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I.  Küldetésnyilatkozat 

 

Olyan iskolát kívánunk működtetni, ahol a tanulók jól érzik magukat, ahová öröm járni, mert 

megértő és motiváló légkör uralkodik, amelyben a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket és 

elégedettek az abban folyó oktatás-nevelés színvonalával, mert minden gyermek a képességei 

szerint, érdeklődési körének megfelelően fejlődhet. A kompetenciák fejlesztését célzó oktatás-

nevelés eredményeként az élethosszig tartó tanulás igényének és a munkaerőpiaci elvárásoknak 

megfelelni tudó fiatalok hagyják el az általános iskolánkat. 

Küldetésünknek tekintjük egy olyan iskola megteremtését, amely a gyermeket az életre neveli, ahol 

a tanulók büszkék lehetnek arra, hogy Vörösmartys diákok. Szeretnénk, és mindent megteszünk 

azért, hogy „divat” legyen Újszászi Vörösmartys diáknak lenni és minden újszászi gyermek a mi 

iskolánkat válassza. 

Fontosnak tartjuk, hogy intézményünk alkalmazkodjon a társadalmi elvárásokhoz és a tanuló, szülő, 

városunk és a fenntartó megelégedésére tudjunk működni. Ennek érdekében a partneri igényeket, 

elvárásokat és az elégedettségét folyamatosan mérjük. 

Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemlélet és a fenntartható fejlődés 

iránti igény kialakításában. 

A hagyományőrzés, hagyományápolás és hagyományteremtés, a művészetek iránti igény 

kialakítását fontos feladatunknak tekintjük. 

Ezen feladatokat jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, 

segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal - akik munkájukat hittel és 

szakértelemmel végzik - és a velük együttműködő szülőkkel kívánjuk megvalósítani. 

A nyolcéves képzés alatt tanítványaink számára a tudás megszerzése mellett értékként közvetítjük:  

⮚ az élethosszig tartó tanulás iránti igényt 

⮚ a személyiségfejlesztés és személyiségfejlődés, az önismeret fejlesztésének igényét 

⮚ fogékonyságot a kulturált magatartásra 

⮚ a digitális tudás megszerzésének és folyamatos fejlesztésének igényét 

⮚ a természet tisztelete és szeretete iránti fogékonyságot 

⮚ a világ minél sokoldalúbb megismerésének igényét 

⮚ az ember testi-lelki egészségének megőrzését szolgáló tevékenységeket. 
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I.1. Bevezetés  

 

A 2021/2022-es tanév fontos feladatainak meghatározása és a munkaterv a következő 

alapdokumentumokból indul ki: 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 

 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről… 

 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról 

 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 A 2021/2022. Tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) Emmi rendelet 

 A Szolnoki Tankerület által kiadott szabályozások, útmutatások. 

 

Belső szabályozó dokumentumok, amelyek mindennapi munkánkat meghatározzák és a 

munkaterv összeállításakor iránymutatók voltak: 

 

 Az intézmény pedagógiai programja,  

 a 3. 4. és 7.  8. évfolyam NAT 2012 kompatibilis tantervei 

 az 1-2. és 5-6. évfolyam NAT 2020 kompatibilis tantervei 

 az iskolai szakmai munkaközösségek munkatervei, 

 az intézmény szervezeti és működési szabályzata,  

 vezetői pályázat 2021-2026 

 az intézmény Házirendje  

 az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai.  

 IKCST 

 BECS munkaterv 

 Továbbképzési terv 
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I.2.  A 2021-2022-es tanév kiemelt feladatai: 

 

 Járványügyi intézkedési terv aktualizálása, és az abban foglaltak betartása. 

 Az elmúlt 2 tanévben megvalósult online oktatás tapasztalatainak összegyűjtése, a tanulói 

hiányosságok feltérképezése, tanulói motiváció erősítése.  

 A NAT 2020 kerettantervi ajánlás alapján készült helyi tantervek bevezetése az 1-2. és 5-6. 

évfolyamon. 

 Pedagógus életpálya modell bevezetésével kapcsolatos időarányos törvényi feladatok 

végrehajtása. 

 Az intézményi önértékelés tervezése, a tanévre előirányzott feladatok megvalósítása. 

 A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény és a végrehajtási rendelet tankönyvellátás 

kivitelezése (KELLO rendszer folyamatos működtetése). 

 Az Oktatási Hivatal által tervezett felméréseken, illetve a tankerületi mérésen való 

eredményes részvétel. 

 Új kollégák mentorálása a gyakornoki szabályzatban rögzítettek szerint. 

 A nyertes és befejezett pályázataink megvalósítása, fenntartása, a vállalt feladatok 

teljesítése, kiemelt figyelemmel: 

- az EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása című projekt megvalósítása során meghatározott intézményi feladatok 

végrehajtása. 

- EFOP-3.2.5-17-2017-00038 azonosító számú „Mi a pálya?” Pályaorientáció a Szolnoki 

Tankerületi Központban c. projekt megvalósítása. 

 Erdei iskola megvalósítása. 

 ÖKO-iskolai cím megszerzését támogató programkínálat összeállítása. 

 Polgár Judit-féle Sakkpalota Program bevezetésének előkészítése. 

 

I.2.a) A tanév kiemelt feladatai szervezési-vezetési területen  

 A szakmai munkaközösségek átszervezése. 

 A szakmai munkaközösségek hatékony munkamegosztással, módszertani fejlesztéssel 

járuljanak hozzá az iskolai célkitűzések megvalósításához. 

 Mentorok kijelölése, új pedagógusok segítése. 

 Szervezeti kultúra fejlesztése. 

 Szülők bevonása az iskola életébe. 

 Önértékelési csoport működtetése. 
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I.2.b) Oktatási területen 

 Új tanterv bevezetésének folytatása 2. 6. évfolyamon. 

 Helyi tantervek átdolgozása 3-4. és 7-8. évfolyamon. 

 Differenciált óravezetés, egyéni fejlesztés hatékonyságának növelése, a tanulói 

együttműködésen alapuló tanulás preferálása. 

 SNI, BTMN tanulók egyéni fejlesztési terve. 

 A lemorzsolódás csökkentése. 

 Tanulói aktivitás növelése az órákon, a munkafegyelem javítása. 

 Elméleti, közismereti tárgyak átlagának javítása, folyamatos motiválás, ellenőrzés, 

számonkérés mellett. 

 Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre, 4-es mérésre az eredmények javulása 

érdekében. 

 Adminisztrációs fegyelem javítása, a dokumentumok naprakész, pontos vezetése. 

 Öko szemlélet alakítása, formálása. a fenntartható élet iránti fogékonyság alakítása. 

 Testmozgás, egészséges életmód iránti igény alakítása. 

I.2.c) Nevelés területén 

 A tanulók délutánjának hatékony, motiváló erejű megszervezése, érdeklődés, tehetség és 

igény szerint. 

 A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, az emberi és erkölcsi értékek felismerésére, 

tiszteletére nevelés. 

 A környezetkultúra javítása, fejlesztése, igényes külső, igényes környezet elvárása  

 Egy környezettudatos látásmód, életmód alapjainak megismertetése szűkebb környezetben/ 

pad, osztály, iskola, város. 

 Egészséges életre nevelés, egészségtudatos viselkedésformák bevezetése lehetőségeinek 

feltárása, beépítése a mindennapokba.  

 Egészségfejlesztési terv átdolgozása. 
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I.2.d) A 2021/ 2022-es tanév konkrét feladatai: 

 

 Ovi-suli átmenet támogatása  

Jól működő programterv szerint 

 Alsó-felső átmenet támogatása  

Programterv kidolgozása, megvalósítása  

 ÖKO-iskolai „arculat” kidolgozása, megvalósítása. Megtalálni a helyünket a 

rendszerben. 

    Boldog iskola folytatása, kör bővítése  

 Pályaorientációs tevékenység  

 BECS újjászerveződése, önértékelés újraindítása  

 Jógyakorlataink megvalósítása (Egészségnap, Egy nap az életért, Vörösmarty 

Kupa/Gála) 

 Témanap/ témahét  

 Útravaló - Út a középiskolába 

 HATÁRTALANUL! program -Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

 „Erdő hete”, erdei iskola az Újszászi Parkerdőben 

 Lázár Ervin Program 

 

„Erdő hete”, erdei iskola program:  

 2021.09.02. 7-8. évfolyam 

 2021. 09.03. 5-6. évfolyam 

 2021.09.06. 3-4. évfolyam 

 2021. 09.07. 2. évfolyam 

 

I.2.e) Futó pályázatainkban rögzített vállalások teljesítése: 

 

 EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása 

című projekt megvalósítása során meghatározott intézményi feladatok végrehajtása. 

Az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya szerint: 

„Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola által rögzített adatok alapján a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók száma, aránya tovább csökkent az előző félévekhez képest. Az 
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intézmény által a 2020/2021. tanév II. félévére rögzített beavatkozások (pl.: esetjelzés 

igazolatlan hiányzás miatt gyermekjóléti szolgálat felé, jelzőrendszeri megbeszélés, a 

gyermekvédelmi felelős, iskolai szociális segítő, helyi családsegítő szolgálat, gyámhivatal, 

iskolai védőnő részvételével, tantárgyi korrepetálás az első félév végén bukott tanulóknak, 

gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok fejlesztő tevékenysége SNI-s, BTMN-s tanulóknak, 

stb...) amelyek alkalmasak a veszélyeztetettségben mutatkozó adatok enyhítésére. Az 

intézmény részt vesz az EFOP 3.1.5. „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása” című pályázat fenntarthatósági időszakában. Az intézmény az aktuális félévre a 

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtól igényelt kettő tantárgygondozói szolgáltatást tanítói 

szakterületen, melyek halasztását kérte. Az intézmény tevékenységének támogatása érdekében a 

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ készséggel áll rendelkezésre célzott szakmai-módszertani 

támogató szolgáltatásokkal a veszélyeztetettségi tényezők enyhítése érdekében.” 

Munkánk eredményessége érdekében az IKCST 2020-2023 dokumentumban vállalt és ütemezett 

feladatok végrehajtása szükséges. 

 

EFOP-3.2.5-17-2017-00038 azonosító számú „Mi a pálya?” Pályaorientáció a Szolnoki 

Tankerületi Központban c. projekt megvalósítása.  

Pályaorientációs tevékenységünket külön munkaterv szerint végezzük. 
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II.  Vezetési struktúra 

Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás 

Intézményvezető: Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Intézményvezető helyettes: Bóta Adrienn 

Intézményvezető helyettes: Pomázi Melinda 

 

 

Intézményvezető 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

  

 

 

 

    

 

 

 

  

• Hagyományőrző munkaközösség 

• Reál munkaközösség 

• Humán-nyelvi munkaközösség 

• Mérés-értékelés munkaközösség 

• könyvár, tankönyvellátás 

• SZMK 

• Intézményi önértékelés 

  

 

• Alsó tagozatos 

munkaközösség 

• Fejlesztő munkaközösség 

• Innovációs munkaközösség 

• Gyermek és ifjúságvédelem 

• Rendszergazda 

• Iskolai étkezés 

• Szűrővizsgálatok 

(egészségmegőrzés) 

• SNI/BTMN nyilvántartása 

• Digitális munkacsoport 

 

Intézményvezető helyettes  

Bóta Adrienn 

 

Intézményvezető helyettes  

Pomázi Melinda 
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II.1. Személyi feltételek 

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános iskola engedélyezett létszámkeret: (33,5/ +4fő+8) 

 

 Név Feladatkör Megjegyzés Besorolás 

1.  
Makainé Zérczi 

Zsuzsanna 

intézményvezető 

tanár, német 
 

mesterpedagógus 

2.  Bóta Adrienn 
intézményvezető h. 

tanár, történelem 
felsős helyettes 

PED II. 

3.  Pomázi Melinda 

intézményvezető h. 

tanító, tanár, informatika, 

etika 

alsós helyettes 

PED. II. 

4.  
Balkovicsné 

Vágó Katalin 

tanár, magyar nyelv és 

irodalom, orosz nyelv 

osztályfőnök,  

humán 

munkaközösség-

vezetője 

PED II. 

5.  

Barta Petra 
tanító /német - testnev. 

műv. terület/ 
Szülési szabadság 

PED I. 

Bende 

Zsuzsanna 
tanár, ének  

GYAKORNOK 

6.  
Bartáné Mucza 

Tünde 

tanító /testnev. műv. 

terület/ 

osztályfőnök 

DÖK segítő 

mesterpedagógus 

7.  Bencsik Orsolya 
tanár, földrajz-

művelődésszervező 
osztályfőnök 

PED II. 

8.  

Bogárné Simon 

Klára 
tanár/matematika-fizika 

felmentési idejét 

tölti 

 

mesterpedagógus 

betöltetlen    

9.  
Darókné Nagy 

Zsuzsanna 
 tanító /testnev. műv.ter./ osztályfőnök 

PED. II. 

10.  

Eszesné 

Csizmadia 

Melinda 

tanár, angol nyelv 

osztályfőnök 

munkaközösség-

vezető 

PED. II. 

11.  Fodor Zsanett 
tanító /magyar nyelv és 

irodalom műv. terület/ 
 

GYAKORNOK 

12.  Földi Gyuláné 
tanító /testnev. műv. 

terület/ 

osztályfőnök,  

az alsós 

munkaközösség-

vezetője 

PED. II. 

13.  Földi Krisztina 
tanító /matematika műv. 

terület/ 
osztályfőnök, 

PED. II. 
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 Név Feladatkör Megjegyzés Besorolás 

tanár, angol, fejlesztő 

pedagógus 

a mérés-értékelés 

munkaközösség 

vezetője 

14.  
Horváthné Pinel 

Gabriella 
tanító/könyvtár  

PED II. 

15.  Kálló István 
tanár, matematika,  

testnevelés, informatika 

osztályfőnök 

a reál 

munkaközösség-

vezetője 

PED.II. 

16.  
Kurdiné Tóth 

Melinda 
tanító /testnev. műv.ter./ osztályfőnök 

PED. II. 

17.  
Ládiné Túri 

Anikó 

tanító /vizuális kult. 

műv.ter./ 
 

PED I. 

18.  

Lénártné Kontor 

Barbara 

tanító /vizuális kult. 

műv.ter./ 
GYED 

PED. I. 

Nyerges Éva 

Letícia 

tanító /vizuális nevelés 

műv. ter./ 
 

GYAKORNOK 

19.  

Osztásné Racs 

Tímea 

tanító /ember és 

társadalom műv. ter./ 
Szülési szabadság 

GYAKORNOK 

Kalóné Seres 

Anna 
pedagógiai asszisztens  

GYAKORNOK 

20.  Pege Marianna gyógypedagógus- tan.ak. 

osztályfőnök, a 

fejlesztő 

munkaközösség 

vezetője 

PED. I. 

21.  

Rabné Vágó 

Katalin 
tanító GYED 

PED. I. 

Petrikné Belányi 

Evelin 
pedagógiai asszisztens  

GYAKORNOK 

22.  Rajka Attila 
tanár, biológia-

testnevelés 
osztályfőnök 

PED I. 

23.  Rajka Evelin tanító GYED GYAKORNOK 

 
Szentpéteri 

Tímea 

bölcsész, pedagógiai 

asszisztens 
 

GYAKORNOK 

24.  Rehák Ágnes tanító /magyar. műv. ter./ osztályfőnök PED.I: 

25.  Sillinger Zsanett 
tanító /testnev. műv. 

terület/ 
 

PED I: 

26.  Simon Ágnes 
tanító /vizuális kult. műv. 

terület/ 
osztályfőnök 

PED. I. 

