – 11-12 tanuló, of. Kleinné Gadó Orsolya, Varga Noémi 

3.. osztály – 12 tanuló of. Major Izabella 

4. osztály – 15 tanuló, of. Simonné Áder Éva 

 

német nyelv 1-4. évf.: Kleinné Gadó Orsolya, 

pedagógiai asszisztens: Kohlhauser Ildikó, 

napközis nevelő: Janiga Katalin         

Napközis tanulólétszám: 43 tanuló 

  

 

Fő feladatok a tanévben: 
 

- A nevelő-oktató munka tartalmi fejlesztése; 

- Felkészülés az esetleges digitális tanrendre; 

- belső műhelymunka, tapasztalatcsere; 

- környezettudatos magatartás kialakítása; 

- részvétel a Boldog Iskola pályázaton; 

 

 

A fő feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek: 
 

A nevelő-oktató munka tartalmi fejlesztése: 

- a mérések értékelése alapján nevelési-oktatási stratégia kialakítása, figyelembe véve 

a Balfról felső tagozaton tanuló diákok eredményeit is; 

- az SNI-s, BTMN-es tanulók egyéni fejlesztési terveinek összehangolása a fejlesztő- 

és gyógypedagógusokkal; 

- havi rendszerességgel „boldogságóra” megtartása; 

- A 4. évfolyamban nem kötelező kompetenciamérés feladatainak megoldása, 

értékelése, összehasonlítása, intézkedési terv létrehozása. 
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- a környezettudatos tevékenységek hangsúlyozott működése, kapcsolódó programok 

létrehozása. 

Felkészülés a digitális tanrend szerinti oktatásra: 

- Készenlét kialakítása a tavaszi tapasztalatok alapján; 

- Tapasztalatcsere az eddig használt platformok hatékonyságáról; 

- Az egyénre szabott digitális oktatás előnyeinek adoptálása a mindennapos nevelő-

oktató munkába. 

 

 

Egyéb, további feladatok   
 

 Részvétel a településrész kulturális életében, együttműködés a művelődési házzal. 

 A tavaszi Medvehagyma Fesztivál megszervezése. 

 Felkészülés a következő tanév beiskolázásra 

 Szülőkkel való kapcsolat mélyítése 

 

 

Ellenőrzési terv 

 
Szeptember  Tanmenetek véleményezése  felelős: tagiskola-vezető 

okt-dec.  Év eleji felmérések, óralátogatások      

        felelős: tagiskola-vezető 

Január Beszámoló a tagiskola féléves munkájáról    

     felelős: tagiskola-vezető 

Félévi felmérések   felelős: osztálytanítók 

Márc-május.  Óralátogatások   felelős: tagiskola-vezető 

Május   Kompetencia-mérés   felelős: 4.osztály osztályfőnöke 

Június   Év végi felmérések   felelős: osztálytanítók 
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Rendezvényterv 

 
időpont rendezvény felelős 

szeptember  Szülői értekezlet 

Boldogságóra 

osztályfőnökök 

Kleinné Gadó Orsolya 

október  Őszölő – program az óvodával közösen, 

Boldogságóra  

Kleinné Gadó Orsolya 

Kleinné Gadó Orsolya 

november Szt. Márton nap  

Gyertyagyújtás 

Boldogságóra 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök 

Kleinné Gadó Orsolya 

december Ádventi műsor,  

Betlehemezés 

Boldogságóra 

osztályfőnökök 

4. évfolyam 

Kleinné Gadó Orsolya 

január Félévi felmérések, félévi értesítők 

értesítők, 

szülői értekezlet, 

Boldogságóra 

esetmegbeszélés 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök 

Kleinné Gadó Orsolya 

Fajkusz Attila 

február Télűző – közös program az óvodával, 

Farsang, 

Boldogságóra 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök 

Kleinné Gadó Orsolya 

március Petőfi Napok, 

Víz világnapja 

Boldogságóra 

osztályfőnökök 

Fajkusz Attila 

Kleinné Gadó Orsolya 

április Medvehagyma Fesztivál 

Föld napja 

Boldogságóra 

Kleinné Gadó Orsolya 

osztályfőnökök 

Kleinné Gadó Orsolya 

május Szülői értekezlet 

Madarak, fák napja, 

Kompetencia-mérés 

Boldogságóra 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök 

Kleinné Gadó Orsolya 

Kleinné Gadó Orsolya 

június Tanulmányi kirándulás 

Kulturális bemutató, 

Táborozás  

osztályfőnökök 

Fajkusz Attila 

Fajkusz Attila 
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Ökoiskola munkaterv 

 

2020/2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Készítette: 

 

 Fajkusz Attila 
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Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős 

A/ Általános elvárások:  
 

az iskola tevékenyégének környezetre 

gyakorolt hatása 

 

 

 

Igényes környezet kialakítása és 

kialakíttatása a diákok körében 

1. ÖKO munkaterv készítése 

 

2020. szeptember 30. Balf, ÖKO munkacsoport 

 

 

2. 

Iskola udvarának gondozása. folyamatos Kleinné Gadó Orsolya 

Iskolakert gondozása 

Madárbarát kert kialakítása, gondozása: 

madáretetők, madáreleség készítése, pótlása. 

 

Téli hónapokban 

folyamatos 

 

Kleinné Gadó Orsolya 
 

Osztálytermek dekorálása: 

- Nemzeti ünnepek 

- Jeles napok 

- A természet szeretete tükröződjön a 

munkákon 

 

 

 

 

folyamatos 

 

Diákok, osztályfőnökök 

havi bontásban 

B /Tanulás-tanítás: 

 

Az iskola pedagógiai programjában, 

helyi tantervében kiemelten képviseli a 

fenntarthatóság pedagógiájának 

törekvéseit, ezáltal formálódik a 

1. Tanulók életkoruknak, képességeinek 

megfelelően aktívan, a pedagógusokkal 

partneri viszonyban vesznek részt az oktatási 

tevékenység, megszervezésében, 

megvalósításában: 

- DÖK programok 

- Projektek (Fenntarthatósági témahét, 

projekt hét, Föld napja, Madarak, fák 

napja, Víz napja, stb.) 

- Projekt hét 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény-vezető 
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tanulók természet- és környezet 

szemlélete. 

2. A második, harmadik évfolyam emelt 

óraszámban tanulják a környezetismeret 

tantárgyat: 

- a helyi sajátosságok megismerése 

- fenntarthatóság lehetőségeinek kialakítása 

 

 

folyamatos 

Projekt-vezetők, 

iskolavezetőség, 

ÖKO munkacsoport 

DÖK 
3. A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel 

keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív 

választás lehetőségeit: 

- környezetvédelmi akciókon való részvétel  

4. Természet tanulmányozása tanteremben, 

iskolán kívül, szabadban: 

- Projekt hét (kenuzás a nádasban) 

-     Madarak és fák napja 

- Víz napja 

- gyermeknap 

- Túrák 

- Iskolakert 

5. Szabadtéri programok szervezése, egészséges 

életmód kialakítása: 

- Túrák 

- Egészségnap 

- Föld napja 

- Madarak és fák napja 

- Iskolai testnevelés órák 

- Medvehagyma fesztivál 
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Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

 

Alsós munkaközösség munkaterve 

2020-2021. tanév 
 
 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Szabó Zsuzsanna 

 

 

Engedélyezte: Sipos Ferenc 

     igazgató 

 

 

 

 

 

Sopron, 2020. szeptember 14. 

 

 

 

 



MUNKATERV 2020/2021 

Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

9400 Sopron Halász u. 25. 

 

43 

A munkaközösség tagjai 

 
Osztály Név 

1.ma Szabó Zsuzsanna 

Vinkovits Mariann   művészeti osztály 

1.mb Polán Zsuzsanna                   művészeti osztály 

1.c     Füziné Kotzmanek Csilla 

Gulyásné Temesvári Anikó 

2.ma Müller Ferencné 

Ilyés Alexandra                     művészeti osztály 

2.mb Friktonné Barkovics Judit   művészeti osztály 

2.c     Buza Mária Zsuzsanna 

3.ma Gottliebné Mihalicz Zita     művészeti osztály 

3.mb Nagy Csilla                            művészeti osztály 

3.c     Horváth Ildikó 

4.ma Plajerné Orbán Mária         művészeti osztály 

4.mb Hart Enikő                             művészeti osztály 

4.c     Vargáné Krug Erika 

 Pintér Judit                           gyógypedagógus 

 Beckl-Horváth Rita              gyógypedagógus 

 

 

A munkaközösség fő feladatai a tanév során 
 

 digitális kompetenciák fejlesztése, jó gyakorlatok megosztása 

 kulcskompetenciák további fejlesztése, alapkészségek kimunkálása 

 a szülőkkel való kapcsolattartás kiterjesztése online formában 

 egymás szakmai munkájának segítése hospitálással, tapasztalatcserével, belső 

műhelymunkával, jó gyakorlatok bemutatásával 

 tanulók motiváltságának fejlesztése, aktivitás biztosítása 

 tanulási szokások megalapozása, önálló tanulás segítése 

 környezettudatos magatartás kialakítása (szelektív hulladékgyűjtés, 

takarékoskodás az energiával) 

 helyi értékek megismertetése a gyerekekkel 

 méltó megemlékezés osztálykeretben hagyományőrző ünnepeinkről 

 helyes, szép, kulturált beszéd használata az iskolában 

 egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése 
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 infokommunikációs eszközök alkalmazása az élményszerűbb és hatékonyabb tanulásért 

 kompetenciamérés előkészítése a 4. évfolyamon 

 tematikus napok a művészeti osztályokban 

 beiskolázási feladatok 

 
A fő feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 

 kooperatív tanulási módszerek alkalmazása 

 alkalmazkodás az egységes követelményrendszerhez 

  beszédtechnika és kommunikációs képességek fejlesztése 

 rendszeres javítás, ellenőrzés, önellenőrzés 

 művészeti osztályok részvétele a művészeti iskola által szervezett programokon 

 gondos, esztétikus füzetvezetésre szoktatás 

 a leendő első osztályos tanítók óvodai nyílt napon való részvétele, konzultáció az 

óvónőkkel 

 
Egyéb feladatok 

 

 a tanulók hátrányos helyzetének csökkentése 

 egyéni bánásmód alkalmazása a nevelő-oktató munka területén 

 állandó kapcsolattartás a fejlesztő pedagógussal, szülővel 

 online felület létrehozása a személyes kapcsolattartás érdekében, osztályonként 

 a guruló módszer tapasztalatainak megbeszélése 

 közreműködés a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában 

 hiányzások nyomon követése 

 
Ellenőrzési terv 

 

Szeptember Tanmenetek ellenőrzése, véleményezése, 

új kollégák segítése 

Október Az év eleji felmérések eredményei, tapasztalatok 

Hospitálás az 1. évfolyamon 
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November Szöveges értékelés az 1. évfolyamon 

Óralátogatás a 2. évfolyamon 

December Óralátogatás a 3. évfolyamon 

Január A tanulók I. félévi értékelésének ellenőrzése 

Április Füzetek külalakjának ellenőrzése mind a 4 

évfolyamon 

Május Kompetenciamérés 

Év végi felmérések értékelése 

 
Ülésterv 

 

Szeptember munkaterv, órarendek összeállítása, éves munka 

megszervezése 

Október beiskolázási program előkészítése 

 

November Tanulmányi versenyeken való indulás felmérése 

December Beiskolázási program elindítása, adventi készülődés 

osztálykeretben 

Január Félévi felmérések közös megbeszélése 

 

Február A felmérések eredményeinek összegzése 

 

Március  Így tanítottam  én (prezentáció) 

 

Április Kompetenciamérések előkészítése, tapasztalatok 

megvitatása 

Május Éves munka értékelése 

 

 
Rendezvényterv 

 

Időpont Rendezvény Felelős 

Szeptember  Szent Mihály nap; 

a felújított templom meglátogatás 

osztálykeretben 

 

 Nevezés a Bendegúz levelezős 

versenyre                                

tanítók 

 

 

 

Plajerné Orbán Mária 

osztályfőnökök 

Október megemlékezés október 6-ról 

osztálykeretben 

Beiskolázási terv összeállítása 

osztályfőnökök 

 

Tóthné Németh Zsuzsanna 

Szabó Zsuzsanna 
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November Őszi játszóház a szabadban 

 

Nevezés a Holenda Barnabás 

matematika versenyre 

Nevezés Zrínyi matematika 

versenyre 

Szabó Zsuzsanna 

 

osztályfőnökök  

Szabó Zsuzsanna 

 

December Mikulás ünnepség osztálykeretben 

 

Holenda Barnabás matematika 

verseny 

osztálytanítók 

 

 2.3.4. évfolyam 

osztályfőnökök 

január „Ajándékba adom neked!” 