27.  
Sulyok 

Marianna 

tanító /vizuális kult. műv. 

terület/ 
néptánc 

PED. II. 
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 Név Feladatkör Megjegyzés Besorolás 

28.  
Székelyfalvi 

Gáborné 
tanár, gyógypedagógus 

osztályfőnök, az 

innovációs 

munkaközösség 

vezetője 

mesterpedagógus 

 

29.  Tóth Ágnes 
tanító /testnevelés, 

magyar műv. ter./ 
osztályfőnök 

PED. II. 

30.  Tóth Gábor 
tanár, testnevelés,  

gyógytestnevelés 

Diabétesz 1. 

felelős 

PED. I. 

31.  
Vargáné Turza 

Judit 

tanító /természetism. 

műv. ter./ 

Bendegúz verseny 

felelős 

PED. I. 

32.  Bagossy Barbara tanár, német nyelv 50% PED.I. 

33.      

34.      

35.  Búzás Ács Enikő iskolai könyvtáros   

36.  
Rabné Szabó 

Edina  

iskolatitkár/gyermek-

védelmi felelős 
 

 

37.  Volter Katalin 

pedagógiai 

asszisztens/gazdasági 

ügyintéző/ 

 

 

38.  Piti Dávid rendszergazda   

 

Óraadók: 

 

 Név Feladatkör Megjegyzés Besorolás 

1.  Barta Imréné felsős napközi 12 óra PED I 

2.  Bagi László tanár-kémia 6 óra PED I 

3.  Bóta Anita tanár-történelem 6 óra PED I 

 

A tantestület munkáját oktatási asszisztensek segítik. Ebben a tanévben: Ézsiásné Major Magdolna, 

Délceg Dorina, Tótok Rita. 

Az intézményben folyó munkát 6 takarító 1 portás és 1 karbantartó segíti. 

Az intézményben is megjelenő pedagógus hiányt az új kollégák felvétele mellett belső 

továbbképzéseken, új szak megszerzésére irányuló képzéseken való részvétellel kívánjuk enyhíteni.  
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A 2021/2022-es tanévben tovább tanuló kollégák: 

Pedagógus képzésbe lép 

-Petrikné Belányi Evelin (Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus)             

Újabb szak megszerzésére irányuló képzésben vesz részt 

-Szentpéteri Tímea (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) 

-Fodor Zsanett (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) 

Újabb műveltségterület megszerzésére irányuló képzésben vesz részt 

- Tóth Ágnes (Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus) matematika 

- Ládiné Túri Anikó rajz MA  

- Földi Krisztina Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karán pedagógiai 

értékelés és mérés pedagógusa szakirányon. (Amennyiben a szak indul) 

A pályakezdő kollégák szakmai támogatását fontos feladatunknak tartjuk. Ennek érdekében 

a gyakornok kollégák mellé mentorokat jelölünk ki. 

 

A 2021/2022-es tanévben:  

Gyakornok   mentor 

Nyerges Éva Letícia  Bartáné Mucza Tünde 

Fodor Zsanett                   Kurdiné Tóth Melinda 

- A mentor feladata: A gyakornok beilleszkedésének segítése, pedagógiai módszertani 

támogatása, óralátogatás. Félévente legalább egyszer, írásban értékelnie kell a 

gyakornok tevékenységét.  

- A gyakornok felkészítése a pedagógusminősítésre. 

- A gyakornok feladata: Rendszeresen konzultál mentorával, kikéri tanácsát, bemutatja 

óravázlatait. Előzetes egyeztetés után óralátogatásra megy mentorához, majd fogadja 

mentorát az általa vezetett foglalkozásokon. 

Az intézményben elérhető gyakornoki szabályzatban a feladatok ütemezése rögzítésre került. 
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A 2021/2022-es tanévben működő munkaközösségek száma: 7 

 

Munkaközösségvezetők: 

Alsós:    Földi Gyuláné 

 Humán-idegen nyelv:  Balkovicsné Vágó Katalin 

 Reál:    Kálló István 

 Mérés-értékelés:  Földi Krisztina 

 Innovációs:    Székelyfalvi Gáborné 

Fejlesztő:   Pege Marianna 

Hagyományőrző:  Eszesné Csizmadia Melinda 

 

A szakmai munkaközösségek feladatai: 

 

1. Alsós munkaközösség 

  - erdei iskola szervezése 

  - öko-iskola arculatának kialakítása alsó tagozaton 

  - helyi versenyek szervezése 

  - ovi-suli/ alsó-felső átmenetek hatékony támogatása 

  - részvétel a reál és humán munkaközösségek munkájában, ismerkedés a felsős 

követelményrendszerrel 

  - negyedikes mérésre való felkészülés 

  - új kollégák mentorálása 

  - Tudásbázis létrehozása (Google Drive) Téma: digitális taneszközök  

  - mozgáskotta „bevezetésének” lehetősége 

  - kompetenciafejlesztés lehetőségeinek átgondolása (Sakkpalota program) továbbképzés 

 

2. Humán-idegen nyelvi munkaközösség 

  - levelező verseny(kompetencia) indítása 

  - egységes követelményrendszer átgondolása (alsó-felső) 

  - felkészülés a kompetenciamérésre 

  - új kollégák mentorálása 

  - Jeles ünnepek (megemlékezések szervezése) 
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3. Reál munkaközösség 

  - Tudásbázis létrehozása (Google Drive) Téma: digitális taneszközök  

  - levelező verseny(kompetencia) indítása 

  - versenyek szervezése, lebonyolítása 

  - erdei iskola megvalósítása 

  - felkészülés a kompetenciamérésre 

 

4. Innovációs munkaközösség 

  -  az iskola presztízsének növelése, hatékony PR tevékenység 

  - pályázatok keresése és írása,  

  - iskolai programok minél több médiában való megjelenítése  

  - iskolai eseményekről újságcikk írása  

  -  iskolán belüli programok, versenyek szervezése  

   - szülők bevonása iskola életébe  

  - Öko-iskola összefogása (ÖKO munkacsoport működtetése) 

 

5. Mérés-értékelés munkaközösség 

-  iskolai mérések lebonyolításának szervezése 

(DIFER, bemeneti, kimeneti mérések, Tanulók fizikai állapotának felmérése, OKÉV mérés, 

negyedikes mérés) 

- a mérési eredmények elemzése, értékelése 

- partneri igény-és elégedettségmérés összeállítása, felmérés levezetése, értékelése 

- egységes mérőeszközök kidolgozásában való részvétel 

- tehetségmérés lebonyolítása 5. évfolyamon 

 

6. Fejlesztő munkaközösség 

- SNI-s, BTMN-es tanulók ellátásával kapcsolatos feladatok koordinálása 

- Belső tudásmegosztás szervezése, lebonyolítása ( a többségi pedagógusok bevonásával) 

- Jó gyakorlatok ismertetése 

- Foglalkozás/óralátogatások szervezése 

- Versenyek szervezése, lebonyolítása 
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- Tehetséggondozás 

 

7. Hagyományőrző munkaközösség 

- Érdekérvényesítés: a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése 

(problémafeltárás, a diákság képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az 

iskolai   élet szabályainak alakításában) 

- Programszervezés: sportversenyek, ünnepi műsorok, délutáni rendezvények, diáknapok. A 

törvényben biztosított egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése a DÖK 

egyik fontos feladata. 

- Kapcsolattartás, marketing: a működéssel kapcsolatos információk terjesztése, a 

programok reklámozása.  

- Kapcsolattartás a pedagógusokkal, az iskola vezetésével, a diákokkal, diákszervezetekkel, 

az iskolai élet minden érintettjével. 

- Tanulói ügyelet szervezése. 

 

A pályaorientációs munkacsoport vezetője: Pomázi Melinda, aki a pályaorientációs pályázat 

szakmai koordinátoraként látja el a megvalósítás során adódó intézményi feladatok összefogását. 

A digitális munkacsoport vezetője: Pomázi Melinda, tagjai: Tóth Ágnes, Piti Dávid. 

 

 

Egyéb, tanügyigazgatási feladatok: 

Oktatási azonosító rendszer karbantartása, kapcsolattartás, adatszolgáltatás 

határidő: folyamatos 

felelős: Bóta Adrienn, Pomázi Melinda 

Első osztályosok beiskolázása 

határidő: 2022. április 21-22. 

felelős: Pomázi Melinda, Földi Gyuláné 

 

Az iskolai tanuló nyilvántartás naprakész vezetése 

határidő: 2022. jún.15-ig folyamatos 

felelős: Bóta Adrienn, Pomázi Melinda 
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Országos mérések előkészítése, lebonyolítása 

határidő:  folyamatos 

felelős:  Bóta Adrienn, Pomázi Melinda és az érintett pedagógusok 

Pályaválasztás előkészítése, beiskolázás  

határidő:  2022. február 

felelős:  Földi Krisztina, Kálló István 

SNI tanulók szakértői kontroll vizsgálatának szervezése, figyelemmel kísérése 

határidő:  2022. jún.15. folyamatos 

felelős: Pomázi Melinda, fejlesztő munkaközösség 

A tanulók étkezési támogatásának, a tankönyvtámogatásnak szervezése, dokumentációja, 

nyilvántartása, tankönyvrendelés bonyolítása 

határidő: 2021. szept. 30. 

 felelős:  Bóta Adrienn, Pomázi Melinda, Buzás-Ács Enikő 

Gyermekvédelmi feladatok 

határidő: 2022. jún.15. folyamatos 

felelős: osztályfőnökök, Rabné Szabó Edina 

Tanmenetek, tantervek felülvizsgálata, frissítése 

határidő: 2021. szept. 30. 

felelős: munkaközösség vezetők 

Munkaközösségi munkatervek elkészítése 

        határidő: 2021. szept. 10. 

felelős: munkaközösség vezetők 

Veszélyeztetett, HH, HHH, tanulók nyilvántartása, segítése 

határidő: 2021. szept 30. folyamatos 

felelős:  gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök, Bóta Adrienn, Pomázi Melinda  

Tanügyigazgatási dokumentumok naprakész, pontos vezetése, azok ellenőrzése 

határidő: 2022. jún.15. folyamatos 

felelős:  osztályfőnökök 
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II.2. Tanórán kívüli tevékenységek és felelősök 

 

DÖK segítők Eszesné Csizmadia Melinda, Bartáné MuczaTünde 

Ifjúságvédelmi  Rabné Szabó Edina 

Honlap/Fotózás Tóth Ágnes, Bóta Adrienn, innovációs mk. 

Versenyek /eredmények/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Munkaközösség vezetők 

Újság Innovációs munkaközösség 

Diákszínpad Székelyfalvi Gáborné 

Közalk. tanács Kálló István, Buzás-Ács Enikő, Tóth Ágnes 

BECS /8 fő/ 
Makainé Zérczi Zsuzsanna, Bóta Adrienn, Földi 

Krisztina, Pomázi Melinda, Székelyfalvi Gáborné, 

Bartáné Mucza Tünde 

 

 

II.3. Tervezett szakkörök 

 

Diákszínpad Székelyfalvi Gáborné 

Informatika ECDL  

Énekkar Bende Zsuzsanna 

Kíváncsiak klubja Vargáné Turza Judit 

Bozsik program Tóth Gábor 

Néptánc  

1. évfolyam 

2. évfolyam 

3. évfolyam 

4. évfolyam 

Sulyok Marianna 

 

 

 

 

ÖKO-szakkörök Fodor Zanett 1. évf, Vargáné Turza 

Judit 2. évf., Sulyok Marianna 3. évf., 

Ládiné Túri Anikó 4. évf., Bencsik 

Orsolya 5. évf. 
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II.4. Tárgyi feltételek 

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

 1. évfolyam: 2 tanulócsoport 

 2. évfolyam:  2tanulócsoport 

 3. évfolyam:  2 tanulócsoport 

 4. évfolyam: 2 tanulócsoport 

 5. évfolyam: 2 tanulócsoport 

 6. évfolyam: 2 tanulócsoport 

 7. évfolyam: 2 tanulócsoport 

 8. évfolyam: 2 tanulócsoport 

 

Összesen: 16 tanulócsoport 

Az épületben a következő helyiségek találhatók 

 Tanterem   16 db 

 Zeneterem, másod informatika terem   02 db 

 Szaktanterem   05 db 

Informatika szaktanterem  01 db 

Könyvtár  01 db+1 szertár 

Nyelvi labor  01 db+1 szertár 

Fizika – kémia szaktanterem  01 db+1 szertár 

Rajz – technika szaktanterem  01 db+2 szertár 

 Csoportszoba, fejlesztőszoba            01 db 

 Könyvtár   01 db+1 szertár  

 Tornaszoba   01 db+1 szertár 

 

Az iskola törzstermi rendszerben működik. Mindegyik osztály saját törzsteremmel rendelkezik, 

amelynek rendjéért és tisztaságáért az osztály és osztályfőnök felel.  

Fontos feladatunk a tanévben az iskolaudvar körbekerítése és az udvarhoz tartozó játszótér 

elemeinek felújítása, javítása, bővítése.  

Az épület mellett szeretnénk kialakítani egy karbantartó műhelyt és tárolót, amely egyrészt az udvari 

játékoknak, másrészt a karbantartási és kertészeti eszközöknek ad helyet.  

Sajnos egyre töredezettebb intézményünk aszfalt pályája, ami állandó veszélyforrást jelent az ott 

játszó diákjaink számára. Ennek javítása, felújítása fontos feladat. 

Az aula mennyezete a korábbi beázás nyomait viseli. Az aula festése mára aktuálissá vált, ám ennek 

felállványozása komoly feladat. 
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Az épület használatában sok nehézséget jelent az, hogy az új szárny udvari termei napos időben 

nagyon melegek. Sajnos a 2016 nyarán felszerelt védőfólia nem sokat enyhít a nehézségen, nem 

sokat javít a munkakörülményeken. 2021. nyarán bővült a klímás tantermek száma, a második 

emeleten összesen 4 tantermében került elhelyezésre egy-egy db eszköz.  

Valamennyi tanterem klímával való felszerelése lassan elengedhetetlenné válik. 

 

II.5.  Tanulói adatok  

 

Tanulók összlétszáma: 358 fő  

SNI tanulók száma: 22 fő  

BTMN-es tanulók száma: 40 fő 

Napközis tanulók száma: 208 fő 

Menzás: 85 fő 

 

 

III.  2021/2022. Tanév legfontosabb célkitűzései 

 

 Az iskola népszerűsítése, hatékony PR tevékenység 

 Szülők bevonása/ aktív részvétele az iskolai életben 

 Magas színvonalú, hatékony szakmai munka  

 Fenntarthatóságra nevelés környezettudatos magatartás kialakítása  

 ÖKO-iskola feltételeinek megteremtése 

 Sakkpalota program bevezetése 

 Boldog iskola program folytatása 

 Egységesség, kiszámíthatóság, következetesség - BIZTONSÁG  

 Szakmai fejlődés biztosítása; a továbbképzést, új szak megszerzését vállaló kollégák 

támogatása 

 Humánerőforrás erősítése 

 Átmenetek kezelése 
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III.1. A 2021/2022-es tanév rendje 

 

2021. szeptember 1. (szerda) első tanítási nap 

2022. június 15. (szerda) utolsó tanítási nap 

 

Tanítási napok száma: 

 

Őszi szünet 

181 nap, 36 hét 

 

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

2021. november 2. (kedd) 

 

Téli szünet 

őszi szünet utáni első tanítási nap 

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

2022. január 3. (hétfő) 

 

Tavaszi szünet 

téli szünet utáni első tanítási nap 

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

2022. április 20. (szerda) 

 

I. félév 

tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

2022. január 21. a tanítási  év első félévének vége 

 

 

Elsős beiratkozás: 2022. április 21–22. 