(játékok) 

 

Gerencsér Éva magyar nyelvi 

verseny házi fordulója 

 

Szabó Zsuzsanna 

osztályfőnökök 

 

Plajerné Orbán Mária 

Hart Enikő 

Vargáné Krug Erika 

február Télbúcsúztató az osztályban, 

farsang 

 

 

Zrínyi matematika verseny; 

Így tanítottam én 

prezentáció 

napközis és alsós 

munkaközösség vezető, 

tanítók 

 

2.3.4. évfolyam tanítói 

 

Hart Enikő 

március Gerencsér Éva magyar nyelv 

verseny területi fordulója; 

 

Petőfi Nap; 

Szépíró verseny 

  

városi ünnepségen való részvétel 

4.-es osztályfőnökök 

 

Osztályfőnökök 

Szabó Zsuzsanna 

 

4. osztályos osztályfőnökök 

április  Fenntarthatósági témahét 

 

Gombócz Zoltán helyesírási verseny 

 

Lackner matematika verseny 

 

 

4.-es osztályfőnökök 

 

osztályfőnökök 

május Anyák napi ünnepség – fakultatív 

 

Kompetencia mérés 

Tud6nád matematika verseny 

Hegykő 

osztályfőnökök 

 

 

4. osztályos osztályfőnökök 

3-4. osztályos tanítók 
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A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

 

 

2020/2021. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította:    Engedélyezte: 

 

Friktonné Barkovics Judit    Sipos Ferenc 

munkaközösség vezető       igazgató 

    

 

 

 

Sopron, 2020. szeptember 14. 
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A munkaközösség tagjai 

1.ma  30 fő  Vinkovits Mariann 

1.mb  32 fő  Takácsné Fücsek Judit 

1.c  28 fő  Gulyásné Temesvári Anikó 

2.ma  23 fő  Müllerné Újszászy Erika 

2.mb  26 fő  Böhmné Szilágyi Andrea 

2.c  12 fő  Nagy Tamara 

3.ma  32 fő  Vargáné Szigeti Márta 

3.mb  26 fő  Ágoston Tímea 

3.c  26 fő  Bokorné Czimbó Ágnes 

4.ma  26 fő  Béres Ildikó 

4.mb  27 fő  Trunk Dóra 

4.c  17 fő  Boros Judit 

Összesen: 305 fő 

 

Ebben az évben 12 csoportban kezdtük el a munkát. 4 új kollégánk van a munkaközösségben, 

Boros Judit és Ágoston Tímea pedagógiai asszisztens biztosítja a harmadik és negyedik osztály 

délutáni ellátását. A munkaközösségben dolgozó kollégák több feladatot látnak el. A délelőtti 

óráik után érkeznek a napközibe, és ebben az évben a tanulószoba munkájába is 

bekapcsolódnak. 

Minden csoportot csak egy osztály tanulói alkotnak. A napközis csoportok elhelyezése a 

tantermekben történik. A megnövekedett délutáni órák miatt a délutáni tanóra ideje nem 

egységes. Minden csoportvezető a gyerekek délutáni elfoglaltságát figyelembe véve tervezi 

meg a tanóra idejét. A kialakult járványügyi helyzetben kiemelt figyelmet fordítunk a higiéniás 

szokások betartására. 

 

A munkaközösség fő feladatai a tanévben 

1. A napközi alapvető feladata, hogy szervezett formában biztosítsa az eredményes, nyugodt 

tanuláshoz és a szabadidő hasznos, változatos eltöltéséhez szükséges feltételeket.  

2. A tanulási idő rendjének csoportonkénti kialakítása és megszilárdítása – az órarend és a 

délutáni elfoglaltságok figyelembe vételével. 

3. Nagy hangsúlyt fektetünk a helyes tanulási módszerek kialakítására Differenciált formában 

lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra és a hátrányok kompenzálására. 
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4. A tanulók életkoruknak megfelelő rászoktatása az önálló munkavégzésre, önellenőrzésre. 

5. Az udvari fegyelem megszilárdítása – az iskolai agresszió megelőzése érdekében.  

6. Sokszínű szabadidős tevékenység biztosítása. 

7. Ebben az évben is programokat szervezünk a Fenntarthatósági témahéten, és a Parasport 

Napján. Amennyiben a járvány lehetővé teszi. 

 

A fő feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

1. A figyelmes munkához szükséges objektív (csend, nyugalom) és szubjektív (pihenés, 

ráhangolódás) feltételek megteremtése. 

2. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, célravezető tanulási technikák 

megismertetése, elsajátíttatása. Az önállóság kialakítása és fejlesztése a tanulmányi munka, 

(önellátás, étkezés) terén. 

3. A hátránnyal rendelkező, részképességeiben sérült gyermekek következetes fejlesztése, 

felzárkóztatása. A digitális oktatás során lemaradt tanulók segítése, hiányok pótlása. 

4. Az életkorból adódó mozgásigény kielégítése, a mozgáskultúra fejlesztése a közös játék 

örömének megélése és átélése a tanító által szervezett és vezetett közös játékokkal. Új, 

szabadidős modulok bevezetése. 

5. Biztonságos egészségügyi környezet kialakítása. 

 

Egyéb, további feladatok 

Folyamatos kapcsolattartás, szükség esetén esetmegbeszélés az osztályokat tanítókkal és a 

szülőkkel. 

A tanulók közös előkészítés után önállóan, állandó ellenőrzés mellett tanulják meg a 

legalapvetőbb technikákat, oldják meg a feladatokat.  

Kiemelt feladatként kezeljük az értő olvasás fejlesztését.  

Nagy figyelmet fordítunk az írásbeli házi feladatoknál a külalakra, az igényes munkavégzésre. 

 

Ellenőrzési terv 

 szeptember: Az I. félévre szóló Foglalkozási tervek ellenőrzése. 

 október:  Új kollégák látogatása. 

 december  Tanórák látogatása. 

 január:  A II. félévre szóló Foglalkozási tervek ellenőrzése. 

 április:  A házi feladatok javításának ellenőrzése. 
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Ülésterv 

szeptember:  

1. Csoportok kialakítása, vezetőjük, helyük kijelölése, ebédeltetési rend kialakítása, a tanulók 

délutáni elfoglaltságának felmérése. Új kollégák segítése, támogatása. 

Felelős: Friktonné Barkovics Judit 

 

2. A foglalkozási tervek formai és tartalmi követelményeinek kialakítása, ismertetése 

Felelős: Friktonné Barkovics Judit 

 

november: 

Aktuális problémák megbeszélése 

A tanulási idő hatékony felhasználása. Tanóra vezetési ötletek gyűjtése (készségfejlesztés, 

differenciálás). A tanórán tapasztalt problémák megbeszélése. 

Felelős: Friktonné Barkovics Judit 

A kéttanítós rendszer tapasztalatainak megbeszélése. 

Felelős: Bőhmné Szilágyi Andrea 

 

december 

Karácsonyi kézművesség, ötletek, javaslatok az ünnepekre, ünnepi dekoráció készítése, 

teremdíszítés 

 

január: 

Féléves munka értékelése 

Felelős: Friktonné Barkovics Judit 

 

február: 

Iskolai farsang előkészítése, dekoráció, játéktermek megszervezése (alsó tagozat) 

vagy osztályfarsang 

Felelős: Friktonné Barkovics Judit, csoportvezetők 

 

március:  

Az iskola március 15-i dekorációjának megtervezése, elkészítése, továbbá az alsó tagozatos 

tavaszi játszóház megtervezése 

Felelősök:  csoportvezetők 
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május:  

Tavaszi napközis sportdélután megtervezése 

Felelősök Vargáné Szigeti Márti, Bokorné Czimbó Ágnes 

 

június  

Az éves munka megbeszélése, értékelése 

Felelős: Friktonné Barkovics Judit 

 

Rendezvényterv (versenyek, programok, továbbképzések, stb.) 
 

időpont rendezvény felelős 

szeptember Napközis sportdélután Friktonné Barkovics Judit 

október Dekoráció készítése a folyosókra  Müllerné Újszászi Erika 

csoportvezetők 

december Teremdekoráció, ajándék készítés a család 

tagjainak 

csoportvezetők 

február Alsó tagozat farsangjának megszervezése 

Osztályfarsang  

Friktonné Barkovics Judit, 

csoportvezetők 

március Iskolai ünnepi dekorációjának elkészítése Friktonné Barkovics Judit 

Tavaszi játszóház megszervezése Ágoston Tímea, Nagy 

Tamara, csoportvezetők 

április Fenntarthatósági témahét 

Zöldismeret-környezettudatos magatartás 

modul zárása 

 Böhmné Szilágyi Andrea,  

Müllerné Újszászi Erika 

május Napközis sportdélután Bokorné Czimbó Ágnes 

június Napközis sportdélután Vargáné Szigeti Márta 

 

 

Sopron, 2020. szeptember 14. 

 

 

 

 Friktonné Barkovics Judit 

 munkaközösség vezető 
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MATEMATIKA - TERMÉSZETTUDOMÁNYI 

 

 MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Összeállította: Gyurán Ágnes 
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Munkaközösségünk tagjai:  

 

Németh Dorottya Földrajz: 7.a, 7.b, 7.c 8.a,  8.b, 

 Természetismeret 5.a, 5.b, 5.c 

    

Tóthné Németh Zsuzsanna Családiéletre nevelés 5. évfolyam 

 

 Véghné Kátai Ildikó Biológia 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b 

 Rajz 5-8. évfolyamokon   

 

Polgárné Horváth Ágnes Matematika: 5.m,  6.b A és B,  7.a  

 Matematika:  8.b 

 Természetismeret 6.a és 6.b 

                                          

Gyurán Ágnes      Matematika:5.a A és B csoport,7.b, 7.c,    

 Kémia:7.a, 7.b , 7.c,  8.a, 8.b , 8.c 

  

Kovács Ágnes Testnevelés 

 

Zalaváry Miklósné Matematika 6.a/A és B csoport, 8.a, 8.c  

 Fizika:7.a, 7.b, 7.c,  8.a, 8.b, 8.c  

 

 

A munkaközösség kiemelt feladatai: 
 

 A nevelő-oktató munka tartalmi fejlesztése:  

 Az átdolgozott helyi tanterveknek megfelelően tanmenetek felülvizsgálata az 5. 

évfolyamon matematika, természetismeret, családi életre nevelés tantárgyakból. 

 Az online oktatási időszak tapasztalatai alapján, jó gyakorlatok átadása egy 

másnak és a tantestület érdeklődő tagjainak. 

 Egy egységes online felület bevezetése, amit az egész intézmény minden tanára, 

minden diákja használ- arra felkészülve, hogy járványveszély esetén tudjunk 

tanítani. 

 Témahetek - Pénzügyi témahét- a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolával 

közösen, a nyolcadik évfolyamok bevonásával. 

 A középiskolai központi felvételik eddigi tapasztalatait figyelembe véve, a 

nyolcadik évfolyam érintett tanulóinak mentális (Holpár Gabriella) és szakmai 

felkészítése Zalaváry Miklósné és Polgárné Horváth Ágnes tanárnők által. 

 Iskolai kapcsolattartás fejlesztése – fogadóórák rendjének átgondolása, problémás 

tanulók szüleinek hatékony megszólítása, együttműködésre késztetése, 
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megtanításuk az online oktatási platformok használatára, beleértve az e Kréta felület 

rendszeres látogatását is! 

 

Pedagógus életpálya 

 Az elmúlt tanévben két kolléganő online minősítési eljáráson esett át sikeresen  

 Bonatti Bianka a pedagógus II. fokozatot szerzett, jelenleg kisbabát vár, így nem 

dolgozik.  

 Szalai Dóra Kinga a pedagógus I. fokozatot szerzett, családi életében bekövetkezett 

változások miatt Pápára költözött.  

 

Pedagógus minősítése a járványhelyzet miatt csúszott:  

 Tóthné Németh Zsuzsanna igazgatóhelyettes asszonynak, aki az idei tanévben 

védi meg mestertanári programját. 

 Polgárné Horváth Ágnes tanárnő portfóliót ír, és minősül pedagógus II. 

fokozatban. 

 

 

Az iskola nevelési tevékenységének fejlesztése: 

Ebben a tanévben különös figyelmet fordítunk az SNI és BTMN besorolással rendelkező 

tanulók nevelésére, oktatására különös tekintettel a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulókra. 

 Szoros együttműködés szülőkkel és a gyógypedagógus kollégákkal valamint a nevelési 

tanácsadóval.  

 

További feladataink: 
A járványhelyzet miatt a versenyeztetés nagyon bizonytalan, így abban az esetben, ha a 

készültségi állapot megszűnik és ismét normál mederben folyik az oktatás, tudunk szakköröket, 

tehetséggondozó foglalkozásokat tartani, természetesen a lent felsorolt versenyeken szeretnék 

jelen lenni.  

Abban az estben, ha a helyzet nem változik, úgy a tanítványaink és a magunk egészsége 

érdekében, nem viszünk tanulókat versenyekre. 
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A bizonytalanság ellenére azért az érintett versenyek felsorolása: 

 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
 

Hevesy György Országos Kémiaversenye 
 

 Öveges József Országos Fizikaverseny  
 

 Kalmár László Országos Matematikaverseny  
 

  A Lackner K. Ált. Isk. által szervezett Komplex Természettudományi Verseny 

 

 Gárdonyi G. Ált. Isk. Matematikaversenye 7-8. oszt.  