Középiskolai felvételi: 2022. január 22. 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 

1. Pályaorientációs nap  2021. október 14.  

2.Egy nap az életért! Drogprevenciós nap/ Egészségnap 2021. 11.02. kedd szünet utáni 1. munkanap 

3.Adventi készülődés/Vörösmarty Kupa (Családi nap) 2021.12.11. szombat 

4. Szakmai nap, továbbképzés 2022.03.26. szombat / 2022.04.13. 
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5. Gyermeknap (Családi nap) 2022. május 27. péntek 

6.Osztálykirándulás 2022. május/június 

 

Témahetek, témanapok: 

 

„PÉNZ 7” pénzügyi és vállalkozói témahét:       2022. március 7-11. 

Digitális témahét:                     2022. április 4-8. 

Fenntarthatósági témahét:           2022. április 25-29. 

Magyar Diáksport Napja:          2021. szeptember 24. 

 

Intézményünk a munkatervében meghatározott módon részt vesz a témahetekhez kapcsolódó 

programokon, a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a 

témahét keretében szervezi. 

Célunk a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő gyakorlati, mindennapokban használható 

ismeretek élményszerű, játékos módon történő átadása, szemléletformálás, egyúttal új pedagógiai 

módszerek kipróbálására való ösztönzés. 

Tantestületünk a 2021/2022-es tanévben a Fenntarthatósági témahét megvalósítása mellett 

döntött. 

A Magyar Diáksport Napja elnevezésű programon is részt kívánunk venni. 

 

Országos mérések, értékelések 

 

Mérések 

 

2021. december 10-ig DIFER mérés 

2022. május 18-31. OKÉV mérés 6. évfolyamon 

2022. május 4-17. OKÉV mérés 8. évfolyamon 

2021. szeptember 20. - 2021. 

október 11.  

A  pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

2022. június 15-ig NETFIT 

 

 

Kompetenciamérés 
 

A tanév során az alábbi országos mérési programok lebonyolítására kerül sor: a) az Nkt. 80. § 

(1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi 

kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10.  évfolyamon, a miniszteri rendelet 79.  § 

(6) bekezdésének figyelembevételével; az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként 
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tanulók körében az  idegen nyelvi mérés, amely a  hatodik  évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, 

a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri. 

A  méréseken az  egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A  tanuló számára az  egyik 

mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon 

a természettudományi mérést és az idegen nyelvi mérést kell a Hivatal által meghatározott 

eljárásrend szerint lebonyolítani.  A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés 

szerint,  

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31. 

b) b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17. 

A két mérési nap sorrendje nem kötött, azt az intézményvezető határozza meg. 

A méréseket a Hivatal által elkészített digitális mérőeszközökkel kell lebonyolítani. 

 

Az  (1)  bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a  Hivatal által 

meghatározott adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által 

meghatározott módon. 

A  Hivatal az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott mérések intézményi szintű, az  adott 

nyelvi szint teljesítéséről szóló összesített adatait 2022. június 30-ig a honlapján nyilvánosságra 

hozza. 

 

Difer mérés 
 

A  tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az  alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 

az  általános iskolák 2021. október  15-ig felmérik azon első  évfolyamos tanulóik körét, akiknél 

az  óvodai jelzések vagy a  tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az  alapkészségek 

fejlesztését hangsúlyosabban kell a  későbbiekben támogatni, és ezért a  pedagógus indokoltnak 

látja az  azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazását. Az  általános iskolák 2021. november 5-ig a  Hivatal által meghatározott 

módon jelentik a  Hivatalnak az  érintett tanulók létszámát. Az  e  bekezdésben meghatározott 

vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell 

elvégezniük. 
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A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT) 

A  2021/2022. tanévben az  Nkt. 80.  § (9)  bekezdése és a  szakképzésről szóló 2019.  évi 

LXXX.  törvény 35.  § (5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének vizsgálatát az  iskolák – az  1–4.  évfolyamon, valamint 

a  felnőttoktatásban tanulók kivételével – a  nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

esetében megszervezik. A  mérés eredményeit az  érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik 

a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. 

 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

Az  általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények 

a  nyolcadik  évfolyamos tanulóik számára 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között 

megszervezik az  Nkt. 80.  § (1a)  bekezdése alapján a  pályaválasztást megalapozó kompetenciák 

vizsgálatát a  Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az  iskolák 

számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend 

alkalmazásával. 

CÉL: visszajelzés a tanulónak a középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját 

érdeklődésének főbb területeiről és néhány – a továbbtanulás szempontjából lényeges – 

kompetenciájáról. 

JELLEMZŐK: webes elérhetőség, 45 perces időkeret, iskolában vagy otthon is kitölthető 

Tanulóink osztályfőnöki órán fogják kitölteni. 

 

Tankerületi mérés a 4. évfolyamon: 2021.február 09. 
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III.2. Iskolai mérés, értékelés 

 

szeptember igénymérés 1., 5., 8. évfolyamon mérés-értékelés munkaközösség 

szeptember SZTE mérés 1. évfolyamon 1. évfolyamos tanítók, Pomázi 

Melinda 

október DIFER mérés 1. évfolyamon 1. évfolyamos tanítók, Pomázi 

Melinda 

október 
Pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálata 

 

      8.  évfolyamos osztályfőnökök, 

Pomázi Melinda 

október készség-, képességmérés 

(szövegértés, matematika, 

környezetismeret) 4. évfolyamon 

4. évfolyamos tanítók, Pomázi 

Melinda 

február Tankerületi mérés 4. évfolyamon 4. évfolyamos tanítók, Pomázi 

Melinda 

május OKM mérés 6., 8. évfolyamon      szaktanárok, Bóta Adrienn 

június NETFIT befejezése      Tóth Gábor, Bóta Adrienn 

 

 

III.3.  Az intézményi hagyományokból adódó feladatok 

 

1. Rendezvényeink 

 

Hagyományaink nemcsak a Vörösmarty-héthez kapcsolódnak, hanem fontos helyet foglalnak el 

nevelési-oktatási rendszerünkben, iskolánk életét átfonják. 

 

Ünnepélyes tanévnyitó, elsősök fogadása, nemzeti ünnepek méltó megünneplése, karácsonyi 

rendezvények, farsangi bál, Anyák napi, gyermeknapi megemlékezés, ballagás, ünnepélyes 

tanévzáró, alapítványi bál, Vörösmarty-gála. 

 

1. Értékelési – jutalmazási tradíciók 

 

Tanév közben: 

Szóbeli, írásbeli dicséretek osztályfőnöki, szaktanári dicséret az osztályközösség előtt, 

igazgatói dicséret. 



Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2021/2022. 

 

- 26 - 

 

Ballagáskor:  

„Vörösmarty” iskolai emlékplakett átadása a nyolc év alatt kiemelkedő teljesítményű diákok 

részére. 

Intézményünk Vörösmarty alapítványának ajándéka (könyv, könyvjutalom) „Jó tanuló jó 

sportoló” tanulóknak. 

Évzáró alkalmával: 

jutalomkönyvek, oklevelek a kimagasló tanulmányi eredményért, magatartási és egyéb 

tevékenységért. 

 

2. A városhoz kötődő hagyományok 

 

Intézményünk hagyományos rendezvényeivel szorosan kötődik Újszász város közéletéhez: a 

diákszínpad, az énekkar, a néptáncosaink rendszeresen műsorral lépnek fel nemzeti ünnepeinken, 

intézmények rendezvényein, a városi majálison. 

Tanulóink rendszeresen ünnepi műsorral köszöntik a Szociális Otthon, a Kastély Otthon, az 

Időskorúak Napközijének lakóit. A városi szinten megrendezett „Idősek Karácsonyá”-nak 

„meglepetés” műsorát iskolánk gyermekeinek megható, színvonalas előadása teszi színesebbé.  

A városi adventi vasárnapok egyikének műsorát tanulóink adják.  
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Ünnep naptár 

 

Időpont Program Felelős Ell. 

2021.09.01. Tanévnyitó ünnepség Bartáné Mucza Tünde, 

Nyrges Éva Letícia, 

Kurdiné Tót Melinda, 

Fodor Zsanett 

Makainé Zérczi 

Zsuzsa 

2021.10.06. Megemlékezés az aradi 

vértanúkról (172.évforduló) 

 

Balkovicsné Vágó 

Katalin 

Bóta Adrienn 

2021.10.22. Ünnepi megemlékezés a 

Köztársaságunk 

kikiáltásának 32. és az ’56-

os szabadságharc 65. 

évfordulójáról. 

Felkérésre szereplés a 

városi ünnepségen. 

Székelyfalvi Gáborné 

Bende Zsuzsanna 

Sulyok Marianna 

 

Bóta Adrienn 

2021. 12. 01. Vörösmarty–hét megnyitója 

31. évforduló 

Bartáné Mucza Tünde 

Eszesné Csizmadia 

Melinda 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Bóta Adrienn 

 

2021. 12. 21. Iskolai karácsony Darókné Nagy 

Zsuzsanna 

Sulyok Marianna 

Tóth Ágnes 

Petrikné Belányi Evelin 

Bende Zsuzsa 

Makainé Zérczi 

Zsuzsanna 

2022. január 22. A magyar kultúra napja Balkovicsné Vágó 

Katalin 

Bóta Adrienn 
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2022. márc. 11. 

 

 

1848-as forr. és 

szabadságharc 174. 

évfordulója 

Székelyfalvi Gáborné 

Sulyok Marianna 

Bende Zsuzsa 

Makainé Zérczi 

Zsuzsanna 

2022. 06.06. Pedagógus nap Bende Zsuzsa 

Sulyok Marianna 

Makainé Zérczi 

Zsuzsa 

2022. 06. 04. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Bartáné Mucza Tünde 

Földi Gyuláné 

Eszesné Csizmadia 

Melinda 

Bóta Adrienn 

 

2022. 06.15. Iskolai Ballagás 

 

Osztályfőnökök 

Munkaközösség 

vezetők 

Bóta Adrienn 

2022. 06.18. 

/Szombat/ 

Ünnepélyes Ballagás 

 

7-es osztályfőnökök 

magyartanárok 

Bóta Adrienn 

2022. jún. 24. 

 

Tanévzáró  Darókné Nagy 

Zsuzsanna 

Sulyok Marianna 

Tóth Ágnes 

Petrikné Belányi Evelin 

 

Pomázi Melinda 
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III.4. Értekezletek 

 

1. Pedagógusoknak 

 

Időpont Feladat Felelős 

2021. 08.23. Alakuló értekezlet Makainé Zérczi Zsuzsanna 

2021. 09.01. Tanévnyitó értekezlet Makainé Zérczi Zsuzsanna 

2021. 09.04. Csapatépítő nap Makainé Zérczi Zsuzsanna 

2022. jan. 24. Felsős osztályozó Makainé Zérczi Zsuzsanna 

2022. jan 25. Alsós osztályozó Makainé Zérczi Zsuzsanna 

2022. jan.31. Félévi értekezlet Makainé Zérczi Zsuzsanna 

2022. jún.16. (szerda) Felsős osztályozó  Makainé Zérczi Zsuzsanna 

2022. jún. 17.(csütörtök) Alsós osztályozó  Makainé Zérczi Zsuzsanna 

2022. jún. 27. Tanévzáró értekezlet  Makainé Zérczi Zsuzsanna 

 

 

Vezetői értekezlet:  

Minden héten hétfőn 11 óra 

 

Kibővített vezetői értekezlet: Havonta a munkaközösségvezetőkkel 

 

 

2. Szülőknek 

 

Szülői értekezletek 

 

A tanévnyitó szülői értekezletek a pandémiás helyzetre való tekintettel a szabadban az 

iskolaudvaron valósulnak meg a járványügyi előírásoknak megfelelő szabályok betartása 

mellett. 

Tanév eleji szülői értekezletek:  

 2021.09.02-09.03-ig 1. osztályosoknak (udvaron) 

   2021.09.06-09.10-ig 2.3.4. osztályosoknak (udvaron) 

   2021.09.13-09.17-ig felső tagozatnak (udvaron/online) 

   SZMK értekezlet megtartása 2021. október 
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Pályaválasztási szülői értekezlet: 2021. november 

Félévzáró szülői értekezlet:  2022. február 2 -február 10. 

Leendő első osztályosok szüleinek: 2021. október és 2022. március 

 

 

Fogadó órák online formában kerülnek megszervezésre 

 

  2021.október 18. 17.00-18.00 

  2021. december 13. 17.00-18.00 

  2022. január 10.          17.00-18.00 

  2022. május 09.          17.00-18.00 

   

 Továbbá szükség szerint, előre egyeztetett időpontban. 

 

 

III.5. Belső ellenőrzés tervezése 

Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítunk: 

 

1. A 2021/2022. tanévben iskolánkban dolgozó új – ill. újra munkába álló kollégák 

munkájának ellenőrzésére 

Bende Zsuzsanna 

Nyerges Éva Letícia 

Bagossy Barbara 

Bagi László 

Bóta Anita 

             Valamint: a minősítés előtt álló kollégák ellenőrzésére 

                   Fodor Zsanett 

 

A tanórák és foglalkozások látogatása során az értékelés a pedagógus kompetenciák és a hozzájuk 

rendelt indikátorok mentén történik. 

 

1. A belső ellenőrzés kiterjed a tervező munkára is. 

 

a) Munkaközösségi feladatok tervezésének és a munkatervek elkészítésének szempontjai: 

• Távoktatási tapasztalatok beépítése az éves munka tervezésébe 

• NAT, helyi tantervek irányelveinek figyelembevétele  

• Tanév rendjében meghatározott eseményekhez tervezett feladatok jelenjenek meg 

• Témanapok, témahetek 

• Mérések  

• Bemutató órák – hospitálás - óralátogatás 
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b) A tanmenetek elkészítése során figyelembe kell venni: 

 

 az érvényes tantervet (NAT, kerettanterv, helyi tanterv), 

 a vonatkozó szakmai munkaközösség munkatervét,  

 az osztály/csoport tudásszintjét, 

 a digitális oktatás tapasztalatait  

 különös gondot kell fordítani az ismétlésre, gyakorlásra szánt órák elhelyezkedésére, 

arányára 

 

c) Önértékelés /BECS 

Az intézmény önértékelési tervében (2016-2021) rögzített vállalásokat teljesítettük. Az elmúlt 5 

évben minden pedagógus, az intézményvezetői és az intézményi önértékelés is megvalósult. 

2021/2022-es tanévvel elkezdődik egy újabb 5 éves önértékelési ciklus, amelynek szervezése, az 

intézményi eljárásrendszer, a vezetővel, pedagógusokkal szemben támasztott elvárásrendszer 

megfogalmazása meg kell, hogy történjen. Ennek a folyamatnak az ütemezése a tanév feladata, 

külön munkaterv szerint. 
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2. Pedagógus ellenőrzés ütemterve 

Sor 

sz. 

Az ellenőrzés témája,  

tárgya 

Időpont, 

időtartam 

Ellenőrzött személy, 

személyek 

Az ellenőrzést 

végző vezető 

1. Első osztályosok: beilleszkedésének vizsgálata, 

taneszközök megléte, közösségalakítás, a kezdeti 

nehézségek okainak feltárása. 

 

szeptember 

15-30. 

között 
Elsős osztályfőnökök 

Pomázi Melinda 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

 

2. Napközis csoportok: étkezési rend kialakulása, 

foglalkozások szervezése. 

szeptember 

15-30. 

között 

Napközis 

csoportvezetők 

Pomázi Melinda  

3. Munkatervek – tanmenetek ellenőrzése szeptember 

15-30. 

között 

Tantestület minden tagja 

Pomázi Melinda  

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

4. Tanév eleji ismétlések hatékonysága – felmérések 

2.3.4. osztályban. 

szeptember 

15-30. 

között 

osztálytanítók 

Pomázi Melinda 

5. Második osztályokban: hangos olvasás – 

szövegértés, írás – íráshasználat – betűalakítás – 

kapcsolás – írásbeli munka javítása, javíttatása 

 

 

Október 

Február 

Rehák Ágnes 

 Sillinger Zsanett 

 

 

Pomázi Melinda 

6. Adminisztrációs munka: Digitális napló 

ellenőrzők használata (1-4. oszt.-ban) 

 

Október 

Február 

osztálytanítók 

Pomázi Melinda 

7. Harmadik osztály: matematika órák a tananyagból 

adódó feladatok megvalósulása készségek – 

jártasságok szintje műveletvégzés (szóban – 

írásban) házi feladatok elkészítése – ellenőrzése 

 

 

November 

Március 

 

Tóth Ágnes  

Sulyok Marianna 

 

Pomázi Melinda 
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9. 1.2.3.4. osztályokban készségtantárgyak óráinak 

látogatása 

 

November 

Március osztálytanítók 

Pomázi Melinda 

10. 4. osztály  

Néma értő olvasás – feladatmegoldások szintje 

nyelvtan órán – tanulók írásbeli munkája 

környezetismereti órákon: fogalmak kialakítása, 

tanulási szokások kialakítása. 

 

 

 

December 

Május 
Földi Gyuláné 

Simon Ágnes 

 

Pomázi Melinda 

12. Minden évfolyamon felmérések előkészítése – 

lebonyolítása értékelése a tantervi 

követelményekben foglaltak alapján. 

1.-2.-3.-4. o.: magyar ir. – matematika 

2.-3.-4. o.: nyelvtan 

3.-4. o.: környezetismeret – fogalmazás 

 

 

 

 

Január 

Május 

 

osztálytanítók 

Pomázi Melinda 

 

 



Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2021/2022. 

 

34 

 

 

Sor 

sz. 

Az ellenőrzés témája,  

tárgya 

Időpont, 

időtartam 

Ellenőrzött személy, 

személyek 

Az ellenőrzést végző vezető 

1. 5. osztályban: ismerkedés az új tanulókkal, 

kapcsolatalakítás a nevelőkkel, tanulók 

eszközeinek megléte, átmenet problémái, 

osztályfőnöki órák látogatása 

Szeptember 

15-30. között 

 

Pege Marianna 

Rajka Attila 

Bóta Adrienn 

3. Év eleji felmérések: magyar és matematika 

(előkészítése, mérése) 

minden osztályban 

Szeptember 

15-30. között 

Szakos kollégák Bóta Adrienn 

4. Munkatervek, tanmenetek ellenőrzése Szeptember 

15-30. között 

 

Valamennyi felsős kolléga Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Bóta Adrienn 

Pomázi Melinda 

5. Hatodik osztály tanítási óráinak látogatása Október Balkovicsné Vágó Katalin 

Székelyfalvi Gáborné 

Bóta Adrienn 

 

6. Tanórán kívüli foglalkozások látogatása: 

ÖKO-szakkör, kíváncsiak klubja, tömegsport. 

Ezek hatékonysága, fegyelme. 

Október 

Március 

szakkört vezető kollégák Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Bóta Adrienn 

Pomázi Melinda 

7. Tanulók füzeteinek ellenőrzése. Október 

Március 

Tanulók, tanárok Bóta Adrienn 
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8. Nyelvi órák látogatása Október 

Március 

Földi Krisztina 

Eszesné Csizmadia Melinda 

Tóth Ágnes 

Bagossy Barbara 

Makainé Zérczi Zsuzsa 

9. Földrajz – biológia – természetismeret órák 

látogatása 5.-8. osztályban. 

November 

Április 

Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 

Bóta Adrienn 

10. Testnevelés órák látogatása 5.-6.-7.-8. 

osztályban 

November 

Április 

Tóth Gábor 

Rajka Attila 

Bóta Adrienn 

 

11. Nyolcadik osztályok tanítási óráinak 

látogatása 

December 

Május 

Földi Krisztina 

Kálló István 

Bóta Adrienn 

12. Készségtantárgyak óráinak látogatása December 

Május 

Simon Ágnes 

Ládiné Túri Anikó 

Bende Zsuzsanna 

Rajka Attila 

Bóta Adrienn 

 

13. Matematika órák 5.-8. osztályban December 

Május 

Földi Krisztina 

Kálló István 

Bóta Adrienn 

17. SNI, BTMN-es tanulóknak szervezett 

foglalkozások látogatása 

október 

március 

Pege Marianna 

Szentpéteri Tímea 

Pomázi Melinda 
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IV. A feladatok részletes ütemterve 

 

 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

AUGUSZTUS 

A tanév előkészítése: 

Alakuló értekezlet 

Kitűnő tanulók kirándulása Budapestre 

Fővárosi Nagycirkuszba 

Javító és osztályozó vizsga 

Egészségnap-szűrővizsgálatok 

 

2021. augusztus 23. 

2021. augusztus 14. 

 

2021. augusztus 27. 

2021.augusztus 27. 

Makainé Zérczi Zsuzsanna  

 

 

 

 

 

 

 

Gólyatábor az elsősöknek 2021.aug.24-aug.27-ig. Bartáné Mucza Tünde 

Nyerges Éva Letícia 

Kurdiné Tóth Melinda 

Fodor Zsanett 

 

Intézményvezető 

Munkaközösségi értekezletek augusztus utolsó hete Munkaközösség vezetők Intézményvezető 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Szeptember 

Ünnepélyes tanévnyitó  

Műsor:  

 

Elsősök ajándékozása 

 

Erdő hete- Erdei iskola 

Szeptember 01. 08:00 óra. 

 

 

 

 

2021.09. 02 - 07-ig beosztás 

szerint 

Bartáné Mucza Tünde 

Nyerges Éva Letícia 

Kurdiné Tóth Melinda 

Fodor Zsanett 

Földi Krisztina 

tanítók, 

osztályfőnökök, szaktanárok 

Intézményvezető 

 

 

 

 

Intézményvezető 

Őszi hulladékgyűjtés 2021.09.07. Bartáné Mucza Tünde Intézményvezető h. 

Szülői értekezletek alsó tagozat, felső tagozat 

 

2021.09.02-09.04-ig    

1. osztályosoknak 

2021.09.06-09.10-ig  

2.3.4. osztályosoknak 

2021.09.13-09.17-ig  

felső tagozatnak  

Bóta Adrienn 

Pomázi Melinda 

Intézményvezető 

Művészeti alapiskola csoportjainak kialakítása 

(Teátrum Művészeti Alapiskola, Bartók Béla Zeneiskola) 

Szeptember  Pomázi Melinda 

Bartáné Mucza Tünde 

 

Intézményvezető 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Az utazó gyógypedagógusok óráinak ütemezése Szeptember Pomázi Melinda 

Bóta Adrienn 

Intézményvezető 

7 órás ügyeletet kérő tanulók felmérése Szeptember 10-ig osztályfőnökök Intézményvezető h. 

Tanmenetek, munkatervek elkészítése, Integráltan oktatott 

SNI-s tanulók fejlesztési tervének elkészítése, többségi 

pedagógusok által  

 

Szeptember 10., illetve szept. 

30. 

munkaközösségvezetők 

szaktanárok 

 

Intézményvezető h. 

DÖK alakuló ülése, tisztségviselők megválasztása 

Házirend véleményezése, új javaslatok rögzítése 

Szeptember második hete Eszesné Csizmadia Melinda Intézményvezető h. 

Iskolai tisztasági verseny kihirdetése Szeptember 15. Eszesné Csizmadia Melinda Intézményvezető h. 

Tanulói ügyelet szervezése Szeptember első hete Eszesné Csizmadia Melinda Intézményvezető h. 

Tantermek és közösségi terek dekorációinak megújítása Szeptember első hete folyamatos Intézményvezető h. 

Tehetségmérés 5. évfolyam Szeptember 16. Pedagógiai Szakszolgálat Intézményvezető h. 

Játszótér felújítása, az iskola környékének rendezése.  szeptember 25.  Intézményvezető 

Szociometriai vizsgálatok elvégzése a felső tagozatos 

osztályokban 

Szeptember 30-ig osztályfőnökök Intézményvezető h. 

A rehabilitációs órák szervezése Szeptember 10-ig osztályfőnökök, fejlesztő 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Az SNI/BTMN tanulók szintfelmérése. Szeptember 15-ig  fejlesztő munkaközösség Intézményvezető h. 

Részvétel a városnapi rendezvényeken Szeptember 9-11. Székelyfalvi Gáborné 

Pomázi Melinda (4H) 

osztályfőnökök 

Intézményvezető 

Nevezés tantárgyi versenyekre folyamatos munkaközösség vezetők Intézményvezető h. 

Boldogságórák tervezése 1-8. osztályban. folyamatos osztályfőnökök Intézményvezető h. 

Kíváncsiak klubja indítása szeptember első hete Vargáné Turza Judit Intézményvezető h. 

Autómentes nap: A gyalogos és kerékpáros közlekedés 

további népszerűsítése 

Őszi tanulmányi séta a Zagyva partra 

Szeptember 24. innovációs munkaközösség Intézményvezető h. 

A Magyar Diáksport Napja szeptember 24. Tóth Gábor Intézményvezető h. 

Játszótér felújítása, az iskola környékének rendezése Szeptember 25. innovációs munkaközösség Intézményvezető 

A magyar népmese napja 

Megemlékezés iskolarádión Benedek Elekről a magyar 

népmese napján. 

Szeptember 30. Búzás-Ács Enikő 

Balkovicsné Vágó Katalin 

Földi Gyuláné 

Intézményvezető h. 

A népmese nagykövetei program,  

rajzkiállítás, meseillusztrációk 

Szeptember 30. Búzás-Ács Enikő 

 

Intézményvezető h. 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

IKCST áttekintése, tanév feladatainak ütemezése szeptember intézményfejlesztési 

munkacsoport 

Intézményvezető 

1.,5.,8.évf.: szülői igényfelmérés kérdőívekkel szeptember mérés-értékelés 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

5. és 8.évf.: Tanulói igényfelmérés online kérdőívvel szeptember mérés-értékelés 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Október 

Zenei világnap Október 1. Bende Zsuzsanna 

Sulyok Marianna 

Intézményvezető 

Állatok világnapja Kisállatok, „házi kedvencek” bemutatása 

-Fotókiállítás 

Október 4. Osztályfőnökök, alsós- és 

innovációs munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása Október innovációs munkaközösség Intézményvezető h. 

Megemlékezés az Aradi vértanúkról 

 faliújság 

 iskolarádió 

 iskolaújság 

 

Október 6. hagyományőrző 

munkaközösség, humán-

idegennyelvi 

munkaközösség 

Intézményvezető 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Képességfejlesztést-kompetenciafejlesztést célzó 

egyéni tantárgyi versenysorozat meghirdetése, elindítása 

matematika, idegennyelv, természetismeret és magyar  

nyelv szövegértés tantárgyakból 6. és 8. évfolyamon 
 

október mérés-értékelés mk, humán-

idegen nyelvi mk, reál mk. 

Intézményvezető h. 

DIFER – első évfolyamosok felmérése Október 15. Bartáné Mucza Tünde 

Kurdiné Tóth Melinda 

Pomázi Melinda 

Intézményvezető h. 

Ünnepi megemlékezés a Köztársaság kikiáltásának 32. 

évfordulójáról, az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. 

évfordulója alkalmából 

Október 22. Székelyfalvi Gáborné 

Sulyok Marianna 

 

Intézményvezető 

Bólyai matematika verseny Október 15. Kálló István 

mk.vezető, 3-8. évf. 

matematikát tanítók 

Bóta Adrienn 

Bozsik-program indítása 

Kispályás labdarúgás 

Október Tóth Gábor 

Rajka Attila 

Bóta Adrienn 

Nyelvi vetélkedő TÁMOP 3.1.4. C Október humán-idegen nyelvi 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

OVI-SULI program beindítása(külön munkaterv szerint) Október alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. 

évfolyamon 

2021. szeptember 20 - 

október 11. 

mérés-értékelés 

munkaközösség 

Pomázi Melinda 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

 8-os osztályfőnökök 

Pályaorientációs nap  Október 14. hagyományőrző 

munkaközösség 

 

Pomázi Melinda 

Óralátogatások egyeztetése a többségi pedagógusokkal 

(differenciálás többségi órán, pozitív diszkrimináció 

alkalmazása) 

Október fejlesztő munkaközösség Intézményvezető h. 

Őszi Vigadalom - Szüreti Vetélkedő/ 

Alsó tagozaton Kézműves foglalkozás 

Október 22.  Eszesné Csizmadia Melinda 

hagyományőrző 

munkaközösség,  

Földi Gyuláné  

 alsós munkaközösség 

osztályfőnökök 

Intézményvezető h. 

Takarékossági világnap Október 31. alsós munkaközösség Intézményvezető h.  

NOVEMBER 

Ószőlői matematika verseny November  
reál munkaközösség 

3-8-ig matematikát tanító 

szaktanárok 

Intézményvezető h.  

 

Élj egészségesen projekt - alsó tagozat November 02. 
alsós-napközis 

munkaközösség 
Intézményvezető h. 

Egy nap az életért”- Drogprevenciós projektnap November 02. 
Székelyfalvi Gáborné, 

innovációs munkaközösség 
Intézményvezető 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Madáretetők kihelyezése, ellenőrzése, karbantartása, 

feltöltése élelemmel. 

November 
ÖKO szakkört vezető 

pedagógusok 
Intézményvezető h. 

Pályaorientáció: 

Iskolalátogatások, munkahelyek látogatása, hiányszakmák 

feltérképezése a fenntarthatóság jegyében. 

 

November 
innovációs munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Mesélő dallamok – zenei előadás November  alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Úszásoktatás 1-2. évfolyamon   November 8-19. 1. évf. 

 November 29-dec 03. 2. évf. 

alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Megemlékezés a magyar nyelv napjáról 

Közös program a Városi Könyvtárral 

November Balkovicsné Vágó Katalin 

 

Intézményvezető 

Ovi-suli  

Külön tervezet szerint 

November alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei 

részére. 

 

November Pályaorientációs felelős 

nyolcadikos osztályfőnökök 

Intézményvezető 

Adventi hagyományok felelevenítése November vége  hagyományőrző 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 



Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2021/2022.  

44. oldal 

 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

December 

Vörösmarty hét (témahét 

Külön tervezet szerint programok, tantárgyi-ÖKO versenyek) 

December 01-08. munkaközösségek Intézményvezető h.  

 

Szövegértő verseny szervezése és lebonyolítása SNI/BTMN-

s tanulók körében 

December 01-08 fejlesztő munkaközösség Intézményvezető h.  

 

Télapóvárás - Mikulás osztálybulik December 06. osztályfőnökök Intézményvezető h.  

 

A Városi Könyvtár által szervezett „MIKULÁS” 

szavalóversenyen való részvétel 

December 06. alsós-napközis  

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

„Hull a pelyhes …” Közös télapózás az oviban December 06. alsós-napközis  

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Vörösmarty Labdarúgó Teremtorna December 11. Tóth Gábor 

Testnevelők 

Intézményvezető 

Ovi-suli program folytatása december alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Családi nap ( EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói 

lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása ) 

Adventi készülődés 

December 11. innovációs munkaközösség  Intézményvezető 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Ajándékkészítés a környezettudatosság jegyében. 