 

 Marót Rezső Megyei Matematikaverseny, iskolai forduló lebonyolítása, javítása 

 

 Tudhatnád - matematikaverseny Hegykő 3-8.évfolyam számára 

 

Bendegúz tudásbajnokság- természetismeret 

 

 

 

Ülésterv, feladatok: 

1. Szeptember   

A munkaközösség munkatervének összeállítása. A tanév feladatainak megbeszélése.  A tanterv 

felülvizsgálata után a tanmenetek korrekciója az 5. évfolyamon. Az online oktatás 

tapasztalatai. 

 

2. Október   

Az esetleges online oktatáshoz, iskolánkban egységes platform kialakítása! 

 

3. November  

Ismerkedés különböző online oktatáshoz hasznos felületekkel - eszmecsere a munkaközösségen 

belül. 

  

4. December  

Középiskolai felvételikhez kapcsolódó feladatok 
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5. Január-február 

Középiskolai felvételik tapasztalatai. 

 

6. Március 

Pénz hét  

 

7. Április 

Abban az esetben, ha a járvány helyzet megengedi, alsós kollégák meghívása volt osztályaikba. 

 

Ellenőrzési terv: 

- Tanmenetek folyamatos ellenőrzése, korrigálása, a tanév folyamán, a haladás ütemében. 

- Óralátogatás Tóthné Kátai Ildikó valamint Németh Dorottya új kolléganők tanóráin.  

 

 

 

 

 

 

 

Sopron, 2020.szept.15.                                                        Gyurán Ágnes 

                                                                                      munkaközösség-vezető 
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Magyar-kommunikációs 

munkaközösség munkaterve 

 

2020/2021. 

 

 

 
 

Összeállította:  

Schnellbach Tímea 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

Sopron, 2020. szeptember 15. 
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 A munkaközösség tagjai 
 

 Név:    Tanított osztály:   Tanított tantárgy: 

1. Béres Ildikó   7. a      magyar nyelv, irodalom 

2. Békés Zsolt   5.m, 6. a,b, 7.b  történelem 

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

3. Bokorné Czimbó Ágnes  6.b,     hon- és népismeret 

4. Böhmné Szilágyi Andrea 5.b,m,, 6.a,b, 7.a,b,c, 8. a,b,c informatika 

5. Fajkusz Attila   5.m    ének-zene 

6. Kovacsics Miklósné  5. m, 6.b, 7.b, 8.b  magyar nyelv, irodalom,  

6. b    etika 

7. Kovács Cecília  7. c    magyar nyelv, irodalom 

8. Nagy Erika   5. a,b.    magyar nyelv, irodalom, 

    5.a,b, 7.c   történelem 

9. Schnellbach Tímea  6. a     magyar nyelv, irodalom 

5.a, 6.,.b.,7. a,b,c., 8,a,b,c   ének-zene  

10. Szabóné Molnár Andrea 8. a. c.    magyar nyelv, irodalom  

11. Vargáné Szigeti Márta 8.b,c    etika 

12. Vinkovits Mariann  5.a,b,m   rajz és vizuális kultúra 

 

A munkaközösség fő feladatai a tanévben: 

 A nevelő-oktató munka hatékonyságának, eredményességének növelése 

 Szükség esetén a digitális munkarend bevezetése – egyes osztályoknál 

 A tanulmányi munka javítása 

 Alapkészségek gondozása  

 Felkészülés az országos kompetenciamérésre 

 A korábbi mérési eredmények elemzése, értékelése, a tapasztalatok beépítése a 

mindennapok munkájába 

 Eltérő képességű tanulókkal való foglalkozás (tehetségfejlesztés, versenyeztetés, 

felzárkóztatás, magatartási problémákkal küzdő gyerekek) 

 A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése 

 Olvasóvá nevelés, a tanulók olvasási szokásainak formálása, fejlesztése 

 A kommunikációs készség fejlesztése, beszédművelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 Használható tudás megszerzésének segítése 
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 Hatékony együttműködés valamennyi szaktanárral 

 Versenyek szervezése, lebonyolítása  

 Hagyományápolás 

 Önképzés 

 

A fő feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek: 

1. A kompetenciaalapú oktatás módszereinek alkalmazása 

2. Digitális taneszközök használata 

3. Médiatudatosság fejlesztése 

4. A kompetenciamérés eredményeinek elemzése, a tapasztalatok felhasználása, 

beépítése a mérésre való felkészülésben 

5. Kompetenciamérés típusfeladatainak gyakorlása, szövegértés fejlesztése  

6. Tehetségfejlesztő, felzárkóztató órák megszervezése, tartása 

7. Meghirdetett versenyek iskolai fordulóinak megszervezése, a továbbjutó tanulók 

felkészítése 

8. Tapasztalatok átadása, megbeszélése, egymás óráinak látogatása 

 

Egyéb, további feladatok   

 Megemlékezések, ünnepélyek műsorainak összeállítása, a tanulók felkészítése 

 Tapasztalatcsere, jó gyakorlatok megosztása 

 

Ellenőrzési terv 

 szeptember   A tanmenetek véleményezése 

 október   Év eleji felmérések eredményei 

 november  Óralátogatások 

 december   Iskolai dolgozatok, írásbeli, szóbeli számonkérések aránya 

 január   Félévi felmérések eredménye 

 április   Óralátogatások 

 május   Év végi felmérések eredményei 
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Ülésterv   

szeptember:  A tanév feladatainak megbeszélése 

   Munkatervünk összeállítása, elfogadása 

   Év eleji felmérések egyeztetése 

   Meghirdetett versenyekre való jelentkezések megbeszélése 

   Színházbérlet iránti igény felmérése, szervezési feladatok 

 

október :    A kompetenciamérések eredményeinek értékelése, tapasztalatok 

levonása 

A szövegértés felmérések tapasztalatai 

   A differenciált foglalkoztatás lehetőségei 

 

november:  A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási verseny iskolai 

   forduló lebonyolításának előkészítése   

 

december:    A tehetséges tanulók fejlesztésének lehetőségei – tapasztalatcsere 

   Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny iskolai  

   fordulója 

 

január:  A félévi mérések egyeztetése  

 

február:    Az Így írok én… pályázatra beadandó munkák értékelése 

 

március:   A Petőfi versmondó-verseny előkészítése 

   Nevezés a Gárdonyi és a Lackner iskola versenyeire  

 

április:  Felkészülés az országos kompetenciamérésre - próbamérések 

előkészítése, megbeszélése 

 

május:    Év végi felmérések előkészítése, egyeztetése 

 

június   Az éves munka értékelése 
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Rendezvényterv (versenyek, programok, továbbképzések) 

időpont rendezvény felelős 

szeptember Részvétel a tanév-előkészítő 

tanácskozáson 

Schnellbach Tímea 

 

október Megemlékezés az aradi vértanúkról osztályfőnökök 

november Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Helyesírási Verseny iskolai fordulója 

Schnellbach Tímea 

december Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar 

Beszéd” verseny iskolai fordulója 

 

Színházlátogatás 5-8. évf. 

 

Schnellbach Tímea 

 

 

a munkaközösség tagjai 

osztályfőnökök 

január Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar 

Beszéd” verseny iskolai fordulója 

 

Megemlékezés Petőfi születésnapjáról 

Schnellbach Tímea 

 

 

Nagy Erika 

február Így írok én” irodalmi pályázat 

pályamunkáinak beadása 

Bendegúz Ifjúsági Akadémia Nyelvész 

versenyének iskolai fordulója 

Handler informatikaverseny 

Schnellbach Tímea 

 

 

Schnellbach Tímea 

Békés Zsolt 

Böhmné Szilágyi 

Andrea 

március Megemlékezés az 1848. március 15-i 

eseményekről 

Bendegúz Akadémia Nyelvész 

versenyének megyei fordulója 

Schnellbach Tímea 

 

Schnellbach Tímea 
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Petőfi versmondó-verseny  Szabóné Molnár Andrea 

április Gombocz Zoltán helyesírási verseny  

A Lackner Kristóf Általános Iskola 

versmondó-versenye 

Költészet napi versmondó-verseny 

Schnellbach Tímea 

 

 

május Országos kompetenciamérés 

 

Kovacsics Miklósné 

Schnellbach Tímea 

Szabóné Molnár Andrea 

június Tanévzáró ünnepély, ballagás Szabóné Molnár Andrea 

Kovacsics Miklósné 

 

 

Városi, területi, megyei versenyek:  

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny 

Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny 

Bendegúz Ifjúsági Akadémia Nyelvész verseny 

Soproni költők alkotásait bemutató versmondó-verseny  

Gombocz Zoltán helyesírási verseny  

Kerék Imre versmondó-verseny – Fertőszéplak 

Soroptimist irodalmi pályázat 

„Így írok én” irodalmi pályázat 

Petőfi megyei versmondó-verseny 
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-   

 

 

 

 
IDEGENNYELVI  

 

 MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Összeállította: Varga-Kontor Andrea 
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Munkaközösségünk tagjai:  

1. Barna Emília    

1. ma 

2. ma 

3. b 

4. c tagozat 

5. a tagozat 

6 a/b sima 

7 a sima 

8 b/c tagozat 

 

2. Csukáné Rákóczy Gyöngyi 

5. b tagozat  

8. a tagozat 

 

3. Kleinné Gadó Orsolya 

Balfi Tagiskola osztályai 1-4. osztályban 

 

4. Szabó Erika 

2. mb 

4. ma/mb/c sima  

6. b tagozat 

7. a tagozat 

7 b/c tagozat 

8 a/b/c sima 

 

5. Tamás-Nagy Enikő 

1. mb 

2. c 

3. c 

4. ma tagozat 

5. a/b sima 

7. b/c sima 

 

6. Trunk Dóra 

1. c 

3. ma  

4. mb tagozat 

6. a tagozat 

 

7. Varga-Kontor Andrea 

angol nyelv minden évfolyamon 

 

8. Varjaskéri Anita 

5M Tagozat  
 

 

 

  



MUNKATERV 2020/2021 

Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

9400 Sopron Halász u. 25. 

 

65 

A munkaközösség fő feladatai a tanévben: 

A nevelő-oktató munka tartalmi fejlesztése 

1. A TKDM időszaka utáni felzárkóztatás, hiányosságok pótlása 

2. Akcióterv kidolgozása, ötletbörze az online tanítási módszerek összegyűjtése 

felkészülve az esetleges digitális oktatásra.  

3. Projekttervek készítése, melyek segítségével a tanulók aktívan tudnak részt venni az 

oktató-nevelő munkában.  

4. Témahetek – Fenntarthatósági témahét – Digitális témahét részvétel 

évfolyamonként 

5. Belső műhelymunka: jó gyakorlatok, módszerek megismerése, átadása 

(tapasztalatcsere, hospitálás, angol-német nyelv napja) 

6. A pandémiás helyzetre való tekintettel, munkaközösségünk legfőbb célja a 

kiegyensúlyozott, körülményekhez képest gördülékeny tanév lebonyolítása. 

Programjaink esetlegesek, a körülményekhez igazíthatóak. Reméljük sikerül 

belőlük a legtöbbet megvalósítani, legalább szűk kertek között, osztályszinten.  

 

 

A fő feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek: 

1. Kompetencia alapú oktatás fenntartása kulcskompetencia-fejlesztés: a megismert 

módszerek, eszközök alkalmazása 

 Moduláris oktatási program 

 Digitális eszközök használata 

2. Felkészülés az országos kompetenciamérésre (6. és 8. évfolyam) 

3. Belső műhelymunka 

Az angol és német nyelv napjának megszervezése 

4. Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése 

 Versenyeztetés ( ebben a tanévben előnyben részesítjük az online nyelvi 

versenyeket, buzdítjuk a gyerekeket az ezeken való részvételre) 

5. A 25. járási német/angol szóbeli verseny megszervezése 

6. Rendezvények az országosan meghirdetett témahetek keretében (Fenntarthatósági 

Témahét, Digitális témahét) 

7. A csoportok átjárhatóságának megvalósítása (a tanév végén) 
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Pedagógus életpálya 

Pedagógus minősítés:  

 Varga-Kontor Andrea a pedagógus II. fokozat megszerzésére.  

 

Az iskola nevelési tevékenységének fejlesztése: 

Ebben a tanévben különös figyelmet fordítunk az SNI és BTMN besorolással rendelkező 

tanulók nevelésére, oktatására különös tekintettel a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulókra.  

 

Ellenőrzési terv 

 szeptember: tanmenetek ellenőrzése Határidő: 2020. 09. 16.  

 január: óralátogatás, hospitálás (alsó tagozatos órák)     

 április: óralátogatás, hospitálás (felső tagozatos órák)    

 május: csoportok közötti mozgások megállapítása, illetve tagozatra való felvétel 

  felmérés a 4., 6., 8. évfolyamokon  

 május: jelentkezés az „egyéb tanórai” foglalkozásokra 

  

Ülésterv, feladatok 

szeptember 

A tanév eleji tanácskozáson elhangzottak ismertetése 

A tanév feladatainak megbeszélése 

Online kapcsolattartás eszközei 

A munkaterv összeállítása, elfogadása 

Interfa angol online nyelvi verseny  

Felelős: Varga-Kontor Andrea 

október 

Márton-nap előkészítése (osztályszinten) 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

november 

Márton-nap lebonyolítása (5. évfolyam, csak osztályszinten)  

Felelős: Kruppa-Barna Emilia, Tamás-Nagy Enikő, Varjaskéri Anita,  
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december 

Műfordító verseny előkészítése (német) 

Felelős: Kruppa-Barna Emilia, Szabó Erika 

január 

Szavalóverseny előkészítése (német/angol) 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

február 

A német nyelv napja 

Járási német/angol szóbeli verseny előkészítése a Petőfi Napok keretében (esetleges) 

Digitális Témahét előkészítése 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

március 

Járási idegen-nyelvi szóbeli verseny elbonyolítása (esetleges) 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

A Digitális Témahét lebonyolítása 

    A Fenntarthatósági Témahét előkészítése 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

április 

Szaktárgyi versenyek tapasztalatai 

Fenntarthatósági Témahét lebonyolítása 

Az éves felmérés előkészítése 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

május-június 

Az angol nyelv napja 

Országos kompetenciamérés lebonyolítása  

Az éves munka értékelése 

A Projekt7 előkészítése 

Felelős: Varga-Kontor Andrea 
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Rendezvényterv (versenyek, programok, továbbképzések, 

stb.) 

időpont rendezvény felelős 

szeptember Tanévelőkészítő tanácskozás (német) 

Digitális Kompetencia Fejlesztés az E-

twinning keretében Továbbképzés 

Munkaközösségi ülés 

Újonnan érkezett tanulók felmérése 

    Akcióterv készítése 

    Interfa angol online vetélkedő 

Szabó Erika 

 

Varga-Kontor Andrea 

Varga-Kontor Andrea 

Szabó Erika 

mk. tagjai 

Varga-Kontor Andrea 

október Munkaközösségi ülés mk. tagjai 

november Munkaközösségi ülés 

Márton-nap osztály keretein belül 

Online levelező versenyek indítása 

mk. tagjai 

Kruppa-Barna Emilia, Szabó Erika 

mk. tagjai 

december Angol/német karácsonyi műsor 

megszervezése (esetleges) 

mk. tagjai 

 

január Munkaközösségi ülés 

Műfordító pályázat 

mk. tagjai 

Szabó Erika 

február Munkaközösségi ülés 

A német nyelv napja (osztályszinten) 

Országos német/angol nyelvi verseny 

Német/angol nyelvű szavalóverseny 

mk. tagjai 

Szabó Erika, Kruppa-Barna Emilia 

Szabó Erika 

Varjaskéri Anita 

március Munkaközösségi ülés 

A városi/megyei idegen-nyelvi szóbeli 

verseny lebonyolítása (esetleges) 

Digitális Témahét megszervezése  

mk. tagjai 

mk tagjai 

 

mk tagjai 

április Munkaközösségi ülés 

A Gárdonyi Géza Általános Iskola 

versenye (esetleges) 

mk. tagjai 

mk. tagjai 

 

mk. tagjai 
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A Lackner Kristóf Általános Iskola 

versenye (esetleges) 

Fenntarthatósági Témahét 

Az éves felmérés előkészítése 

 

Varga-Kontor Andrea 

május Munkaközösségi ülés 

Felmérés a 4., 6., 8. évfolyamokon 

Országos kompetenciamérés (05.) 

Az angol nyelv napja (esetleges) 

Jelentkezés az „egyéb tanórai” 

foglalkozásokra 

mk. tagjai 

mk. tagjai 

mk. tagjai 

Varga-Kontor Andrea 

Varga-Kontor Andrea 

június Projekt7 (német 4. és 7. évfolyam 

                angol 8. évf.) 

mk. tagjai 

 

 

 

 

 

Sopron, 2020.szept.15.                                                      Varga-Kontor Andrea 

                                                                                           munkaközösség-vezető 
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

MUNKATERVE 

 

 

2020/2021 

 

 

 

 

 
Készítette: Sipos Ferenc 

 

Látta: …………………………….           Jóváhagyta:…………………………… 

                          Mk.v.                                                                        Ig. 

 

 
 



MUNKATERV 2020/2021 

Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

9400 Sopron Halász u. 25. 

 

71 

 

A Diáktanács összetétele: 
A negyedik, valamint a felsős évfolyam osztályai: 

4. ma , 4. mb, 4.c,  5. a, 5. b,  5.c, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 7.c,  8. a, 8. b, 8.c 

A negyedik évfolyamosok megfigyelőként (tanácskozási joggal) vehetnek részt a 

Diákönkormányzat munkájában. 

 

A gyűléseken az osztályok megbízottjai, az osztálytitkárok vagy helyetteseik képviselik az 

osztályokat. 

Az ülések nyitottak, az érdeklődő tanulókat szívesen látjuk. 

 

A Diáktanács munkáját az arra önként vállalkozó diákok és a felkért tanárok segítik. 

  

A Diáktanács havonta egyszer ülésezik a 6. a termében, illetve szükség szerint alkalomszerűen 

is. Az ülést kezdeményezheti a Diákönkormányzat elnöke, de a tagok is, ha bármilyen 

kérdésben segítséget kérnek. 

 

 

A tanévben végrehajtandó feladatok: 
 

A 2020-2021-es tanévben a Diákönkormányzat: 

 Havonta programokat szervez az iskola tanulói számára 

 

Kiemelt programok – amennyiben lehetőség lesz a pandémiás helyzettől 

függően (általában törekszünk az osztálykeretben megvalósítható 

programokra): 
 Lebonyolítja a farsangi rendezvényt. 

 Szükség esetén szerepet vállal a Petőfi-napok és a családi nap (Kerti parti) programjának 

sikeres lebonyolításában.  

 Megszervezi és lebonyolítja a diák önkormányzati nap programját. 

 Megszervezi a jutalomtábort/ jutalomnapot. 

 Júniusban összehívja a diákközgyűlést, amin iskolánk valamennyi tanulója részt vesz. A 

tanév során is foglalkozik a tanulók sérelmeivel. A panaszkezelés során, szükség esetén az 

Igazgató Úrhoz fordul. 

 Működteti a DÖK információs falat. 

 Részt vesz a tetszését elnyerő meghirdetett pályázatokon. 

 Az osztályok közötti tisztasági versenyben a diákok értékelik az osztálytermek tisztaságát. 

 

Az osztálytitkárok feladata: 
Részt vesznek a diák önkormányzati üléseken, összekötő szerepet töltenek be a Diáktanács és 

az egyes osztályok között, valamint részt vesznek a programszervezésben: 
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 Ismertetik osztálytársaikkal a Diákönkormányzat terveit, programjait, folyamatosan 

tájékoztatnak az aktuális eseményekről, rendezvényekről és népszerűsítik azokat 

 Szükség esetén bevonják a programszervezésbe és a rendezvények lebonyolításába 

osztálytársaikat.  

 Az osztály tanulóinak igényeit felmérik, a kérdéseket, felterjesztéseket továbbítják 

 Beszámolnak az osztály tevékenységeiről, elért eredményeiről 

 Részt vesznek az értékelésben (javaslatot tesznek dicséretre, illetve elmarasztalásra) és a 

panaszkezelésben 

 Segítik a szabadidős programok megszervezését, lebonyolítását 

 Feladataikat becsületesen elvégzik. Amennyiben 3 alkalommal nem vesznek részt a 

diákönkormányzat ülésén, új osztálytitkár ill. -helyettes választására kerül sor. 

 

A Diákönkormányzat munkáját segítők feladata: 

Aktívan részt vesznek az iskolai életben, a Diáktanács munkájában: 

 Ötleteikkel segítik a Diákönkormányzat programjainak megszervezését 

 Segítséget vállalnak a rendezvények lebonyolításában 

 Mozgósítanak 

 Előzetes megbeszélés szerinti beosztásban ellenőrzik az osztálytermek rendjét, tisztaságát  

 Feladataikat becsületesen elvégzik 

 

A Diákönkormányzat elnöke: 

 2020. szeptember második felében kerül megválasztásra (a TKDM miatt ez elmaradt 2020. 

júniusában). 

 

Osztálytitkárok: 

2020. szeptember második felében kerül megválasztásra (a TKDM miatt ez elmaradt 2020. 

júniusában). 

4ma:      4mb:    4c: 

5.a: Bak Eszter   5.b: Palatin Szófia          5.m:  

6.a: Kőhalmy Soma  6.b: Holpár Roland      

7.a: Farkas Péter                            7.b: Bialous Nelli           7.c: Kovács Virág 

8.a: Kassai-Schmuck Sára             8.b: Szeder Janka            8.c: Antal Ádám 
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A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok: 

Schnellbach Tímea 

Polgárné Horváth Ágnes 

Békés Zsolt 

Sipos Ferenc 

 

A diákönkormányzat 2020-21-es tanévre tervezett programjai – 

amennyiben lehetőség lesz a pandémiás helyzettől függően (általában 

törekszünk az osztálykeretben megvalósítható programokra): 

Szeptember  

- Diákönkormányzat elnökének, az osztálytitkárok megválasztása 

Október  

- Állatok világnapja- Rajzverseny 

- Töklámpás készítése  

November  

- Képregény készítő verseny 

December   

- Mikulás-diszkó 

- Karácsonyi bütykölde 

Január 

- Karaoke 

Február     

- Farsang, diszkó  
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- Színes nap 

Március     

- KI MIT TUD?  

Április   

- Húsvéti tojásfestés  

Május   

- Egészségnapi vetélkedő 

Június   

- A diákönkormányzat elnökének megválasztása (szavazás) 

- Diákönkormányzati nap, Diákközgyűlés 

- Segítség a Kerti parti rendezésében, lebonyolításában 

- Jutalomtábor/jutalomnap 
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A MŰVÉSZETI és INNOVÁCIÓS  

MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

 

2020-2021. 

 

 

 
„Az a nép, amely a hagyományait nem adja tovább a következő generációnak, a „gyökereit” 

veszíti el. ... 

A népművészet szeretete ott él a legerősebben, ahol a pedagógusok hozzáértéssel és lelkesen 

adják közre ismereteiket. … 

 A népzene, a népköltészet, a népművészet gazdag tárháza sok-sok nevelési és 

személyiségfejlesztő lehetőséget kínál. ” (Baranyai Sándorné: Velünk élő néphagyományok) 

 

 

 
Összeállította:       Jóváhagyta:  

 

                      

 

Nagy Csilla       Sipos Ferenc               
munkaköz. vezető                      igazgató 
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„…a művészeti tevékenység egyik legnagyobb hatása, hogy fejleszti a személyiséget… erősíti 

identitástudatunkat, segíti megtalálni egyéni hangunkat.  

Új utakat nyit, személyiségünk határait szélesíti, képessé tesz arra, hogy hagyományainkat új 

módon lássuk, megadja annak lehetőségét, hogy meghatározzuk, hol a helyünk széttöredezett 

világunkban. 

A művészetek az élet alkotó energiáit adják.  

Fejlesztik a gondolkodást, a koncentrációt, a kooperációs készséget, a kockázatvállalást, a 

nyitottságot, az intuíciót, a spontaneitást, a bizalmat és önbizalmat.  

Erősítik a képességet és szándékot arra, hogy az értékes dolgokat észrevegyük, kutassunk a 

felszín alatt.”  

Peter Renshaw (Ember, 2004: 24) 

 

A munkaközösség megalakulása: 2019.09.25. 

Munkaközösség tagjai:  

 a tánc és mozgásművészeti osztályok (8 osztály) vezető pedagógusai 

(7 alapító tag+1 új tag) 

A munkaközösség célja: 

1. A művészeti jelleg megjelenítésének, lehetséges megvalósítási módjainak 

kidolgozása, konzekvens alkalmazása. 

2. Szakmai közösség kialakítása - működtetése 

3. Egymás szakmai támogatása a megvalósítás során. 

 

4. A népi kultúra közvetítése, a néphagyományok megismertetése – 

értékközvetítés. 

5. Az így szerzett ismereteken hozzá a gyermekek harmonikus, érzelmileg 

gazdag, kreatív személyiségének kialakításához.  

6. Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, 

neveljen a művészetek befogadására, értésére és művelésére. –  

7. Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és 

kommunikációban, a toleráns magatartásra. –  

8. Alapozza meg a művészi kifejezőkészség kialakítását, bontakoztassa ki a 

tanulók alkotó fantáziáját és fejlessze improvizációs készségét.  

9. Járuljon hozzá a nemzeti identitástudat kialakításához. 

10. Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. 
 

Feladatai: 

1. A művészeti jelleg megjelenítésének, lehetséges megvalósítási módjainak 

kidolgozása valamennyi évfolyamra, a kidolgozott módon konzekvens 

alkalmazása. 

2. Jó gyakorlatok bemutatása. – Belső továbbképzés. 

3. Ötletbank kidolgozása, működtetése. 

4. Szakirodalom összeállítása 

5. Az új kolléganő bevezetése a munkaközösség munkájába, tevékenységeibe. 



MUNKATERV 2020/2021 

Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

9400 Sopron Halász u. 25. 

 

77 

Tervezett programok – tevékenységek: 

1. Munkaközösségi megbeszélések – minden hónap 1. szerdája 

 

2. Havi projektek megvalósítása: 

 Szeptember – Szt. Mihály (városunk védőszentje)  

                            Mihály nap – Mihály napi vásár 

 Október       – Szt Ferenc – állatok védőszentje 

 November    - Szt. Márton – Márton napi szokások – lakoma 

 December    - Szt. Luca – Luca-napi szokások 

     - Karácsony 

 Január          - Vízkereszt – Háromkirály járás 

 Február        - Szt. Balázs – Balázsolás/ 

 - Gyertyaszentelő – kapcsolódó   népszokások. 