„Kis karácsony, nagy karácsony” – fenyőünnepség ovisokkal 

az iskolában 

December 20. alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Karácsonyi műsor December 21. 3. osztályfőnökök Intézményvezető 

Január 

ECDL vizsga harmadik modul Január reál munkaközösség Intézményvezető h. 

Magyar Kultúra Napja Január 21. humán-idegen nyelvi 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

I. féléves osztályozó értekezletek 2022.01.24. (felső tagozat), 

2022.01.25. (alsó tagozat) 

Bóta Adrienn  

Pomázi Melinda 

Intézményvezető 

I. féléves munka értékelése (félévi  értekezlet) 2022.01.31.  Intézményvezető  

Ovi-suli foglalkozások  

Külön tervezet szerint  

Január alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvető h. 

Értesítés az I. félév tanulmányi eredményéről 

Középiskolai felvételi 

2022. január 28-ig 

2022. január 22. 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

Február 

Félévi szülői értekezletek Február 1.-Február 11-ig Osztályfőnökök Intézményvezető 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Jelentkezés a középiskolákba Február  8-os osztályfőnökök Intézményvezető  

A Vörösmarty Gála műsortervének leadása Február 3. művészeti csoportok 

vezetői és a műsorban 

részt vevő kollégák 

Intézményvezető  

Iskolai farsang felső tagozat Február 11. hagyományőrző 

munkaközösség 

Osztályfőnökök 

Intézményvezető h.  

Iskolai farsang alsó tagozat 

 

Február 12. alsós-napközis 

munkaközösség 

Osztályfőnökök 

Intézményvezető h. 

 

A 4. évfolyamon az eredményes felső tagozatos tovább 

haladást célzó mérés lebonyolítása 

Február 09. mérés-értékelés 

munkaközösség 

Intézményvezető 

Az előző tanévben lezajlott mérések összegyűjtése, azokról 

összefoglaló készítése. 

Február 15. mérés-értékelés 

munkaközösség 

Intézményvezető 

Megemlékezés a Kommunizmus Áldozataira Február 25. humán- idegen nyelvi 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Zrínyi matematikaverseny 2-8. évf. Február 28. Kálló István Intézményvezető 

Ovi-suli foglalkozások 

Külön tervezet szerint  

Február alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

 

Palántanevelés az iskolakert számára Február 3. hete innovációs munkaközösség Intézményvezető h. 

Március 

Nemzetközi Nőnap megemlékezés iskolarádióban és 

osztályonként 

Március 8. osztályfőnökök Intézményvezető h. 

Ünnepi megemlékezés az 1848-as szabadságharc és 

forradalom 174. évf. alkalmából 

Március 11. Székelyfalvi Gáborné 

Bende Zsuzsanna 

 

Intézményvezető 

Részvétel a városi szavalóversenyen Március  Magyar tanárok 

Alsós osztályfőnökök 

Intézményvezető h. 

Pályázat ünnepi beszéd megírására és mondására 

Beadási határidő: március 1. 

Március 1. Balkovicsné Vágó Katalin Intézményvezető 

Ovi-suli foglalkozások 

Külön tervezet szerint 

Március  alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Mesélő dallamok - zenei előadás Március alsós-napközis 

munkaközösség 
Intézményvezető h. 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója Március Balkovicsné Vágó Katalin Intézményvezető h. 

Alapítványi bál Március 19. Vörösmarty Tanulmányi és 

Sportalapítvány 

Alapítvány elnöke 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Víz világnapja 

plakát készítés; verseny felső tagozatosoknak. 

Alsó tagozat: tutaj, csónak készítés,  

március 22. alsós-napközis 

munkaközösség  

reál munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Részvétel az Ószőlői német és angol versenyen Március nyelvtanárok Intézményvezető h. 

Tankönyvrendelések leadása Március Szaktanárok 

Buzás-Ács Enikő 

Intézményvezető h. 

A 4.évfolyamon végzett felmérések javítása, az eredmények 

továbbítása, kiértékelése. 

Március mérés-értékelés 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Április 

Húsvéti kézműves foglalkozás, tojásfestés Április 14. alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvezető h 

Puszil a nyuszi.  Április 14. Bartáné Mucza Tünde Intézményvezető h. 

Holokauszt áldozataira emlékezünk  Április 16. humán-idegen nyelvi 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Szülői értekezlet a leendő első osztályos gyerekek szüleinek Április 18. Pomázi Melinda Intézményvezető 

Elsősök beíratása Április 21-22. Pomázi Melinda Intézményvezető 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Megemlékezés a Föld Napjáról. 

Rajzkiállítás, mobilfotó kiállítás 

Április 22. reál, innovációs 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Fenntarthatósági témahét Április 25-29. innovációs, alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

ÖKO-iskola pályázat benyújtása Április innovációs munkaközösség Intézményvezető 

Költészet napja 

Megemlékezés József Attila születésnapjáról 

Versíró pályázat 

Április 11. humán-idegen nyelvi 

munkaközösség 

3.4. osztály tanítói 

Intézményvezető h. 

Szépíró verseny megszervezése és lebonyolítása az 

SNI/BTMN-s tanulók körében 

Április fejlesztő munkaközösség Intézményvezető h. 

Május 

Anyák Napja megemlékezés osztálykeretben Május  osztályfőnökök Intézményvezető h. 

Majális Május  osztályfőnökök Intézményvezető h. 

Madarak és Fák Napja  

Vetélkedő szervezése 1-8. 

Megemlékezés rádión keresztül 

Kedvenc fám- rajzkiállítás. 

Fásítás az udvaron, virágültetés osztályonként. 

 

május 10. innovációs, alsós-napközis 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Tavaszi hulladékgyűjtés Május Bartáné Mucza Tünde Intézményvezető h. 

Országos kompetenciamérés 

6.8. évfolyam 

a 6. évfolyamon 2022. május 

18–31. 

a 8. évfolyamon 2022. május 

4–17. 

Bóta Adrienn Intézményvezető  

Osztálykirándulások 

Iskolai kirándulás  

Május Osztályfőnökök Intézményvezető h. 

 Vörösmarty Gála Május 14. művészeti csoportok 

vezetői és a bemutatóval 

készülő kollégák 

Intézményvezető 

Intézményvezető h. 

Gyereknap – Családi nap Május 27. hagyományőrző, alsós 

munkaközösség 

Intézményvezető  

Ovi-suli foglalkozások 

Külön tervezet szerint 

Május alsós munkaközösség Intézményvezető h. 

Június 

Nemzeti Összetartozás Napja Június 4. hagyományőrző, alsós 

munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Pedagógusnap 

 

Június   Intézményvezető 
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 Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Iskolai kirándulás  

 

Június  

 

osztályfőnökök 

 

Intézményvezető h. 

Iskolai ballagás Június 15. Bóta Adrienn 

7-es osztályfőnökök 

Magyar tanárok 

Intézményvezető 

Ballagási ünnepség Június 18. 7-es osztályfőnökök 

Magyar tanárok 

Bóta Adrienn 

Intézményvezető 

Alsós osztályozó értekezlet 

Felsős osztályozó értekezlet 

Június 17. 

Június 16. 

Pomázi Melinda 

Bóta Adrienn 

Intézményvezető 

Tanévzáró ünnepség Június 24. 
Darókné Nagy Zsuzsanna 

Tóth Ágnes 
Intézményvezető 

Tanévzáró értekezlet Június 27. 
 

Intézményvezető 

Táborszervezés 

Tematikus tábor 

Erzsébet tábor 

Június Bartáné Mucza Tünde 

Bóta Adrienn 

Pomázi Melinda 

Földi Gyuláné 

Intézményvezető h. 
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V. MELLÉKLETEK 

 
Gyermekszervezetek, Munkaközösségek munkaterve 
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MUNKATERV 

 

REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

        2021-2022 tanév 

  Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Készítette: 2021. 08. 28.    

 Kálló István 

 munkaközösség vezető 

Jóváhagyta: 2021. 09. 10. 

 Makainé Zérczi Zsuzsanna 

 intézményvezető 
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Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola reál munkaközösség 

2021/2022 évi munkaterve. 

 

Munkaközösségünk tagjai: 

 Bencsik Orsolya tanító, földrajz szak 

 Földi Krisztina tanító, angol szak 

 Kálló István matematika- testnevelés- informatika szak 

 Kurdiné Tóth Melinda tanító 

 Pomázi Melinda tanító, informatika – erkölcstan szak 

 Rajka Attila biológia, testnevelés – gyógytestnevelés szak 

 Vargáné Turza Judit tanító 

       –     Bagi László kémia szak (óraadó) 

A fizika tantárgy tanítása tantárgytömbösítéssel a 2. félévben valósul meg. 

 

Feladataink: 

 Felkészülés az esetleges online oktatásra, a hiányosságok pótlása, ismétlés. 

 A kerettantervvel kapcsolatos változások követése (5-6 évfolyam), a helyi tanterv alapján a 

tanmenetek elkészítése. 

 A tanulók továbbtanulási szándékának, a felvételi pontszámok alakulásának figyelemmel kísérése, a 

felvételire való tudatos és színvonalas felkészítés. 

 A tehetséges és érdeklődő tanulók számára versenylehetőség biztosítása. A versenyek mennyiségének 

racionalizálása: okai – a tanulók, szaktanárok túlterheltsége, a versenyek anyagi költségei. 

 Az iskola által biztosított lehetőségeken belül a gyenge tanulmányi eredményű tanulók korrepetálása. 

 A lemorzsolódás csökkentése. 

 IKT eszközök alkalmazása az oktatásban. 

 A tanulók kompetenciamérésre történő felkészítése.  

 Szakos helyettesítés biztosítása. 

 Matematika: tankönyvváltás az 5-6 évfolyamon. Segédletek, tanári kézikönyvek, digitális tananyagok 

beszerzése. 
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Reál munkaközösség feladatai 

2021 – 2022 tanév 

 

IDŐ FELADAT IDŐPONT TEVÉKENYSÉG FELELŐS 

Szeptember 

Munkaközösségi terv elkészítése 

Tanmenetek. Szertárak rendbetétele 

Év eleji felmérés. 

2021. 09.  

2021.09. 3-30 
Felmérőlapok előkészítése 

mnk. vez. 

szaktanár 

szaktanár, mnk. vez. 

Október Bolyai-csapatverseny* 
2021.10.  

I. forduló  

Nevezi határidő:2021 

Nevezési díj: 1200 Ft/fő 

mnk. vez. 

3.-8. évf.-n matematikát tanítók 

November Ószőlői matematika verseny* 2021. 10.  
Nevezi határidő: 2021. 10. 

Nevezési díj: 800 Ft/fő 

mnk. vez. 

3.-8. évf.-n matematikát tanítók 

December Vörösmarty-hét 2021. 12.  
Vörösmarty természettudományi 

verseny 
szaktanárok 

Január 
Központi felvételi 

ECDL vizsga első modul* 

2022.01. 22 

 
Tanulók felkészítése 

8.-os osztályfőnökök és matematikát 

tanítók 

informatika szakos tanár 

Február Zrínyi matematika verseny* 2022.02.  

Nevezi határidő: 2022. 11. 

Nevezési díj: 1500 Ft/fő 

 

mnk. vez. 

2.-8. évf.-n matematikát tanítók 

 

Március 
Víz napja 

Németh József informatika verseny* 

2022. 03. 22 

2022. 
Víz projekt megvalósítása. 

szaktanárok 

informatika szakos tanár 

Április A Föld napjára készülünk 2022. 04. 22 Tanulók felkészítése szaktanárok 

Május 

Országos Kompetencia Mérés 

4 – 6 - 8 osztály. 

ECDL vizsga.* 

Németh József info. verseny döntője*  

Madarak és fák napja 

2022. 05.  

 

 

2022. 05.  

Tanulók felkészítése 

Rádióműsor készítése. 

szaktanárok 

informatika szakos tanár 

Június 
Környezetvédelmi világnap 

A tanév eredményeinek értékelése. 

2022. 06. 05. 

2022. 06.  
Beszámoló. munkaközösségi tagok és mnk.vez.  
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* 2021-2022 TANÉVBEN A VERSENYEZTETÉS FELTÉTELEI: 

 a szervező megrendezi a versenyt 

 a szülő engedélyezi a gyermeke versenyen való részvételét 

 az iskola meg tudja oldani az utaztatást 
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Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Mérés-értékelés 

munkaközösség 
Munkaközösségi munkaterv 

2021/2022. tanév 

 

 

 

 

 

 
 Újszász, 2021. augusztus 31. 

 

 

 

Készítette: Földi Krisztina    Jóváhagyta: Makainé Zérczi Zsuzsa 

       munkaközösség vezető                             intézményvezető 
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HÓNAP TEVÉKENYSÉG/FELADAT MEGJEGYZÉ

S 

SZEPTEMB

ER 
A munkaközösség megalakulása. 

Az éves feladatok számbavétele, a munkaterv elkészítése. 

-Az 5.évf. tanulóinak tehetségmérés, 

- Az 1.évfolyamon az online bemeneti mérés lebonyolítása 

-1.,5.,8.évf.: szülői igényfelmérés kérdőívek kiadásával 

- 5. és 8.évf.: Tanulói igényfelmérés online kérdőívvel 

 

 

- Részvétel a Tankerület műhelymunkáján, beszámolás  

- 8. évf.: Pályaorientációs kompetenciamérés online 
 

 

A tehetségmérés 

a J-N-Sz 

Megyei 

pedagógiai 

Szakszolgálat 

szervezésében 

zajlik. 

 

A Tankerületi 

műhelymunkán 

a 

munkaközösség

-vezető vesz 

részt. 

 -   

OKTÓBER -A kiadott igényfelmérő kérdőívek kiértékelése, azokból 

a megfelelő következtetések levonása 

- SZMK szülői értekezleten beszámolás a kérdőívekben felmerült 

igényekről 

- 1.évf.:DIFER mérés ( a SZEGEDI mérés eredményei alapján 

  érintett tanulóknak) 

- Képességfejlesztést-kompetenciafejlesztést célzó 

egyéni tantárgyi versenysorozat meghirdetése, elindítása 

matematika, idegennyelv, természetismeret és magyar  

nyelv szövegértés tantárgyakból a 6. és a 8.évfolyamos tanulók 

részére 
 

 

NOVEMBER - 1. évf.: DIFER mérés eredményeinek tükrében a fejlesztést, 

megsegítést igénylő tanulók számbavétele, a korrepetáló  

foglalkozások beindítása 

- Képességfejlesztést-kompetenciafejlesztést célzó egyéni 

tantárgyi versenysorozat folytatása matematika, idegennyelv, 

természetismeret és magyar nyelv szövegértés 

tantárgyakból a 6. és 8. évfolyamokon 
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DECEMBER -A Vörösmarty -hét rendezvényeibe való bekapcsolódás. 

- Képességfejlesztést-kompetenciafejlesztést célzó egyéni 

tantárgyi versenysorozat folytatása matematika, idegennyelv, 

természetismeret és magyar nyelv szövegértés 

tantárgyakból a 6. és 8. évfolyamokon 
 

 

JANUÁR - A 4. évfolyamon történő mérésre való készülés nyomon követése 

 

- A 8. osztályos központi írásbeli felvételire készülők figyelemmel 

kísérése 

- Képességfejlesztést-kompetenciafejlesztést célzó egyéni 

tantárgyi versenysorozat folytatása matematika, idegennyelv, 

természetismeret és magyar nyelv szövegértés 

tantárgyakból a 6. és 8. évfolyamokon 
 

 

FEBRUÁR - Az előző tanévben lezajlott kompetenciamérések 

eredményeinek összegyűjtése, azokról összefoglaló készítése 

(amennyiben a felmérők már kijavításra kerültek, és az eredmények 

ismertek) 

  

 

- A 8. évf. központi írásbeli felvételi (matematika és magyar nyelv) 

eredményeinek összegzése 

 

-A 4. évfolyamon az eredményes felső tagozatos tovább haladást 

célzó mérés lebonyolítása 

- Képességfejlesztést-kompetenciafejlesztést célzó egyéni 

tantárgyi versenysorozat folytatása matematika, idegennyelv, 

természetismeret és magyar nyelv szövegértés 

tantárgyakból a 6. és 8. évfolyamokon 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 4- 

évfolyamon a 

tanulók 

matematika, 

magyar nyelv és 

környezetismere

t tárgyakból 

írnak központi 

felmérőt. 