 Március       - Szt. Gergely – Gergely napi szokások – Gergely-járás 

 Április         - Szt. György 

                    - Húsvéti népszokások 

 Május          - Pünkösd – pünkösdi népszokások 

 

3. Kapcsolódó – kiegészítő programok:  

 kiállítások - mesterségek 

 vásárok – Mihály napi, Szt. György napi vásár 

4. A projektekhez kapcsolódó dokumentumok összegyűjtése – ötletbank 

gyarapítása. 

5. Jó gyakorlatok megosztása – belső tudásmegosztás rendszerének kiépítése. 

6. TKDM esetén - interaktív anyagok összeállításával a célok megvalósítása. 

7. A művészeti jelleg megjelenítése a külsőségekben is – dekoráció, 

osztálykép. 

 

Az éves munkaterv összeállításánál figyelembe vett szempontok:  

1. Hagyományaink ápolása, új tartalommal való megtöltése; 

2. Innovatív ötletek támogatása;  

3. Eddigi innovációink, jó gyakorlataink továbbvitele;  

4. Összhang az iskola éves munkatervével; 

5. A művészeti jelleg igényes, minél több területen történő megjelenítésének 

támogatása; 

6. Támogató szakmai közösség építése; 

7. Belső tudásmegosztási rendszer fokozatos kiépítése; 
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8. A munkaterv összeállítása a munkaközösség-vezető, és a munkaközösség 

tagjainak javaslatai alapján történik; 

9. Rugalmasság;  

10. Az eddig tapasztalt jó együttműködés; 

11. Alternatívák TKDM esetére  

 A havi projektek feldolgozása IKT eszközök, online felületek nyújtotta 

lehetőségek felhasználásával 

o Témához kapcsolódó anyagok linkjeinek küldése 

o Kapcsolódó népdalok linkjeinek küldése 

o PPT anyagok 

o LearningApps, Sutori… felületeken összeállított interaktív 

anyagok segítségével 

 A havi projektekhez kapcsolódó barkács ötletek küldése, a 

megvalósítást segítő képek csatolása.
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7. Munkaközösségi konzultációk tervezett időpontjai és témái 

Időpont  Feladat 

 

Időpont/ 

Határidő 

Felelős 

AUGUSZTUS  Az elmúlt év  

- értékelése,  

- tapasztalatainak megbeszélése. 

 A munkaközösség éves 

munkatervének előkészítése. 

 A tapasztalatok és a célok 

figyelembe vételével történő 

elkészítése. 

 Az új kollégával a 

munkaközösség céljainak, 

feladatainak megismertetése. 

 A havi megbeszélések 

időpontjának egyeztetése: 

- minden hónap 1. szerda  

 A Mesterprogram terv 

bemutatása 

N. Csilla 

2020. 

08. 31. 

Munkak. 

vez. 

SZEPTEMBER 

 

A 2020-2021. évi munkaterv 

ismertetése 

- Célok,  

- feledatok megbeszélése. 

2020. 

09. 02. 

Munka 

köz. vez. 

 

Havi projekt megbeszélése, 

előkészítése. 

- Szt. Mihály – Mihály napi 

   vásár 

- Szt. Ferenc  

Munka 

köz. v. + 

v.mennyi 

mk-i tag 

Projekttervek megosztása. 

 

2020. 

09.30. 

a projektet 

összeáll. 

tanító 

OKTÓBER 

 

 

 

Havi projektek megbeszélése, 

előkészítése. 

- Szt. Márton – Márton nap 

 

2020. 

10. 07. 

Munka 

köz. v. + 

v.mennyi 

mk-i tag 



MUNKATERV 2020/2021 

Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

9400 Sopron Halász u. 25. 

 

80 

 

 

 

 

Projekttervek megosztása 

 

2020. 

10.31. 

a projektet 

összeáll. 

tanító 

NOVEMBER Havi projektek megbeszélése, 

előkészítése. 

- Szt. Márton – Márton nap 

 

2020. 

11.04. 

 

Munka 

köz. v. + 

v.mennyi 

mk-i tag 

Jó gyakorlatok bemutatása* 

- Szt. Márton - Márton nap 

 

 Munka 

köz.vez. 

 

Az egyes 

évfoly-k 

tanítói. 

Projekttervek megosztása 

 

2020. 

11.30. 

a projektet 

összeáll. 

tanító 

DECEMBER 

 
 Havi projekt megbeszélése, 

előkészítése: 

- Szt. Luca – Luca nap 

- Karácsony 

- vízkesreszt 

 Jó gyakorlatok bemutatása* 

- Karácsony 

- Luca 

202. 

12.02. 

Munka köz. 

vez. 

 

Az egyes 

évfoly-k 

tanítói. 

JANUÁR  Havi projekt megbeszélése, 

előkészítése: 

- Szt. Balázs – balázsolás  

- Farsangi népszokások 

 Jó gyakorlat bemutatása 

- Vízkereszt 

- Háromkirály járás 

2021. 

01.06. 

Munka 

köz. v. + 

v.mennyi 

mk-i tag 

FEBRUÁR  Havi projekt megbeszélése, 

előkészítése: 

- Szt. Gergely – gergelyjárás 

 

 Jó gyakorlatok bemutatása* 

2021. 02. 

03. 

 

Munka 

köz. v. + 

v.mennyi 

mk-i tag 

MÁRCIUS  Havi projekt megbeszélése, 

előkészítése: 

- Szt. György 

 Munka 

köz. v. + 
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- Húsvéti népszokások 

 Jó gyakorlatok bemutatása* 

- Gergely járás 

v.mennyi 

mk-i tag 

ÁPRILIS 

 
 Havi projekt megbeszélése, 

előkészítése: 

- Pünkösd – pünkösdi 

népszokások 

 

 Jó gyakorlat bemutatása* 

- Húsvét 

- Szt. György – vásárok 

 Munka 

köz. v. + 

v.mennyi 

mk-i tag 

MÁJUS 

 
 Egységes formátumú, tartalmas 

anyag megalkotása – valamennyi 

évfolyam számára. 

 Jó gyakorlatok bemutatása* 

- Pünkösd –Pünkösdölő  

 

2020. 

május 

vége 

Munka 

köz. v. + 

v.mennyi 

mk-i tag 

 

*Jó gyakorlatok bemutatása - munkaközösségi megbeszélésen szóban, ill. a 

dokumentáció közreadása révén. 

Motiváció: 

 A cselekvő tanítási óra - a közös tevékenység, a kooperatív csoportmunka során 

fejlődik a gyerekek kommunikációs készsége.  

 Nincs kudarcélmény. 

 A foglalkozások hatékonysága nő - a többcsatornás rögzítés eredményesebb 

munkát tesz lehetővé. 

 

Mellékletek: 

1. Interaktív anyag minta linkjei: 

     - Húsvét (2020) 
 https://www.sutori.com/story/husvet--Ws23Af66cRuvTVUGXFG4UhdC 

     - Szt. György nap (2020. április) 
 https://www.sutori.com/story/szent-gyorgy-nap--U9zd4EQb65E3waoyZpW9wqMX 

            https://www.sutori.com/story/szent-gyorgy--yjiX28p7HaEvEvZcdTzRuZ3D 

     - Pünkösd (2020. május) 

 https://www.sutori.com/story/punkosd--5xcTY5kaAgV3ednYCx4AHfc 
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Szakirodalom: 

1. Néprajzi lexikon 

2. Napról napra a mi kalendáriumunk (Pedellus Bt. Debrecen 1992.) 

3. Opre Csabáné: Varászvessző helyett Népünk ünnepei, szokásai 

4. Velünk élő néphagyományok (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Int. Debrecen 1992) 

5. Forrai Katalin: Ének az óvodában 

6. Törzsök Béla: Zenehallgatás 

7. Kerényi György: Jeles napok dalai 

8. Kodály Zoltán: A magyar népzene tára 

9. Jeles napok 

10. Balogh Júlia: Szent Mihály havától Kisasszony haváig  - Jeles napokhoz 

fűződő néphagyományok  

11. Ember Csaba: A művészeti nevelés szerepe – fontossága, az MZMSz 

lehetőségei. Metronóm, (2004) 3-4. sz. 23-25. o. 

1. sz. melléklet – Dokumentum formátum minta 
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A hónap 

JELES NAPJA 

 

 

Környezetismeret 

 

Magyar 

 

Ének 

 

Rajz 

 

Technika 

Jeles napok  

Havonta 1-2 jeles nap 

megjelenítése 

 az egyes 

tantárgyakban 

 

Havi 1 projekt hét 

keretében 

 Jeles nap 

tartalmának 

megbeszélése 

 Kapcsolódó 

hagyományok 

megbeszélése, 

esetleg 

megelevenítése 

Kapcsolódó  

 vers 

 mese/monda 

 mondóka 

 találós kérdés 

 szólás-mondás 

 

Kapcsolódó 

 dal 

 dalos játék 

 Az ünnep megje 

lenése a 

képzőművészetben 

 

 

A naphoz kapcsolható 

tevékenység pl. 

- kukorica- 

fosztás 

- tollfosztás 

- csuhézás 

- agyagozás 

- szövés/fonás 

Mesterségek 

 kosárfonó 

 fazekas 

 kádár 

 szűcs 

 takács 

 Népi 

iparművészek 

bemutatói 

 Gyűjtő munka 

- képek 

- leírások 

 Csoportosítás 

Szókincsfejlesztés: 

 mesterségek nevei, 

eszközeinek nevei 

 kapcsolódó egyéb 

kifejezések 

Kapcsolódó  

 dalok 

 dalos játékok 

Kiállítás  

népi iparművé 

szeti tárgyakból  

 Agyagozás 

 Csuhé fonás 

 Szövés 

 Fafaragás 

 Hímzés 

 Rátétes díszítés 

Népi díszítőművészet 

alkalmazása 

 hímzés 

 fafaragás 

 agyagozás-

mázazás 

 hímzés 

Gyűjtő munka Szókincsfejlesztés: 

 hímzés 

 fafaragás 

 agyagozás 

 mázazás… 

 Képek nézegetése 

Esetleg kiállítás 

ezekből a tárgyakból 

Ismerkedés egyes 

technikákkal 

- szövés, fonás 

(1-2.o) 

- hímzés((2) 

- 3-4.o.) 

- agyagozás (1-4. o.) 

Tájak, viseletek 

 

Különböző  

tájegységek 

viseleteivel való 

ismerkedés 

Szókincsfejlesztés: 

 egyes ruhadarabok neve 

 tájegységek nevei 

Adott terület népdalaiból 

néhánynak az elsajátítása 

Képek  

- nézegetése 

- gyűjtése 
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Dekorációban, 

eszközökben 

 ajtón 

 ablakkeretek – 

fafaragás imitációk 

 szőttesek 

 fonott kosarak az 

eszközök 

tárolására 

 az egyik falon. 

     

A hónap 

Jeles napja 

Körny.ism. Magyar Ének Rajz Technika - 

a hónap mestersége 

SZEPTEMBER 

Szt. Mihály hava, 

Őszelő, 

Föld anya hava 

 

 Szt. Mihály 

(09.29.) 

 

 

 

Projekt ötlet 

Mihály napi 

vásár  

 

Szt. Mihály 

Sopron 

védőszentje is.  

Mihály napi szokások 

megbeszélése: 

- állatok beterelése 

- vásárok 

- időjárásjóslás 

 

A háziállatok szerepe 

a falusi emberek 

életében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhászos mesék  pl. 

 A csillagszemű juhász 

 Mátyás kir. és az 

igazmondó juhász 

 Az állatok nyelvén tudó 

juhász 

Mondókák, rigmusok 

 „Egy, kettő, három, négy, 

Kopasz disznó hová 

mégy? 

Szent Mihály napi 

közmondások és azok 

magyarázata. 

 

Találós kérdések 

Juhászokról, pásztorokról 

szóló népdalok pl. 

 A juhásznak… 

 Szélről legeljetek 

 Megismerni a … 

 Kelj fel juhász … 

 

Zenehallgatás: 

Dunántúli ugrós  

Juhászokról szóló dalok  

 

Mihály napi vásárra kézműves dolgok készítése: 

 szőttes 

 agyagozott dolgok 

 hamuban sült pogácsa 

 mézeskalács 

 kendő 

 

        Szövés-fonás 

         agyagozás 

        gyöngyfűzés 

Tervezett tevékenységek/feladatok rövid leírása: 
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ESEMÉNYNAPTÁR 

2020/2021. 