MÁRCIUS - Képességfejlesztést-kompetenciafejlesztést célzó egyéni 

tantárgyi versenysorozat folytatása matematika, idegennyelv, 

természetismeret és magyar nyelv szövegértés 

tantárgyakból a 6. és 8. évfolyamokon 
 

 

ÁPRILIS - Képességfejlesztést-kompetenciafejlesztést célzó egyéni 

tantárgyi versenysorozat folytatása matematika, idegennyelv, 

természetismeret és magyar nyelv szövegértés 

tantárgyakból a 6. és 8. évfolyamokon 
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MÁJUS -Az országos kompetenciamérések lebonyolítása 

- Az idegen nyelvi kompetenciamérő feladatlapok kijavítása, 

az OH felületére való feltöltése, az eredmények kiértékelése 

- Képességfejlesztést-kompetenciafejlesztést célzó egyéni 

tantárgyi versenysorozat lezárása matematika, idegennyelv, 

természetismeret és magyar nyelv szövegértés 

tantárgyakból a 6. és 8. évfolyamokon 
 

Az 

elégedettségmér

ő kérdőíveket az 

érintett 

évfolyamok 

szülő- 

ill.tanulócsoport

jai  

 töltik ki. 

JÚNIUS - Beszámoló készítése az éves munkáról 

A tanévzáró értekezleten részvétel, tájékoztatás a kiértékelt 

elégedettségmérő kérdőívekből levont következtetésekből 

 
 

 

 

A munkaközösség tagjai:  

- FÖLDI KRISZTINA- munkaközösség-vezető, angol szakos tanár, matematika tanító 

- BÓTA ADRIENN- intézményvezető helyettes, történelem szakos tanár 

- BENCSIK ORSOLYA- földrajz szakos tanár 

- KURDINÉ TÓTH MELINDA- tanító 

- SZENTPÉTERI TÍMEA- pedagógia asszisztens, főiskolai hallgató  

Feladataink:  
 

- a tanulók felkészítése  

- adatszolgáltatás  

- a mérés megszervezése 

 - a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során 

 

Hosszú távú célkitűzések 

 

· Szervezetfejlesztéssel az iskola működésének hatékonyabbá tétele 

· A köznevelés-fejlesztési stratégia alapján a tanulói készségek és képességek szintjének emelése 

· A tanulói esélyteremtés és esélyegyenlőség elmélyítése 

· A pedagógusok hazai és nemzetközi mérések iránti „érzékenyítése” 

· a központi (országos) kompetenciamérés eredményeinek iskolai szintű javítása 

· a tanulók központi felvételi eredményeinek javítása 

· felkészülés az egységes intézményi értékelési rendszer kialakítására 

A munkaközösség a pedagógiai munkáját az intézmény többi munkaközösségével összehangoltan, 

velük szoros együttműködésben végzi. 

 

 

Újszász, 2021.09.01. 

 

                                                                                                                        Földi Krisztina  
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MUNKATERV 
 

 

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG   

 

2021-2022 

 
 

 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás 

iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az 

alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni 

azt, amit szeretünk csinálni.” 

                                                                                                         /Szent-Györgyi Albert/ 

 

 
 

 

 

 

Újszász, 2021.09.01. 

 

 

 

 

Készítette:  Földi Gyuláné   Jóváhagyta: Makainé Zérczi Zsuzsa 

               munkaközösség-vezető     intézményvezető 
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Vörösmarty Mihály Általános Iskola alsós munkaközösségének 

2021-2022 évi munkaterve 

 

Munkaközösségünk tagjai: 
 Pomázi Melinda    intézményvezető-helyettes 

 Bartáné Mucza Tünde  osztályfőnök, gyermekszervezet- vezető 

 Darókné Nagy Zsuzsanna  osztályfőnök 

 Délceg Dorina   pedagógiai asszisztens 

 Fodor Zsanett    tanító 

 Földi Gyuláné    osztályfőnök, munkaközösség-vezető 

 Horváthné Pinel Gabriella  tanító 

 Kalóné Seres Anna   pedagógiai asszisztens 

 Kurdiné Tóth Melinda  osztályfőnök 

 Nyerges Éva Letícia   tanító    

 Rehák Ágnes    osztályfőnök 

 Sillinger Zsanett   tanító 

 Simon Ágnes    osztályfőnök 

 Sulyok Marianna   tanító 

 Tóth Ágnes    osztályfőnök 

 Petrikné Belányi Evelin  pedagógiai asszisztens 

 Vargáné Turza Judit   osztály főnök 

 

 

A munkaközösség céljai, feladatai: 

- A ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása 

- A gyermek személyiségének megismerése 
- Szokások kialakítása 

- A műveltségi területek tananyagának elsajátíttatása, jártasságok, készségek, 

képességek fejlesztése 

- Szóbeli és írásbeli kommunikációs készség kialakítása 

- Egységes követelményrendszer megfogalmazása 
- Egységes értékelési rendszer kialakítása 

- Kötelesség és feladattudatra nevelés 
- A tanulás tanítása 

- A tehetséggondozás, felzárkóztatás, differenciálás, változatos tanítási módszerek 

- A gondos füzetvezetés megkövetelése, folyamatos javítása és javíttatása 
- A hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése, együttműködés a szülőkkel 

- A mindennapos mozgás, az egészséges életmód igényeinek kialakítása 
- Környezeti nevelés az emberi felelősség a természet megóvásának érdekében 

-  Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése 
- Alsóból-felsőbe való átmenet zökkenőmentessé tétele 

- Kiemelt feladatként kezeljük a gyermekek fegyelemre nevelését, a helyes viselkedés 

kultúrájuk fejlesztését. A tanulói fegyelem javításához fontos feladatunk a házirend 
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betartása és következetes betartatása. A megfelelő illemszabályok kialakítása adekvát 

helyzetekben, különös tekintettel a toleráns viselkedésre. 

- Fontos feladat a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése 

- Hagyományaink őrzése, ápolása 
 

 

Programterv 
 

 
2021. Szeptember 

 Ünnepélyes tanévnyitó 5.- és 1. osztályos diákok közreműködésével 

     /Bartáné Mucza Tünde, Kurdiné Tóth Melinda/ 

 Barátságos környezet kialakítása a tantermekben. 

          / osztályfőnökök / 

 Szokásrend, felelősi rendszer kialakítása. 

     / alsós munkaközösség / 

 Munkaértekezletek, javaslatok az éves munkatervhez. 

 Kapcsolattartás az óvodával  

     / Pomázi Melinda és Földi Gyuláné / 

 Szülői értekezletek megtartása  

 Tanmenetek elkészítése   / osztálytanítók / 
1-2. évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre az új NAT szerinti oktatás 

valamennyi tantárgynál. Ehhez az előzetesen elkészített új helyi tantervekkel összhangban 

készülnek a tanmenetek. 3-4. évfolyamon a régi NAT szerinti helyi tantervek alapján 

készülnek a tanmenetek.  

 Takarítási Világnap - Őszi hulladékgyűjtés - szeptember 7.     ÖKO ISKOLA 
 Szelektív hulladékgyűjtés  folyosókon 

 Kapcsolatfelvétel a városi könyvtárral    

     A népmese napja  - Rajzverseny: meseillusztráció készítése 1. oszt. 

                                         -Mesemondóverseny  2. 3. 4. oszt. 

 Művészeti Alapiskola csoportjainak kialakítása 

 TAPPANCS és TUDORKA újságok indítása    

 Kecskeméti zenetanárok előadásainak beindítása  

 Online bemeneti mérés 1. oszt.  / 1. osztályfőnök /   Szegedi egyetem - online 

 Osztályonként bemeneti mérés matematikából, szövegértésből, helyesírásból (2-4. évf.) 

 Magyar Diáksport Napja 

 
Október 
 

 Zenei világnap  okt. 1. / iskolarádió / 

 Az állatok világnapja október 4. – Projektnap!   ÖKO ISKOLA 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról  / iskolarádió / 

 PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP   -  OKT. 14.   SZAKKÉPZŐCENTRUM 

 Fogadóóra  

 OVI-SULI program beindítása – feladatvállalások   
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 DIFER mérés az 1. osztályokban  / 1. évfolyamos osztályfőnökök / 

 A városi könyvtár által meghirdetett programok figyelemmel kísérése. 

      / Földi Gyuláné / 

 Nemzeti ünnep  -  október 23. 

 Bolyai matematika verseny – 3 - 4. évfolyam   

 ŐSZI SZÜNET 
 

November 
 

 Ószőlői matematika verseny    

 OVI – SULI program folytatása 

 Vörösmarty-hét előkészületei - /hagyományőrző munkaközösség, alsós 

gyermekszervezet/    

 Mesélő dallamok – zenei előadás  

 Úszásoktatás 1-2. évfolyamon  

 Adventi készülődés – hagyományőrző munkaközösség, alsós gyermekszervezet 

 Karácsonyi műsor megtervezése – 3. évfolyam   

 DIFER vizsgálatok befejezése  

 

 

December 
 

 Vörösmarty-hét      PROJEKT  / Bartáné Mucza Tünde /   

 

   - Rajzverseny: 1-2. oszt.  Télapóvárás / osztályfőnökök / 

                        3-4. oszt.  Vörösmarty élete  

 - Hol vagy télapó?  -  Interaktív vetélkedő 2. 3. 4. osztályosok részére. 

       / Kurdiné Tóth Melinda / 

              -Luca napi vetélkedő – 3-4. évfolyam / Bartáné és Vargáné /   

 A Városi Könyvtár által szervezett „MIKULÁS” szavalóverseny   

 „Hull a pelyhes …”  Közös télapózás az oviban  (elsős osztályfőnökök)   

 Télapóvárás – osztálykeretben. 

 Élj egészségesen!   PROJEKT  / Földi Gyuláné és az alsós munkaközösség /  

Egészséges életmód – Zöldség, gyümölcsnap; Plakátkészítés, stb.    – ÖKO ISKOLA

    

 „Kis karácsony, nagy karácsony” – fenyőünnepség ovisokkal az iskolában (alsós 

munkaközösség)   

 OVI – SULI program folytatása 

 Családi nap (alsós munkaközösség)   

 Karácsonyvárás – DÖK program  

 Karácsonyi műsor megtekintése  -  3. évfolyamosok műsora 

 TÉLI SZÜNET 

 

 
2022. Január       
 

 Osztályozó értekezlet 

 l. félév zárása, bizonyítványok kiosztása. 



Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2021/2022.  

65. oldal 

 OVI – SULI program folytatása 

 Magyar kultúra napja (iskolarádió)   - SZÍNHÁZ  

 Farsangi készülődés / osztályfőnökök / 

 

Február        
 

 Félévi értekezlet  

 A 4. évfolyamos tanulók mérése 

 Szülői értekezletek megtartása 

 Farsangi mulatság 

 Álarckészítés 

 OVI – SULI program 

 Zrínyi matematikaverseny 

 

Március        
 

 Nőnapi megemlékezés osztályonként. 

 Iskolai ünnepségen megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc  

évfordulójáról. 

 Városi szavalóverseny / Városi Könyvtár/ 

 OVI – SULI program 

 Mesélő dallamok – zenei előadás 

 Víz Világnapja - március 22.  - tutaj, csónakkészítés, vízre eresztés – Séta a 

Zagyvaparton    / Tóth Ágnes; osztályfőnökök /  ÖKO ISKOLA 

 

 

Április        
 

 Húsvéti néphagyományok - osztálykeret 

 Költészet napja / iskolarádió / 

 TAVASZI SZÜNET 

 TÉMAHÉT: FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT  – ÖKO ISKOLA 

 Szülői értekezlet a leendő l. osztályos gyermekek szüleinek. 

     / elsős tanító nénik, iskolavezetés /  

 Ajándékkészítés az elsősök beiratkozására - alsós munkaközösség 

 Elsősök beíratása – iskolavezetés 

 A Föld napja        - ÖKO ISKOLA 

 Alapítványi bál  

 OVI – SULI program 

 Készülődés a Vörösmarty Gálára /páros évfolyamok/   

 

Május        
 

 Madarak, fák napja       ÖKO ISKOLA 

 Anyák napi készülődés osztálykeretben 

 Tavaszi hulladékgyűjtés. / DÖK /     ÖKO ISKOLA  
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 Gyermeknap 

 Családi nap (alsós munkaközösség) 

 Osztálykirándulás  

  

 
Június        

 Nemzeti összetartozás napja 

 Vörösmarty-Gála - 2. és 4. osztályos tanulók műsora 

 Ballagási ünnepség 

 Osztályozó értekezlet  

 Tanévzáró ünnepély - 3. évfolyam 

 Iskolai Közösségi Program 

 

 

Az ovi-suli átmenet és az alsó-felső támogatását célzó programsorozat külön terv szerint valósul 

meg. 
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Pályaorientációs projekt 

az Újszászi Vörösmarty Mihály 

Általános Iskolában 

Munkaterv 

2021/2022 

 

 

 

 

Készítette: Pomázi Melinda   Jóváhagyta: Makainé Zérczi Zsuzsa 

pályaorientációért felelős int.vez.h.   intézményvezető 
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Munkaterv – Eseménynaptár 
A pályaválasztáshoz kapcsolódó programok a pandémia okozta helyzethez alkalmazkodva, a 

rendelkezéseknek megfelelően kerülnek megrendezésre. 

 

Sorszám Időpont Program Helyszín 

1.  

2021. 09. 

021-2021. 

12.03-ig 

A 8. osztályosok számára 

pályaorientációs foglalkozások 

osztályfőnöki órákon. 

Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

2.  

2021. 09. 01 - 

2022. 06. 15 -

ig 

Kíváncsiak Klubja 2. osztály 

számára. 

Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

3.  

2021. 09. 02 - 

2022. 06. 15 -

ig 

Technika, informatika és 

természetismeret órákon 

pályaorientációs foglalkozások 

tartása. 

Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

4.  

2021. 09. 02 - 

2022. 06. 15 -

ig 

Projekt verseny Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

5.  

2021. 09. 02 - A nyílt napokat a középiskolák 

digitális formában hirdetik 

meg. 

 

6.  

2021. 09. 20- 

2022. 10. 11  

Pályaválasztási kompetencia 

vizsgálat a 8. osztályosok 

részére 

Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

7.  

2021. 10.  A 8. osztályosoknak bemutató 

az osztályfőnöki órákon a 

középiskolák típusairól 

Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

8.  

2021.10.06 – 

08. 

Szakmalabirintus - Szakmák 

Világa Pályaválasztási Kiállítás 

Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási, 

Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztály 

9.  
2021. 10.14. Pályaorientációs nap Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

és a Szolnoki 
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Szakképzési Centrum 

által 

10.  

2021. 11.  Pályaválasztási szülői 

értekezlet (online) a 8. 

osztályos tanulók szülei 

részére. 

Témái:  

Pályaválasztási kompetencia 

vizsgálat eredményei 

A továbbtanulás lehetőségei 

Iskolatípusok 

Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

11.  
2021. 12. 03-

ig 

A jelentkezés benyújtása a 

központi írásbeli felvételi 

vizsgára. 

Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

12.  

2022. 01.22. 

1000 

 

Az általános felvételi eljárás 

kezdete.  

Központi írásbeli felvételi 

vizsgák napja a kilencedik 

évfolyamra. 

 

13.  
2022. 01. 31 -

2022. 06. 15 -

ig 

Az 5. osztályosok számára 

pályaorientációs osztályfőnöki 

órák tartása. 

Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

14.  
2022.02.01. A jelentkezési lapok és a 

tanulói adatlap általános iskolai 

továbbítása. 

Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

15.  
2022.03.21 - 

22. 

Tanulói adatlapok módosítása Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola 

 

 

Az EFOP-3.2.5.-17-2017-00038 számú,- Mi a pálya? című projekthez 

kapcsolódó programjaink 

 

 

1. 72 órás projekt 

2. Kíváncsiak klubja 2.o - ban 

3. A „Jövő iskolája” projekt 

4. Pályaorientációs nap – 2021. október 14. 
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72 órás projekt megvalósulása a 2021 – 2022 – es tanévben 
 

 

Évfolyam Modul Óraszám 
Oktatásszervezési 

megoldás 
Felelős 

5. Bevezetés 3 osztályfőnöki, 5. évf. 

2. félévtől és kötötten 

első modul 

5.osztályos 

osztályfőnökök 

Pege Marianna 

Rajka Attila 

 Minden, ami utazás 9 osztályfőnöki, kötötten 

második modul 

5.osztályos 

osztályfőnökök 

Pege Marianna 

Rajka Attila 

 Egy földünk van, 

vigyázzunk rá 

9 természetismeret  Bencsik Orsolya 

 

6.  Csak természetesen 9 természetismeret Bencsik Orsolya 

 

 Mi kerül az 

asztalra 

9 természetismeret Bencsik Orsolya 

 

 Szolgáltatások 8 technika  Ládiné Túri 

Anikó 

7. Elektronika – 

robotika - 

informatika 

8 informatika  Pomázi Melinda 

 Gépek és mi 5 technika Ládiné Túri 

Anikó 

8. Jövődbe nézz! 12 osztályfőnöki, 8. évf.1. 

félév, kötötten utolsó 

modul 

8. osztályos 

osztályfőnökök 

Földi Krisztina 

Kálló István 

  72 óra   

 

Projekt verseny 

Téma: A „Jövő iskolája” 

Tervezett időpont: 2022. március 
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Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Humán-idegen nyelvi 

munkaközösség 
Munkaközösségi munkaterv 

2021/2022. tanév 

 

 

 

 
 Újszász, 2021. szeptember 01. 

 

 

 

Készítette: Balkovicsné Vágó Katalin  Jóváhagyta: Makainé Zérczi Zsuzsa 

          munkaközösség vezető               intézményvezető 
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A munkaterv a hagyományos iskolai oktatásra készült, ha a járványhelyzet miatt 

változik, akkor a programok online valósulnak meg. 

 

A munkaközösség tagjai: 

Balkovicsné Vágó Katalin: magyar nyelv és irodalom 

Székelyfalvi Gáborné: magyar nyelv és irodalom 

Bóta Adrienn: történelem 

Bóta Anita: történelem 

Makainé Zérczi Zsuzsa: német 

Eszesné Csizmadia Melinda: angol 

Földi Krisztina: angol 

Bagossy Barbara: német 

Bende Zsuzsa: ének 

Rehák Ágnes: tanító- magyar nyelv és irodalom 

Buzás-Ács Enikő könyvtáros 

Simon Ágnes: rajz 

Ládiné Túri Anikó: rajz 

 

A munkaközösség céljai, feladatai: 

Új Nat szerinti oktatás az 5-6. évfolyam. 

Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és 

használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció, a 

gondolkodás, a tanulás, az önismeret kibontakozásának közege, előfeltétele és legfőbb eszköze. 

Kulcsszerepe van a kulturális önazonosság, tudatosság és kifejezőképesség, az erkölcsi, az 

esztétikai, a történeti és a mérlegelő érzék kialakításában. Az anyanyelvi készségek birtoklása 

segíti a társadalom közösségeiben való aktív részvételt. A magyar nyelv és irodalom műveltségi 

területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás kialakításában, az önműveléshez 

szükséges képességek fejlesztésében. 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi kommunikációhoz 

szükséges képességek kialakítása, illetve fejlesztése, valamint az ehhez elengedhetetlen 

ismeretek elsajátíttatása. 

 

A magyar nyelv a tanulás célja és az ismeretszerzés eszköze is. Célja és feladata a 

szókincsfejlesztés és -gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi 

hátrányok csökkentése, a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben, az 

élethosszig tartó tanulás során használható olvasni és írni tudás (szövegértés és szövegalkotás) 

gondozása és továbbfejlesztése. A kultúrához hozzásegítő, valamint a nemzeti hovatartozás 

érzését növelő anyanyelvi képességeknek, készségeknek a továbbfejlesztése. 

 

Az irodalmi nevelés feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához felső tagozatban a tantárgy az irodalmi 

élmény nyújtása mellett az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének legfontosabb eszköze. 

Alapvető feladata, hogy a tanulók szövegalkotási tudásának gyarapításával képessé váljanak a 

társadalmi kommunikációra, az önkifejezésre. 

 

Az alapozásban építeni kell a tanulók tapasztalatszerzésére, a fogalmak tartalmának lassú 

érlelésére, az értelmes és fejlesztő célú gyakoroltatásra. A pedagógus feltérképezi a tanulók 



Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2021/2022.  

73. oldal 

egyéni fejlesztési szükségleteit. Kellő időt enged a tanulási feladatok pszichológiai feltételeinek 

beéréséhez, és személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt teremt a sikeres iskolai 

pályafutás, valamint az élethosszig tartó tanulás biztonságos megalapozásához. Az 

eszközszintű olvasás elsajátíttatása, az önkifejező írás megszerettetése, a szóbeli és írásbeli 

kommunikáció eszköztárának megismertetése, használatának megerősítése szintén a tantárgy 

tanításának célja és feladata. 

 

A kerettanterv szerinti oktatás az 7-8. évfolyamon 

Az általános műveltség megalapozása az egyéni adottságok figyelembe vételével. 

Az anyanyelv szeretetének erősítése, az anyanyelvi kompetencia fejlesztése. 

A helyesírási kompetencia fejlesztése, a tudatos alkalmazás megalapozása. Alapvető 

nyelvhelyességi ismeretek rögzítése jól formált, igényes beszédre nevelés. 

A szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztése. 

 Az olvasási kedv felkeltése, megerősítése az olvasás fontosságának tudatosítása. 

Tehetséggondozás- versenyekre felkészítés tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása. 

A módszertani kultúra további fejlesztése, kooperatív tanulási technikák és tanórai 

differenciálás alkalmazásának kiterjesztése. 

A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a lemorzsolódás csökkentése és a 

korai iskolaelhagyás megelőzése. 

 A tanórák maximális kihasználása, a tanulók érdeklődésének felkeltésével, munkáltatással. 

A tanítási órákon kívül is igyekszünk olyan érdekes programokat szervezni diákjainknak, ahol 

tehetségüket kibontakoztathatják és átélhetik a kreatív alkotás örömét. 

Hagyományaink őrzése, ápolása. 

Iskolaújság, diákszínpad működtetése. 

Hatodik és nyolcadik osztályban felkészítés a kompetenciamérésre. Törekszünk a 

kompetenciamérés eredményeinek javítására. 

 

 A nyolcadik osztályosok felkészítése a központi írásbeli vizsgára. 

A szövegértési képességek vonatkozásában elmaradást szenvedő tanulók számára 

képességfejlesztő foglalkozások szervezése. 

Az iskola hagyományos rendezvényeinek, ünnepségeinek előkészítése és lebonyolítása. 

A tananyag adta lehetőségeket kihasználva környezettudatos és egészséges életmódra 

neveljük a tanulóinkat.  

Önképzés és a tapasztalatok átadása, egymás munkájának megismerése. 

  levelező verseny(kompetencia) indítása 

  egységes követelményrendszer átgondolása (alsó-felső) 

  felkészülés a kompetenciamérésre 

  új kollégák mentorálása 

  Jeles ünnepek 

Idegen nyelv 

 Törekszünk arra, hogy tanulóink minél sikeresebben teljesíthessék az adott évfolyam 

követelményeit – azaz a mindennapi életben hasznosítható, biztos nyelvtudáshoz jussanak.  Célunk, 

hogy minél több, iskolánkban tanuló diák sikeres középiskolai felvételi vizsgát tegyen. 

 Óráinkon törekszünk a nyelvi kompetenciák és részkészségek, így például az olvasott és hallott 

szövegértés, az írás- és beszédkészség, illetve a kiejtés integrált fejlesztésére, ezért nagy hangsúlyt 

fektetünk a célnyelven történő óravezetésre, valamint a tanulási technikák fejlesztésére.  
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Külön figyelmet fordítunk a 6. és 8. évfolyamon tanuló diákok felkészítésére az Országos Idegen 

Nyelvi Kompetenciamérésre. E cél érdekében iskolánk 6. -, 7.- és 8. évfolyamának tanulói heti 3,5 

órában tanulják az idegen nyelvet, az emeléssel nyert plusz órát a kompetenciamérésre való minél 

hatékonyabb felkészülésre fordítjuk. 

Az idegen nyelvi tananyag jellegéből és tankönyveink felépítéséből következően számos terület, így 

többek között a célnyelvi országok kultúrája, az egészséges életmód, környezettudatosság, és a 

mindennapi élethez szükséges egyéb jártasságok („life skills”) fejlesztésére is figyelmet fordítunk. 

Végezetül pedagógusi munkánk lényeges összetevőjének tartjuk szakmai tevékenységünk és 

szakmódszertani jártasságunk színvonalának megtartását, fejlesztését és a szakmai fórumokon, 

továbbképzéseken való rendszeres részvétel 

Értékelés: 

A tanulók szóbeli és írásbeli feleletének értékelése, feladatlapok, memoriterek 

A témazáró dolgozatok értékelése:  

0% - 30% elégtelen 

31% - 50% elégséges 

51% - 70% közepes 

71% - 84% jó 

85% - 100% jeles 

Dicséretek: 

Megyei, országos versenyek 1-6. helyezettjei igazgatói dicséretben részesülnek 

Iskolai szintű versenyek 1. helyezettjének igazgatói dicséret, 2. 3. helyezésért szaktanári 

dicséret jár. 

 

 

Munkaterv a 2021/2022. tanévre: 

Augusztus – Szeptember 

Munkaközösségi értekezlet: 

NAT helyi tanterv kidolgozása 

 Éves munkaterv elkészítése, tanmenetek megbeszélése, a munkatervi feladatok 

megtervezése. 

SNI tanmenetek 

Javaslat a projekthét témájára: Fenntarthatóság témakör 

Szövegértés kompetencia felmérés az 5. 6. 7. és 8. évfolyamokon. 

Nevezés tantárgyi versenyekre /a tanév során folyamatosan/. 

Levelező verseny: angol-német / kellő számú érdeklődő esetén 

Erdei iskola programterve 

Alsó-felső átmenet: tapasztalatcsere, további együttműködés megbeszélése 

Megemlékezés Benedek Elekről, a magyar népmese napjáról a könyvtárral közös 

szervezésben. 

Felvételi előkészítő éves munkájának megszervezése, megtervezése. 

 

Október 

Zenei Világnap  

Nevezés az „Olvass többet” szövegértési és olvasási versenyre. 

Ünnepi megemlékezés, interaktív vetélkedő az aradi vértanúk tiszteletére. 

Szövegértési verseny az 5. 6. évfolyamnak. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe – iskolai ünnepély. 

Dekoráció: Őszi vigadalom 

 

November 
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Felkészülés a hagyományos magyar versenyekre: 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny /helyesírás gyakorlása a tehetséges tanulókkal, – 

iskolai forduló 

Szép Magyar Beszéd Verseny / szövegválasztás, gyakorlás. 

Zenei vetélkedő 

Megemlékezés a magyar nyelv napjáról – Városi Könyvtár / helyesírási verseny 

 

December 

A Vörösmarty-hét ünnepélyes megnyitása, megemlékezés iskolánk névadójáról. 

Tabló, vetélkedő Vörösmarty életéről.   

Nevezés, gyakorlás az Ószőlői idegen nyelvi versenyekre. 

Szövegértési verseny7. 8.-os tanulók számára. 

A Szép Magyar Beszéd Verseny iskolai fordulója. 

Idegen nyelvi versenyek a Vörösmarty -héten. 

DÖK- programokon való részvétel. 

Karácsonyi készülődés: koncert, dekoráció 

 

Január 

A nyolcadikos tanulók felkészítése a középiskolai felvételire magyarból és idegen nyelvből. 

A magyar kultúra napján megemlékezés. 

Félévi munka értékelése, beszámoló. 

Alsó-felső átmenet konzultáció 

 

Február 

Felkészülés a Szép Magyar Beszéd Verseny területi fordulójára. 

Versválasztás, gyakorlás a városi szavalóversenyre. 

Farsangi jelmez, dekoráció 

A kommunizmus áldozatai: megemlékezés 

Gyakorlás a kompetencia mérésre: szövegértés, idegen nyelv 

 

Március 

Ünnepi műsor március 15. tiszteletére. / diákszínpad, énekkar. 

 Ünnepi beszéd március 15.-re /8.-os tanuló felkészítése. 

A tanulók felkészítése a városi szavalóversenyre. 

Szövegértési verseny 

A Víz világnapja: rajz vagy fotó kiállítás. 

Ószőlői angol és német verseny. 

 

Április 

Idegen nyelvi csapatverseny 

A Simonyi Helyesírási Verseny megyei fordulója. 

Megemlékezés a költészet napjáról. 

Föld Napja: rajz vagy fotó kiállítás 

Holokauszt áldozataira emlékezünk 

Gyakorlás a kompetencia mérésre: szövegértés, idegen nyelv. 

 

Május 

Madarak és fák napja 

Ballagási műsor összeállítása. 
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Kompetenciamérés szövegértésből és idegen nyelvekből, az idegen nyelvi javítása, értékelése. 

 

Június 

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról. 

Ballagási ünnepség. 

Pedagógus nap, tanévzáró.  

A tanév munkájának értékelés. 

/A munkaterv még kiegészülhet a tanév során meghirdetésre kerülő programokkal, 

versenyekkel./ 

 

Újszász, 2021. szeptember 01. 

 

Balkovicsné Vágó Katalin 
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Iskolai értékeink és 

hagyományaink őrzése 
Munkaközösségi munkaterv 

2021/2022. tanév 

 

 

 

 
 Újszász, 2021. szeptember 01. 

 

 

 

Készítette: Eszesné Csizmadia Melinda  Jóváhagyta: Makainé Zérczi Zsuzsa 

  munkaközösség vezető    intézményvezető 
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A tanév rendje: 

A tanítási év 

 A 2021/2022 tanév  

• első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (szerda)  

• utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda). 

Az első félév 

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart, az iskolák január 28-ig értesítik a diákokat és 

a szülőket a félévi eredményekről.  

A tanítási szünetek 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. november 2. (kedd). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd) a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. április 20. (szerda). 

A témahetek megszervezése  

A témaheteket a minisztérium a tanév rendjében az alábbi időpontok szerint hirdette meg: 

A témahetek: 

 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11.  

 Fenntarthatósági Témahét 2021. április 25-29.  

 Digitális Témahét 202. április 4-8.  