(Dőlt betűvel jelöltük azokat az eseményeket, melyeket a járványhelyzetben a hatályos intézkedéseknek 

megfelelően módosíthatunk: helyszín, résztvevők, megszervezés módja, stb.) 
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HATÁRIDŐ 

(IDŐPONT) 

 

TEVÉKENYSÉG 

 

FELELŐS 

 

MEGJEGYZÉS 

 

SZEPTEMBER 
augusztus 27. 8.00 Tanévnyitó értekezlet Sipos Ferenc  

augusztus Munkaterv, éves munka megtervezése   

augusztus 31. 17.00 Tanévnyitó ünnepség  Sipos Ferenc, Kovács Cecília  

01, Első tanítási nap   

01. 8.10 Tanévnyitó ünnepség a Balfi Tagiskolában Fajkusz Attila  

01. 16.30 Szülői értekezlet 1. osztályosok számára, Balfi Tagiskola 1. osztály Fajkusz Attila, osztályfőnök  

01 - 02. Projekt napok Kovács Cecília  

07., 14., 21., 28. 14.00-14.15 Pedagógiai tanács Sipos Ferenc  

07., 14., 21., 28. 14.00-14.15 Munkaértekezlet Sipos Ferenc  

07. Munkaközösségi ülések munkaközösség-vezetők  

07., 14., 21., 28. 10.00-11.30 Iskolavezetői megbeszélés Sipos Ferenc  

11. Munkaközösségek, DÖK munkatervének beadása munkaközösség-vezetők  

11. Tanmenetek leadása munkaközösségek vezetőinek Szaktanárok  

11. Egyéb foglalkozások terveinek leadása az igazgatónak   

11. Sajátos nevelést igénylő és a hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése, adatok 

leadása 

osztályfőnökök  

15. Tanmenetek leadása igazgatói aláírásra munkaközösség-vezetők  

  Törzslapok aktualizálása, leadása osztályfőnökök  

 SZM tagok névsorának véglegesítése osztályfőnökök  

 Nevezés: Bendegúz levelező verseny Plájerné Orbán Mária  

 Szent Mihály nap osztályfőnökök  

 Interfa angol online nyelvi verseny Varga-Kontor Andrea  

 Boldogságóra a Balfi Tagiskolában Kleinné Gadó Orsolya  

 A nem kötelező tanórai foglakozások listájának összeállítása és eljuttatása a 

szülőkhöz 

matematikai és természettudományi 

munkaközösség, Gyurán Ágnes 

 

 Napközis sportdélután napközis munkaközösség  

 Foglalkozási tervek ellenőrzése napközis munkaközösség  

 Digitális kompetenciafejlesztés az E-twinning keretében továbbképzés Varga-Kontor Andrea  

 Meghirdetett versenyekre való jelentkezések, az év során lehetséges utazások, 

programok megbeszélése 

tanítók, szaktanárok, iskolavezetés  

 Tanulási képességvizsgálat az első évfolyamon Füziné Kotzmanek Csilla, Polán 

Zsuzsanna, Szabó Zsuzsanna 

 

 Diákönkormányzat elnökének, osztálytitkárok megválasztása   
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 Újonnan érkezett tanulók felmérése Szabó Erika  

 Szegedi mérések indítása Varjaskéri Anita  

 Szülői Tanács ülése SZM elnök  

 Minőségi, önfejlesztő munkacsoportok létrehozása Sipos Ferenc  

 Beiskolázási terv felülvizsgálása, döntés a felmerülő új továbbképzési 

igényekről 

  

 Partnerlista aktualizálása   

OKTÓBER 
05. 17.00 Részvétel az Aradi vértanúk napja városi ünnepségen 6. évfolyam osztályfőnökei, Sipos Ferenc  

06. 1. óra Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról – iskolai szinten osztályfőnökök  

05. Munkaközösségi ülések munkaközösség-vezetők  

05., 12., 19., 26.  Pedagógiai tanács Sipos Ferenc  

05., 12., 19., 26. Munkaértekezlet Sipos Ferenc  

05., 12., 19., 26.   Iskolavezetői megbeszélés Sipos Ferenc  

09. DIFER mérés –tanítói jelzés 1. évfolyam osztályfőnökei  

19. 16.00-18.00 Fogadóóra Varjaskéri Anita, szaktanárok, tanítók  

22. 11.30 Megemlékezés az 1956-os forradalomról   

23.  Nemzeti ünnep-városi ünnepség (részt vesz a 8. évfolyam) 8. évfolyam, osztályfőnökök  

22. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap   

22. Diagnosztikus mérésben résztvevők létszámának jelentése  Varjaskéri Anita  

22 – november 01. őszi szünet   

 Kompetenciamérés eredményeinek értékelése Gyurán Ágnes  

 A kompetenciamérések eredményeinek értékelése, tapasztalatok levonása magyar munkaközösség, Schnellbach 

Tímea 

 

 A differenciált foglalkoztatás lehetőségeinek vizsgálata magyar munkaközösség, Schnellbach 

Tímea 

 

 Digitális munkarendhez egységes platform kialakítása matematika-természettudományi mk.  

 Óralátogatás – Német Dorottya, Véghné Kátai Ildikó Gyurán Ágnes  

 Hospitálás az első évfolyamon alsós munkaközösség, Szabó Zsuzsanna  

 A Nyelvparádé tapasztalatainak átadása Varga-Kontor Andrea  

 Boldogságóra a Balfi Tagiskolában Kleinné Gadó Orsolya  

 Őszölő – Balfi Tagiskola és Óvoda közös programja Kleinné Gadó Orsolya  

 Dekoráció készítése a folyosókra Friktonné Barkovics Judit, 

csoportvezetők 

 

 Állatok világnapja- Rajzverseny DÖK  

 Töklámpás készítés DÖK  

 Márton-nap előkészítése Varga-Kontor Andrea  
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 Tantárgyi attitűd vizsgálat (5., 7. évfolyam) Varjaskéri Anita  

 A tanulók fizikai állapotának tanév eleji felmérése Kovács Ágnes  

 Szakkörök, napközis foglalkozás tervek beadása jóváhagyásra Szaktanárok, csoportvezetők  

NOVEMBER 
01.  Mindenszentek   

02. Őszi szünet utáni első tanítási nap   

02. Munkaközösségi ülések munkaközösség-vezetők  

02., 09., 16., 23., 30. Pedagógiai tanács Sipos Ferenc  

02., 09., 16., 23., 30. Munkaértekezlet Sipos Ferenc  

02., 09., 16., 23., 30. Iskolavezetői megbeszélés Sipos Ferenc  

04. Pályaválasztási konzultáció   

11. „Szakmák délelőttje” Pályaorientációs Nap   

23. Beiskolázási tájékoztató Kovács Cecília  

 Márton nap osztályszinten Kruppa-Barna Emília, Tamás-Nagy 

Enikő, Varjaskéri Anita 

 

 A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny iskolai fordulója magyar munkaközösség, Schnellbach 

Tímea 

 

 Szt. Márton nap a Balfi Tagiskolában osztályfőnökök  

 Gyertyagyújtás a Balfi Tagiskolában osztályfőnökök  

 Boldogságóra a Balfi Tagiskolában Kleinné Gadó Orsolya  

 Nevezés a Zrínyi matematika versenyre Szabó Zsuzsanna  

 Nevezés a Holenda Barnabás matematika versenyre Szabó Zsuzsanna  

 Tanulmányi versenyeken való indulás felmérése alsós munkaközösség, Szabó Zsuzsanna  

 Írásbeli munkák javításának ellenőrzése munkaközösség-vezetők Az I. félévben. 

 Őszi játszóház a szabadban Szabó Zsuzsanna  

 Képregény készítő verseny DÖK  

 Szülői Tanács ülése SZM elnök  

 Az előképző csoportokban a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzésére 

kidolgozott program (feladatsor, készség-, képességfejlesztő technikák) 

ismertetése 

  

 A pontos órakezdés, óra befejezések ellenőrzése Sipos Ferenc  

DECEMBER – idegen nyelvi munkaközösség hónapja 
07. Munkaközösségi ülések munkaközösség-vezetők  

07., 14. Pedagógiai tanács Sipos Ferenc  

07., 14. Munkaértekezlet Sipos Ferenc  

07., 14. Iskolavezetői megbeszélés Sipos Ferenc  
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07. Fogadóóra Varjaskéri Anita, tanítók, szaktanárok  

04. DIFER mérés – mérés elvégzése   

12. Tapasztalatcsere - nevelőtestületi kirándulás   

12. Iskolai megemlékezés a soproni népszavazásról (projekt nap) osztályfőnökök  

14. Hűség Napja – városi ünnepség osztályfőnökök  

18. Iskolai karácsony, a téli szünet előtti utolsó tanítási nap osztályfőnökök  

19 – január 03. Téli szünet   

 Beiskolázási program elindítása alsós munkaközösség, Szabó Zsuzsanna  

 Holenda Barnabás matematika verseny 4.osztályos osztályfőnökök  

 Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” iskolai fordulója 

lebonyolításának előkészítése 

Schnellbach Tímea - 

 Középiskolai felvételikhez kapcsolódó feladatok gyakorlása matematikai és természettudományi 

munkaközösség, Gyurán Ágnes 

 

 Boldogságóra a Balfi Tagiskolában Kleinné Gadó Orsolya  

 Ádventi műsor a Balfi Tagiskolában osztályfőnökök  

 Betlehemezés a Balfi Tagiskolában 4. évfolyam - 

 Karácsonyi bütykölde DÖK  

 Teremdíszítés, ünnepi dekoráció készítése, ajándékkészítés a család 

tagjainak 

napközis munkaközösség, csoportvezetők  

 Mikulás ünnepség osztálykeretben Szabó Zsuzsanna  

 Adventi készülődés alsós munkaközösség  

 Műfordító verseny előkészítése (német) Kruppa-Barna Emília, Szabó Erika  

 Angol/német karácsonyi műsor megszervezése  idegen nyelvi munkaközösség tagjai  

 Osztálykarácsonyok osztályfőnökök  

 Öveges József fizikaverseny iskolai döntője Zalaváry Miklósné  

 Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése Osztályfőnökök  

JANUÁR 
04. A téli szünet utáni első tanítási nap   

04. 8.00 Megemlékezés Petőfi Sándor születésnapjáról Nagy Erika  

04. Munkaközösségi ülések munkaközösség-vezetők  

04., 11., 18., 25. Pedagógiai tanács Sipos Ferenc  

04., 11., 18., 25. Munkaértekezlet Sipos Ferenc  

04., 11., 18., 25. Iskolavezetői megbeszélés Sipos Ferenc  

11. – április 23. Tanulók fizikai állapotának felmérése Kovács Ágnes  

22. Az első félév vége   

22. Osztályozó értekezlet   
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25. 08:00 Nevelőtestületi értekezlet – féléves munka értékelése   

 Óralátogatás, hospitálás (alsó tagozatos órák) Varga-Kontor Andrea  

 Színház osztályfőnökök  

 Műfordító pályázat (német) Kruppa-Barna Emília, Szabó Erika  

 Boldogságóra esetmegbeszélés a Balfi Tagiskolában Fajkusz Attila  

 „Ajándékba adom neked” (játékok) Szabó Zsuzsanna 

osztályfőnökök 

 

 Középiskolai felvételi vizsgák tapasztalatainak értékelése matematikai és természettudományi 

munkaközösség, Gyurán Ágnes 

 

 Félévi felmérések értékelése   

 Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” iskolai fordulója Schnellbach Tímea  

 Gerencsér Éva magyar nyelvi verseny házi fordulója 4. osztályos osztályfőnökök  

 A II. félévre szóló Foglalkozási tervek ellenőrzése. napközis munkaközösség  

 Karaoke DÖK  

 Szavalóverseny előkészítése (német/angol) idegen nyelvi munkaközösség tagjai  

 Felkészülés a művészeti iskola éves bemutatkozó műsorára:  

koreográfiák, műsor összeállítása 

  

 Szülői Tanács ülése SZM elnök  

 Szülői bál   

 Óralátogatás (néptánc tanszak), éves műsorra való felkészülés menetének 

ellenőrzése 

  

 A tanulók első félévi értékelésének ellenőrzése   

 A pedagógusok továbbképzéséről szóló információk nyilvánosságra hozatala   

FEBRUÁR 
01. Félévi értesítők kiadásának a határideje osztályfőnökök  

01.  Szülői értekezletek osztályfőnökök  

01. Munkaközösségi ülések munkaközösség-vezetők  

01., 08., 15., 22. Pedagógiai tanács Sipos Ferenc  

01., 08., 15., 22. Munkaértekezlet Sipos Ferenc  

01., 08., 15., 22. Iskolavezetői megbeszélés   

 Boldogságóra a Balfi tagiskolában Kleinné Gadó Orsolya  

 A német nyelv napja Kruppa-Barna Emília, Szabó Erika  

 Országos német/angol nyelvi verseny Szabó Erika  

 Német/angol nyelvű szavalóverseny Varjaskéri Anita  

 Zrínyi Ilona matematika verseny  2.3.4. évfolyam tanítói  

 „Így tanítottam én” prezentáció Hart Enikő  

 Így írok én” irodalmi pályázat pályamunkáinak beadása, értékelése Schnellbach Tímea  
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 Bendegúz Ifjúsági Akadémia Nyelvész versenyének iskolai fordulója Schnellbach Tímea  

 Handler informatikaverseny Békés Zsolt, Bőhmné Szilágyi Andrea  

 A félévi felmérések eredményeinek összegzése alsós munkaközösség, Szabó Zsuzsanna  

 Színes nap DÖK  

 Télűző – Balfi Tagiskola és Óvoda közös programja osztályfőnökök  

 Télbúcsúztató, Iskolai farsang előkészítése, dekoráció (alsó tagozat) napközis és alsós munkaközösség vezető, 

tanítók 

 

 Farsang, diszkó DÖK  

 Farsang a Balfi Tagiskolában osztályfőnökök  

 Digitális témahét előkészítése idegen nyelvi munkaközösség tagjai  

 Járási német/angol szóbeli verseny előkészítése a Petőfi Napok keretében 

(esetleges) 

idegen nyelvi munkaközösség tagjai  

 Farsangi tehetségfejlesztő hétvége Sipos Ferenc  

 Diszlexia szűrés- névsorok leadása (2. osztály)   

 Hevesy György kémia verseny iskolai forduló Gyurán Ágnes  

 A nevelők továbbképzési igényüket írásbeli kérelem formájában leadják a 

munkaközösség-vezetőknek  

Nevelők  

 A munkaközösség-vezetők az összegyűjtött továbbképzési igényeket 

véleményezve átadják az igazgatóhelyettesnek 

munkaközösség-vezetők  

MÁRCIUS 
01 - 05. Pénz7 témahét  - 

01. Munkaközösségi ülések munkaközösség-vezetők  

01., 08., 15., 22., 29. Pedagógiai tanács Sipos Ferenc  

01., 08., 15., 22., 29. Munkaértekezlet Sipos Ferenc  

01., 08., 15., 22., 29. Iskolavezetői megbeszélés Sipos Ferenc  

 Az iskola március 15-i dekorációjának megtervezése, elkészítése, Friktonné Barkovics Judit, 

csoportvezetők 

 

08-09. Országos Néptánc tanulmányi verseny szaktanárok – néptáncoktatók, Sipos 

Ferenc 

 

11 - 12. Petőfi Napok team-vezetők  

11-12. Petőfi Napok a Balfi Tagiskolában osztályfőnökök  

12. 8.30 Március 15-i iskolai ünnepély Schnellbach Tímea  

15. Nemzeti ünnep-részvétel a városi ünnepségen Sipos Ferenc, 4. oszt. osztályfőnökök  

22-26. Digitális témahét   

29. 16.00-18.00 Fogadóóra Varjaskéri Anita, tanítók, szaktanárok  

31. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap   

 Fenntarthatósági témahét előkészítése   
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 Víz világnapja a Balfi Tagiskolában Fajkusz Attila  

 Boldogságóra a Balfi Tagiskolában Kleinné Gadó Orsolya  

 Petőfi versmondó-verseny megyei fordulója (esetleges) Szabóné Molnár Andrea  

 Járási német/angol szóbeli verseny lebonyolítása (esetleges) idegen nyelvi munkaközösség tagjai  

 Szépíró verseny osztályfőnökök, Szabó Zsuzsanna  

 Bendegúz Akadémia Nyelvész versenyének megyei fordulója osztályfőnökök 

Schnellbach Tímea 

 

 Iskolai KI MIT TUD? DÖK  

 Gerencsér Éva magyar nyelv verseny területi fordulója 4. oszt. osztályfőnökök  

 Az alsó tagozatos tavaszi játszóház megtervezése csoportvezetők  

 Iskola ünnepi dekorációjának elkészítése Friktonné Barkovics Judit  

 Feladatsorok átnézése, javítása, összeállítása az éves felméréshez (4., 6., 8. 

osztályokban) 

idegen nyelvi munkaközösség tagjai  

 Partneri igényfelmérés előkészítése Varjaskéri Anita  

 Szülői Munkaközösség vezetőségi ülés SZM elnök  

 Kalmár László Matematika verseny jelentkezési határidő Gyurán Ágnes  

 Nyílt nap a leendő első osztályosoknak és szüleiknek leendő első tanítók  

 A beiskolázási terv javaslat átadása véleményezésre a KT-nak   

 A beiskolázási terv elfogadása, a közalkalmazotti tanács írásbeli 

véleményének nyilvánosságra hozatala 

Sipos Ferenc  

 Hevesi György Kémia versenymegyei forduló (Győr) Gyurán Ágnes  

 Kalmár László Matematika verseny iskolai forduló Gyurán Ágnes  

 A továbbképzésre jelentkezők írásbeli értesítése a beiskolázási tervbe való 

bekerüléséről illetve kihagyásáról 

  

 Mezei diákolimpia Kovács Ágnes  

ÁPRILIS – a matematika-természettudományi munkaközösség hónapja 

05. Munkaközösségi ülések munkaközösség-vezetők  

05., 12., 19.,  26. Pedagógiai Tanács Sipos Ferenc  

05., 12., 19.,  26. Munkaértekezlet Sipos Ferenc  

05., 12., 19.,  26. Iskolavezetői megbeszélés Sipos Ferenc  

01 - 06. Tavaszi szünet   

04 - 05. Húsvét   

07 - 09. Nevelési értekezlet (aktuális feladatok)   

12.   Tavaszi szünet utáni első tanítási nap    

19 – 23. Fenntarthatósági témahét osztályfőnökök  

26. Szülői értekezletek osztályfőnökök  

 Óralátogatás, hospitálás (felső tagozatos órák) Varga-Kontor Andrea  
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 Gombocz Zoltán Helyesírási Verseny 4.-es osztályfőnökök, Schnellbach Tímea  

 Felkészülés az országos kompetenciamérésre - próbamérések   

 Költészet napi versmondó-verseny Schnellbach Tímea  

 Lackner matematika verseny osztályfőnökök  

 Lackner Kristóf Általános Iskola versmondó versenye Schnellbach Tímea  

 Lackner Kristóf Általános Iskola német/angol nyelvi versenye (esetleges)  - 

 Gárdonyi Géza Általános Iskola német/angol versenye (esetleges)  - 

 Kompetenciamérések előkészítése, előző évi tapasztalatok megvitatása alsós munkaközösség, Szabó Zsuzsanna  

 Zöldismeret – Környezettudatos magatartás modul zárása Müller Ferencné  

 Húsvéti tojásfestés DÖK  

 Tavaszi játszóház csoportvezetők  

 Szakmák Éjszakája   

 Partneri igényfelmérés lebonyolítása (adatgyűjtés) Varjaskéri Anita  

 Medvehagyma Fesztivál Kleinné Gadó Orsolya  

 Föld Napja a Balfi Tagiskolában osztályfőnökök  

 Boldogságóra a Balfi Tagiskolában Kleinné Gadó Orsolya  

 Szülői Tanács ülése SZM elnök  

 Versenyeredmények, közösségi progamokon való részvételek (néptánc  

tanszak) összegyűjtése, értékelő beszámolók 

  

 Gyöngykoszorú Néptáncfesztivál (Erdőcsinád)   

 Városi Ki mit tud? Osztályfőnökök  

 Komplex Természettudományi Verseny (Lackner) Gyurán Ágnes  

 Gárdonyi Ált. Iskola Matematikaversenye Gyurán Ágnes  

MÁJUS 

01. Munka ünnepe   

03. Munkaközösségi ülések munkaközösség-vezetők  

03., 10., 17., 24., 31. Pedagógiai Tanács Sipos Ferenc  

03., 10., 17., 24., 31. Munkaértekezlet Sipos Ferenc  

03., 10., 17., 24., 31. Iskolavezetői megbeszélés Sipos Ferenc  

19. Országos Kompetenciamérés (idegen nyelvi) Varjaskéri Anita  

23 - 24. Pünkösd   

26. Országos Kompetenciamérés (anyanyelvi, matematikai)   

26. Kompetenciamérés 4-es osztályfőnökök  

28. Fizikai állapot mérés eredményeinek feltöltése a Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT). 

Kovács Ágnes  

28-29-30 Művészeti iskola éves bemutatkozó kulturális műsora (Petőfi Színház) néptáncoktatók  

 Anyák napi ünnepség - fakultatív alsós osztályfőnökök  
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 Napközis sportdélután Bokorné Czimbó Ágnes  

 Tud6nád matemetika verseny, Hegykő 4. osztályos osztályfőnökök  

 Éves munka értékelése alsós munkaközösség, Szabó Zsuzsanna  

 Egészségnapi vetélkedő DÖK  

 Csoportok közötti mozgások megállapítása, illetve tagozatra való felvétel 

felmérés a 4., 6., 8. évfolyamokon 

idegen nyelvi munkaközösség, Varga-

Kontor Andrea 

 

 Jelentkezés az „egyéb tanórai” foglalkozásokra munkaközösség-vezetők  

 Az angol nyelv napja (esetleges) Varga-Kontor Andrea  

 Leendő diákelnökök bemutatása DÖK  

 Tantárgyi attitűd vizsgálat (5., 7. évfolyam) Varjaskéri Anita  

 Kompetenciamérés a Balfi Tagiskolában Kleinné Gadó Orsolya  

 Boldogságóra a Balfi Tagiskolában Kleinné Gadó Orsolya  

 Madarak, fák napja a Balfi Tagiskolában osztályfőnökök  

 Szülői Tanács ülése SZM elnök  

 Tantárgyfelosztás előkészítése munkaközösség-vezetők  

 XIX. Szivárvány Gyermek Néptáncfesztivál (Bük)   

 Városi mérések értékelése, beszámoló a készségfejlesztő program 

tapasztalatairól 

  

JÚNIUS 

07.  Pedagógiai tanács Sipos Ferenc  

07.  Munkaértekezlet Sipos Ferenc  

07. Iskolavezetői megbeszélés Sipos Ferenc  

07. Munkaközösségi ülések munkaközösség-vezetők  

01. Tanulmányi kirándulások (2., 4., 6., 8. évfolyamok) osztályfőnökök  

04. Nemzeti Összetartozás Napja   

04. Tanulmányi kirándulások (1., 3., 5., 7. évfolyamok) osztályfőnökök  

07. Osztályozó értekezlet   

09 – 11., 14. Projekt 7. Sipos Ferenc  

15. Diákönkormányzat napja, Diákközgyűlés   

 A Diákönkormányzat elnökének megválasztása DÖK  

15. Utolsó tanítási nap   

15. 17.00 Művészeti Tanévzáró Varjaskéri Anita,  

19. 8.00 Tanévzáró ünnepély, ballagás Kovács Cecília, Szabóné Molnár Andrea, 

Kovacsics Miklósné 

 

22. 9.00 Tanév végi értekezlet Sipos Ferenc  

3-4. hét Nyári táborok EFOP 3.3.5.  Kovács Cecília, néptáncoktatók  

 Tanulmányi kirándulás a Balfi Tagiskolában osztályfőnökök  
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 Bizonyítványok, törzslapok kivonatok leadása  Osztályfőnökök  

 Partneri igényfelmérés elemzésre, következtetése, célmeghatározás Varjaskéri Anita  

 Szent Iván FolkFest Sipos Ferenc, néptáncoktatók  

 Jutalomtábor / jutalomnap   

 Balfi Tagiskola tábora Kleinné Gadó Orsolya  

 Kulturális bemutató a Balfi Tagiskolában Fajkusz Attila  
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1. Bázisintézményi célok                                                                               

 tudásmegosztás az intézményen belül és az intézmények között 

 az intézményi „jó gyakorlatok” bemutatása  

 kapcsolattartás a megyei Pedagógiai Oktatási Központtal 

 helyszín biztosítása a POK rendezvényei számára 

 aktív részvétel a Megyei Pedagógia Napok programjain 

 szakmai-, módszertani változások figyelemmel kísérése és átadása a pedagógus 

kollégáknak 

 bázisintézményi munkaterv megjelenítése az intézmény éves munkatervének részeként 

 a bázisintézményhez kapcsolódó információk közzététele az intézmény honlapján 

 

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek 

 bázisintézményi koordinátor: Sipos Ferenc 

 a vállalt feladatokhoz szükséges informatikai eszközök, termek, helyiségek 

 a vállalt feladatok bemutatásához, ismertetéséhez szükséges dokumentumok 

 

3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek  

3.1. Projekt7  

Iskolánkban először a 2004/2005-ös tanévben került bevezetésre a Projekt7 

elnevezésű tanulási program, elsősorban azzal a céllal, hogy megőrizzük, illetve 

továbbfejlesszük intézményünk sajátos, egyedi arculatát, bővítsük tanulóink 

sokszínű tevékenykedtetésének lehetőségeit a pedagógiai programban 

megfogalmazott alapelvekkel, célokkal összhangban.  

A program beépül a tanév helyi rendjébe, megvalósítása tanévenként két-két 

alkalommal – az első és az utolsó tanítási héten – történik. Elsősorban a többcélú 

intézményeknek ajánlható, de természetesen az alapfokú művészeti iskolák 

számára is adaptálható. 
A jó gyakorlat átadásának kettős célja van: 

– Egyrészt annak bemutatása hogyan őrizhető meg, illetve fejleszthető tovább egy 

intézmény egyedi, sajátos arculata, a pedagógiai programjában meghatározott 

értékei, képzési specialitásai. 

– Másrészt egy olyan – az intézmény egészére kiterjedő – tanulás- és 

tevékenységszervezési forma megismertetése, amely feloldja a hagyományos 

tantárgyi rendszert. A helyi sajátosságokra, a tanulók aktív, cselekvő 

tevékenységére épít a projektmódszer alkalmazásával, lehetőséget teremtve a 

tanulói kompetenciák széleskörű fejlesztésére.  

 

3.2. Iskolai értékelési rendszer 

A nevelőtestület tagjai által alkalmazott értékelési elemek bemutatása – az iskolai 

adatbázis létrehozása. A differenciált tanulásszervezési eljárás és az ehhez 

kapcsolódó értékelési formák – a fejlesztő értékelés kialakítása, bevezetése – 

mindezek szerepe és hatása a lemorzsolódás csökkentésében.  

 

3.3. MŰV-ÉSZ Tehetségfejlesztő Műhely 

A néptánc tanszakon tanuló diákok tehetséggondozását, fejlesztését szolgáló 

tevékenység-együttes, melynek középpontjában a heti két órás tehetségfejlesztő 

foglalkozás áll. Ezt egészítik ki az egyéb, szabadidős programok, ahol a dúsítás-

gyorsítás-gazdagítás tovább folyik a kiválasztott táncosok körében.  
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3.4.A népzene tanszak zenei tehetségfejlesztő műhelye  

Iskolánkban 2010 óta működik népzene tanszak, amely az alapfokú művészetoktatás 

keretein belül elsősorban a népi vonós és pengetős hangszerek oktatásával 

foglalkozik. Célja a hangszeres népzene elsajátításán és megismertetésén túl az 

iskola néptánc tanszakával való együttműködés közös produkciók létrehozásával, 

részvétel iskolai és városi rendezvényeken, valamint önálló műsorok létrehozása. 

A népzeneoktatás fontos eleme a közös muzsikálás, amely a legegyszerűbb 

hangszerek használatától kezdődően a több éves közös munkafolyamatokon át 

különböző szinteken valósulhat meg. A közös muzsikálás pedagógiai, pszichológiai 

hatása pedig rendkívül pozitív – a zenei készségek, képességek magasabb szintű 

kialakulása mellett a koncentrálás, a figyelem megosztása, az alkalmazkodás, a 

tolerancia, az önismeret és kritikai érzék fejlődése, valamint a közösségformálás is 

folyománya ennek a tevékenységnek. 

 

3.5. Tánc és mozgásművészeti osztály 

A program sajátosságát elsősorban a megváltozott szemléletű és tananyagtartalmú 

táncos órák és az alapfokú művészeti iskolai órák adják. Ehhez rendeztük hozzá az 

osztály napirendjét: a negyedik óra után ebédelnek a gyermekek, ezt követően 

folytatódik a napjuk. A mindennapos testnevelés keretéből egy mozgás-előkészítő 

gimnasztika és egy néptánc órájuk van. Az alapfokú művészeti órájuk is emelkedik 

hetente 1 órával. Sokkal koncentráltabb munkára képesek az elsős diákjaink, 

egyáltalán nem érzik fárasztónak a heti beosztásukat. Gyorsabbak, precízebbek 

társaiknál. A program alapját a tánc- és mozgásművészet adja. A nyolcéves 

program tantervében átgondoltan és jelentős arányban helyez el az iskola művészeti 

és humán tárgyakat. A felsőbb évfolyamokon a gyerekek az életkorukhoz igazítva 

kapnak a tánc és mozgásművészeti, képzőművészeti, zenei, színházi és 

mozgóképpel kapcsolatos képzést. Az elmúlt két tanév tapasztalatainak bemutatása 

– előadás formájában. 

 

4. A vállalt bázisintézményi feladatok  

- Intézményi jó gyakorlat bemutatása: bemutató foglalkozás, előadás, műhelymunka 

keretében (MŰV-ÉSZ Tehetségfejlesztő Műhely, értékelési rendszer, Projekt7, Tánc- 

és mozgásművészeti osztály, Népzene tanszak zenei tehetségfejlesztő műhelye) – 

táblázatban részletezve. 
- Tevékenységen alapuló műhelymunkákat tart annak érdekében, hogy a résztvevők 

megértsék és átéljék a foglalkozás témáját, annak tevékenységeit – igény, illetve 

szükség szerint. 

- Konzultációt tart az általa megpályázott tevékenységek, jó gyakorlatok 

megismertetéséhez – igény, illetve szükség szerint. 

- Tréninget tart az általa megpályázott tevékenységekhez szükséges pedagógus attitűd 

eléréséhez, képességek megszerzéséhez – igény, illetve szükség szerint. 

- Mini-Konferencia szervezése a programszervezés, tehetségfejlesztés témában – 2 

alkalommal. Az első alkalom résztvevői meghívásos, a második alkalom nyílt 

meghirdetésű. 

- Petőfi Hírlevél működtetése: programok, események, módszertani kérdések, aktívabb 

iskolai kommunikáció: iskola/pedagógus-diák-szülő. 

- Felkérés alapján, igény szerint helyet biztosít a POK által szervezett pedagógus 

továbbképzések és további rendezvények számára. 
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5. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben 

 Időpont Feladat 

a téma 

megjelölésével 

Felelős Intézményi 

közre-

működők 

Munka-

forma 

Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

Helyszín Célcsoport Tájékoztatás, 

kommunikálás 

Keletkező 

dokumentumok 

1. 2020. 08.27. 

 
Bázisiskolai 

munkaterv 
ismertetése, 

elfogadása 

Sipos Ferenc 

 

Tanévnyitó 

értekezlet-

nevelőtestület 

Előadás, 

konzultáció 

 

projektor, 

notebook, 

interaktív 

tábla, tollak 

tanári szoba nevelőtestület jegyzőkönyv – 

POK, Fenntartó, 

SZM, DÖK, 

nevelőtestület  

jegyzőkönyv, 

Bázisiskolai 

munkaterv 

2. 2020. 08. 27. Tanév-előkészítő 

tanácskozás 

Varga-Kontor 

Andrea 

idegen-nyelvi 

munkaközösség 

tagjai 

Előadás, 

tájékoztató 

interaktív 

tábla, 

projektor, 

notebook, 

tollak 

tornaterem Sopron és 

környéke német 

nyelvtanárai 

elektronikus 

levelezés, 

jegyzőkönyv - 

nevelőtestület 

feljegyzés, 

jegyzetek, 

jelenléti ív 

3. 2020. 09. 21. 

09.30-11.30 
Meghívásos Mini-

Konferencia: 

Rendezvények 

tematikája és azok 

fejlesztő hatása a 

közösségekre 

Sipos Ferenc intézmény-

vezető 

Előadás, 

tájékoztató, 

kerekasztal 

beszélgetés 

projektor, 

notebook, 

tollak-

csomagolópa

pír 

Büki 

Művelődési 

és Sport-

központ- I. 

emeleti 

tanácsterem 

meghívott 

közművelődési 

szakemberek, 

néptánc-

pedagógusok, 

együttes-

vezetők 

elektronikus 

levelezés, 

jegyzőkönyv - 

nevelőtestületek 

jegyzőkönyv, 

feljegyzés, 

jegyzetek, 

jelenléti ív 

4. Őszi  

Pedagógiai 

Napok  

(2020. 10. 05-

16.) 

 

2020. 10. 06.  

14.00-16.00 

 

Így tedd rá! – 

program ” 

A népi játékok és a 

néptánc fejlesztő 

hatása 

 

Balatoni 

Katalin 

Fajkusz Attila 

Szabóné 

Molnár 

Andrea 

Sipos Ferenc, 

Varjaskéri 

Anita 

 

 

 

Előadás projektor, 

notebook, 

interaktív 

tábla 

iskolai 

tanterem 

(létszámtól 

függ) 

 

Intézmény-

vezetők, 

pedagógusok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a rendezvény 

előtt 3 héttel e-

mailben. 

Intézmény, 

POK: a program 

közzététele az 

intézményi 

honlapon 

Jelenléti ív, fotók, 

program 

 

POK honlapról 

letölthető:  

dokumentációk 

(jelenléti ív, 

elégedettség-mérő 

lapok, feljegyzés, 

fotók) 
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5. 2020. 

november-2021. 

február 

Innovációs 

munkaközösségi 

műhelymunka –  

(Petőfi tánc- és 

mozgásművészeti 

osztály) 

Tóthné 

Németh 

Zsuzsanna 

Nagy Csilla műhelymunka projektor, 

notebook, 

interaktív 

tábla 

iskolai 

tanterem 

Intézmény-

vezetők, 

pedagógusok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a rendezvény 

előtt 3 héttel e-

mailben. 

Intézmény, 

POK: a program 

közzététele az 

intézményi 

honlapon 

Jelenléti ív, fotók, 

program 

 

POK honlapról 

letölthető:  

dokumentációk 

(jelenléti ív, 

elégedettség-mérő 

lapok, feljegyzés, 

fotók) 

6. 2020. 

november-2021. 

február 

A néptánc, 

népzene tanszak és 

az innovációs 

munkaközösségi 

műhelymunkája – 

TKDM az 

alapfokú 

művészetoktatásba

n 

(Petőfi tánc- és 

mozgásművészeti 

osztály) 

Sipos 

Ferenc, 

Varjaskéri 

Anita 

Fajkusz 

Attila 

Nagy Csilla 

Nagy Csilla, 

Linczenbold 

Maximilián, 

Horváth 

Zsófia 

bemutató óra projektor, 

notebook, 

interaktív 

tábla 

iskolai 

tanterem 

Intézmény-

vezetők, 

pedagógusok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a rendezvény 

előtt 3 héttel e-

mailben. 

Intézmény, 

POK: a program 

közzététele az 

intézményi 

honlapon 

Jelenléti ív, fotók, 

program 

 

POK honlapról 

letölthető:  

dokumentációk 

(jelenléti ív, 

elégedettség-mérő 

lapok, feljegyzés, 

fotók) 

7. 2021. január-

március 
Tánc- és mozgás-

művészeti 

osztályok (1-4. 

évfolyam) – 

tanulásszervezési 

eljárások 

Sipos 

Ferenc, 

Varjaskéri 

Anita 

Hart Enikő, 

Nagy Csilla 

Előadás, 

konzultáció, 

reflexiók 

projektor, 

notebook, 

interaktív 

tábla 

iskolai 

tanterem 

(létszámtól 

függ) 

 

Intézmény-

vezetők, 

pedagógusok, 

néptánc-

pedagógusok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a rendezvény 

előtt 3 héttel e-

mailben  

Intézmény, 

POK: a program 

közzététele az 

intézményi 

honlapon 

Jelenléti ív, fotók, 

program 

 

POK honlapról 

letölthető:  

dokumentációk 

(jelenléti ív, 

elégedettség-mérő 

lapok, feljegyzés, 

fotók) 

8. 2021. április-

május 
Munkaközösségi 

műhelymunka – 

Matematika és 

természettudo-

mányos 

munkaközösség 

Gyurán 

Ágnes 

matematika 

tanárok és 

alsós osztály-

tanítók 

megbeszélés 

és szakmai 

egyeztetés 

projektor, 

notebook, 

interaktív 

tábla 

iskolai 

tanterem 

Intézmény-

vezetők, 

pedagógusok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a rendezvény 

előtt 3 héttel e-

mailben. 

Intézmény, 

POK: a program 

Jelenléti ív, fotók, 

program 

 

POK honlapról 

letölthető:  

dokumentációk 

(jelenléti ív, 
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közzététele az 

intézményi 

honlapon 

elégedettség-mérő 

lapok, feljegyzés, 

fotók) 

9. Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 2021. 

Művészeti 

kerekasztal – az 

iskolai művészeti 

nevelés, mint az 

életminőség 

javításának 

lehetősége 

Sipos Ferenc 

 

Fajkusz Attila 

Szabóné 

Molnár 

Andrea, 

Varjaskéri 

Anita 

 

 

 

Előadás, 

beszélgetés 

moderátorral 

projektor, 

notebook 

Liszt F. 

Kulturális és 

Konferencia 

Központ 

 

Intézmény-

vezetők, 

pedagógusok, 

néptánc-

pedagógusok, 

közművelő-dési 

szakemberek, 

Soproni Petőfi 

Színház 

Program meg-

küldése a POK-

nak a rendezvény 

előtt 3 héttel e-

mailben  

Intézmény, 

POK: a program 

közzététele az 

intézményi 

honlapon 

Jelenléti ív, fotók, 

program, sajtó-

tájékoztató 

POK honlapról 

letölthető:  

dokumentációk 

(jelenléti ív, 

elégedettség-mérő 

lapok, feljegyzés, 

fotók) 

10. 2021. 06. 30. Éves beszámoló 
elfogadása 

Sipos Ferenc Varjaskéri 

Anita, Fajkusz 

Attila, 

Szabóné 

Molnár 

Andrea,  

Putz Katalin 

beszámoló 

előadás 

projektor, 

notebook, 

interaktív 

tábla 

iskolai 

tanterem 

nevelőtestület Program meg-

küldése a POK-

nak a rendezvény 

előtt 3 héttel e-

mailben  

Intézmény, 

POK: a program 

közzététele az 

intézményi 

honlapon 

Jelenléti ív, fotók, 

dokumentáció 

 

 