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez kapcsolódó programokon, a tantervben előírt, az adott témával összefüggő 

tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. A témahetek általános 

célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő gyakorlati, mindennapokban 

használható ismeretek élményszerű, játékos módon történő átadása, szemléletformálás, 

egyúttal új pedagógiai módszerek kipróbálására való ösztönzés.  
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Munkaközösségünk a témahetek közül ebben a tanévben is a tavalyihoz hasonlóan, a 

Fenntarthatósági Témahetet választotta. 

 

Országos kompetencia mérések: 

 6. évfolyamon: 2022. május 18-31 

 8. évfolyamon: 2022. május 4-17 

 

Felvételi eljárás 8-s osztályfőnököknek: 

 A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi 

tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a 

nyolcadikosokat a felvételi eljárásról. 

 November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, 

amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 

2021. december 3-ig jelentkezhetnek a diákok. 

 A központi írásbeli felvételit 2022. január 22-án tartják az érintett középiskolák, a 

pótló írásbeli vizsgát pedig január 27-én. Az eredményekről február 7-ig értesítik a 

diákokat. 

 A középiskolákba 2022. február 1-ig lehet jelentkezni. 

 A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és március 11. között tartják. 

 A tanulói adatlapokat 2022. március 21-22-én lehet majd módosítani. 

 A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig értesítik a diákokat. 

 2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást 

írhat ki. 

 A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között lesz. 
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„Összejönni - jó kezdés.  

Együtt maradni – haladás.  

Együtt is dolgozni – siker.”  

(Henry Ford) 

 

Hagyományőrző munkaközösségünk tagjai: 
Tagjai a felsős osztályfőnökök valamint a nem osztályfőnök kollégák: 

 - Rajka Attila 5.a 

 - Pege Marianna 5.b 

- Balkovicsné Vágó Katalin 6.a 

- Székelyfalvi Gáborné 6.b  

- Bencsik Orsolya 7.a 

- Eszesné Csizmadia Melinda 7.b 

- Földi Krisztina 8. a  

- Kálló István 8.b 

- Tóth Gábor 

- Bartáné Mucza Tünde 

- Földi Gyuláné 

- Simon Ágnes 

 - Sulyok Marianna 

 - Bende Zsuzsanna 

 - Ládiné Túri Anikó 

 

Munkaközösség vezető: Eszesné Csizmadia Melinda 

Munkatervünk célja: 

● Elősegítse iskolai hagyományaink, szokásaink, kulturális értékeink hatékony, eredményes 

működését, szinten tartását, tovább vitelét. 

● A szabadidő hasznos eltöltését biztosítsa hagyományos, értékkel bíró programjainkon 

keresztül. 

● Felelevenítse az ünnepekhez, évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó hagyományokat, 

szokásokat. 

● A diákság közti együttműködést ösztönözze, közös célokat állítsunk fel. 

● Olyan programokat és tevékenységeket szervezzünk, melyben az iskola diákjai örömmel és 

aktívan vállalnak feladatokat. Saját kreatív ötletekkel állnak elő, a megvalósításban is 

tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik. 
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Munkaközösségünk célja: 

 Az egymástól való tanulás elvének érvényesítése az iskolai programok szervezésében, 

lebonyolításában. 

 Kölcsönös „hospitálások” az alsó és felső tagozat hagyományos rendezvényein, a 

látottak megbeszélése, értékelése, a két tagozat közti átmenet elősegítése. (pl.: Őszi 

Vigadalom, farsang zsűrizése). 

 Egymás munkájának megismerése, értékelése. 

 Az iskolavezetés munkájának támogatása, segítségnyújtás intézményünk 

menedzselésében, a szakmai munkában. 

 Együttműködés partnereinkkel iskolánk pozitív megítélése érdekében. 

            Az intézmény programjainak látogatottabbá tétele, szülők bevonása rendezvényeinkbe. 

 A szociális kompetenciák fejlesztése: társas kapcsolatok, közösségi szellem, egymásra 

figyelés fejlesztése. A tanári munkaközösség fontos feladata a tanulók személyiségének 

fejlesztése, az erkölcsi normák megszilárdítása. 

 A tanórákon, az osztályfőnöki órákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon túli 

lehetőségeket is fel kell használni a tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának, 

kommunikációs készségének fejlesztésére. 

 Fokozni kell az egészséges életmódra nevelést, nagy hangsúlyt kell fordítani az 

osztályfőnöki órákon erre a feladatunkra. (pl. előadás hallgatása – iskola védőnő – 

projektórák a témában) 

 Fontos feladat a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése. 

 Az osztályfőnöknek céltudatosan fel kell tárni és kezelni a nehéz helyzetű tanulók 

problémáit. 

 Az osztályfőnöki órák színvonalának javítása. 

 Aktív részvétel a pályaválasztással kapcsolatos szervezési munkákban, a 72 órás 

pályaorientációs pályázatba való további részvétel. 

 Erősíteni a folyamatos kapcsolattartást az adott osztályban tanító pedagógusokkal, 

szülőkkel. 

További feladatai: 

 az osztályfőnökök munkájának összehangolása, irányítása, szervezése, egységesítése  

 ügyel arra, hogy a tanmenetek egységes szellemben készüljenek el 

 kapcsolatot tart a diákönkormányzattal és a munkájukat segítő pedagógussal 

 közreműködik az iskolai programok lebonyolításában 
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Munkaközösségünk feladata: 
● Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott programok 

lebonyolításában. 

● Éves munkatervet készít. 

● Beszámol tevékenységéről. 

● Megfogalmazza a problémákat, és megoldást keres rájuk. 

 

Az osztályfőnök feladata: 

 Az iskola járványügyi protokolljának megismerése és 

megismertetése a tanulókkal valamint a szülőkkel. 

 Alakítsa, fejlessze osztálya életét: 

o neveljen közéletiségre, 

o fejlessze osztálya öntevékenységét.  

 Ismerje meg a tanulók személyiségét, segítse fejlődésüket: 

o mérje fel és kísérje figyelemmel a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

környezetben élő tanulókat, érdekükben működjön együtt az ifjúságvédelmi 

felelős tanárral, 

o készítsen szociometriai felmérést 

o indokolt esetben végezzen családlátogatást  

 A tanulók mulasztásakor a Házirend előírásai, és a jogszabályok szerint járjon el. 

 A nevelő-oktató munka hatékonysága érdekében tartson szoros kapcsolatot a szülőkkel: 

o az osztály SZMK - tagjaival építsen ki kapcsolatot, vonja be őket az osztály 

ügyeinek intézésébe, 

o teremtsen lehetőséget a szülőkkel való személyes találkozásra. –szülő 

értekezletek, fogadó órák, családlátogatások, szabadidős programok szervezése 

során. 

 Végezze el az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat: 

o a munkarendben rögzített határidőkre végezze el az osztálynaplóval (e - 

naplóval), a törzslapokkal és a bizonyítványokkal kapcsolatos teendőket. 

o A törzslapokat az 5-es osztályfőnökök készítsék el.  

 Fejlessze tudását, olvasson pedagógiai irodalmat. 
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További feladat: 

 Pályázatok megvalósításában való aktív részvétel.  Az 5 –es és 8 –os osztályfőnököknek 

pályaorientációs órák tartása a Pályaorientációs pályázat előírásai alapján. 

 

 
A munkaterv a felsős Diákönkormányzat, az alsós Gyermekszervezet, valamint a tanári 

munkaközösség programjait tartalmazza egységben. 

Időszak Feladat, tevékenység Felelős 

 

Augusztus vége – 

szeptember eleje 

A munkaközösségi éves terv 

átgondolása, összeállítása.  

A munkaterv megbeszélése, 

elfogadása. 

Tantermek dekorálása 

 

Munkaközösség vezető, 

munkaközösség tagjai 

 

 

osztályfőnökök 

Szeptember Erdei iskola – szeptember 2-7  

Beosztás szerint 

 

DÖK alakuló ülése: elnök/alelnök 

választás. A diákügyeleti 

rendszer megszervezése. 

Feladatvállalás, éves programok 

számbavétele.  

 

Házirend véleményezése, új 

javaslatok rögzítése. 

 

A tantermi dekorációk 

megújítása; alsóban: 

megemlékezés a Népmese 

napjáról. 

 

Tisztasági verseny hirdetése 

 

 

 

Hulladékgyűjtés ( 09.07 ) 

osztályfőnökök 

 

 

Eszesné Csizmadia Melinda 

és a DÖK tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

Osztálytanítók, 

osztályfőnökök 

 

Bartáné Mucza Tünde 

 

DÖK, osztályfőnökök, Öko- 

munkacsoport, technikai 

dolgozók 
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Magyar Diáksport Napja (09.24 ) 

 

Pályaorientációs foglalkozások 

tartása 5-8. osztályig 

 

osztályfőnökök 

 

Testnevelés tanító nevelők  

osztályfőnökök 

Október Október 1. - Zenei Világnap - alsó 

és felső tagozaton egyaránt. 

 

Október 6. - Megemlékezés az 

aradi vértanúkról. DÖK 

koszorúzás az aradi vértanúk 

fájánál az iskolai ünnepen.  

 

A városi megemlékezésen a DÖK 

elnöke és alelnöke képviseli 

intézményünk diákságát.  

 

Előkészületek az Őszi 

Vigadalomra és a Szüreti 

Vetélkedőre (pályázat kiírás, 

pályázat elbírálás, 

dekorációkészítés, jutalmak 

beszerzése,  büfé szervezése, 

felelősök választása.) 

Osztálytanítók, 

osztályfőnökök 

Bende Zsuzsanna 

 

Humán munkaközösség –  

Bóta Adrienn 

 

 

 

Eszesné Csizmadia Melinda, 

DÖK elnöke-alelnöke 

 

 

 

 Eszesné Csizmadia Melinda 

és a munkaközösség 

valamennyi tagja 
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Pályaorientációs Nap ( okt.14 ) 

 

 

Megemlékezés az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 

eseményeiről. Kapcsolódás a 

humán munkaközösség 

munkatervében foglaltakhoz. 

 

A városi megemlékezésen a DÖK 

elnöke és alelnöke képviseli 

intézményünk diákságát.  

 

 

Őszi Vigadalom (időpontja: 

egyeztetést igényel!) 

Szüreti Vetélkedő (időpontja: 

egyeztetést igényel!) 

 

Alsó tagozaton:  

Kézműves foglalkozás 

osztálykeretben: őszi levelekből, 

termésekből képek, bábok 

készítése. 

Játékos foglalkozások az 

egészséges életmód témaköréhez 

kapcsolódva (fogápolás, 

egészségmegőrzés) 

  

Drogprevenciós Nap 

 

Pályaorientációs foglalkozások 

tartása 5-8. osztályig 

 

 

Büféért felel: 8.o. 

 

 

 

 

 

 

 humán munkaközösség 

tagjai, Diákszínpad 

 

 

 

 

ECSM 

DÖK tagok 

 

 

 

Eszesné Csizmadia Melinda 

és a munkaközösség tagjai, 

DÖK tagok 

 

 

 

Osztálytanítók, Simon Ágnes, 

Bartáné Mucza Tünde, Földi 

Gyuláné 

 

 

 

 

 

November Előkészületek a Vörösmarty-hétre 

(műsorkészítés, koszorúintézés, 

kellékbeszerzés adventi kézműves 

foglalkozáshoz, karácsonyfa  

Eszesné Csizmadia Melinda 

és a DÖK 
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keresés) 

 

Alsó tagozaton: adventi 

készülődés osztálykeretben 

Télapóvárás előkészítése, 

osztálydekorációk 

 

November közepe: karácsonyra 

hangolódás: kézműves délután 

(angyalka és egyéb karácsonyi 

díszek készítése)  

 

 Adventi koszorúkészítés 

 

Fogadó óra 

 

Pályaorientációs foglalkozások 

tartása 5-8. osztályig 

 

 

 

 

 

 

 

Osztálytanítók 

 

 

 

Eszesné Csizmadia Melinda 

–Ládiné Túri Anikó 

 

 

Eszesné Csizmadia Melinda 

és a munkaközösség tagjai 

December December 1. - Vörösmarty-hét 

megnyitása, kapcsolódás a 

Vörösmarty-hét  

programjaihoz (Vörösmarty-

szobor közös koszorúzása, 

megnyitó műsor előadása) 

 

Iskolai karácsony (az iskolai 

koszorú gyertyáinak közös 

meggyújtása, fenyőfadíszítés, 

auladekoráció, karácsonyi 

díszkészítés). 

 

Alsó tagozaton: Télapóvárás 

osztálykeretben. 

 

Vörösmarty-hét az alsóban és a 

felső tagozaton (a részletes 

program kidolgozás alatt áll) 

 

ECSM, DÖK tagjai 

 

 

 

 

 

 

DÖK tagjai, osztályfőnökök, 

osztálytanítók, a 

munkaközösség kreatív 

tagjai 

 

 

Osztálytanítók 
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Családi Nap (dec.11 ) 

 

Pályaorientációs foglalkozások 

tartása 5-8. osztályig 

 

 

Január Előkészületek a farsangra ( 

osztálybuli szervezése és 

dekorációkészítés, auladekorálás, 

jutalmak beszerzése ) 

 

 

Nyári tábor szervezése: 

pályázatírás, szülők 

tájékoztatása. 

 

A DÖK első féléves munkájának 

értékelése, tervek a II. félévre. 

 

A Magyar Kultúra Napján 

kapcsolódás a humán 

munkaközösség 

munkatervében szereplő 

programhoz. 

 

Osztályozó értekezlet 

 

Pályaorientációs foglalkozások 

tartása 5-8. osztályig 

 

DÖK tagok minden 

osztályfőnök, a 

munkaközösség kreatív 

tagjai, Eszesné Csizmadia 

Melinda 

 

Eszesné Csizmadia Melinda- 

osztályfőnökök 

 

 

DÖK tagok, Eszesné 

Csizmadia Melinda 

 

 

Munkaközösség tagjai – 

Balkovicsné Vágó Katalin 
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Február Felsős Farsang megszervezése 

osztálykeretben Farsangi napon 

minden osztály beöltözik 

(auladekoráció, zsűri felkérése 

értékelésre, alsós, torták 

beszerzése, oklevélkészítés a 

díjazottaknak 

 

Alsó tagozaton: álarckészítés. 

Hagyományaink szerint az 

alsós FARSANG megrendezése 

osztálykeretben. 

 

 Kommunizmus Áldozataira 

Emlékezünk ( 02.25 ) 

 

Továbbtanulás – jelentkezési 

lapok , adatlapok kitöltése 

 

Pályaorientációs foglalkozások 

tartása 5-8. osztályig 

 

  Eszesné Csizmadia 

Melinda, DÖK tagok 

Osztályfőnökök, Kreatív 

segítők 

 

 

 

 

 

Bartáné Mucza Tünde, 

osztálytanítók 

 

 

osztályfőnökök 

 

 

8.-os osztályfőnökök 

Március-április A DÖK elnöke, alelnöke képviseli 

a tanulóifjúságot a március 15-ei 

városi ünnepen. 

 

Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc tiszteletére 

összeállított műsoron való 

részvéten 

 

Kapcsolódás a humán 

munkaközösség programjához a 

Költészet napján. 

 

Segítségnyújtás a választott 

TÉMAHÉT lebonyolításához alsó 

és felső tagozaton. / 

Fenntarthatósági témahét ápr. 25.-

29. / 

 

DÖK elnöke, alelnöke 

 

 

 

 

Diákszínpad  

osztályfőnökök, 

osztálytanítók 

 

 

Humán munkaközösség -  

 

 

 

Munkaközösség tagjai 
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Fogadó óra – Bejelentkés alapján 

( egyeztetés szükséges ) 

 

Húsvéti kézműves foglalkozás. 

 

Jótékonysági bál előkészületei. 

 

Tankönyvrendelések leadása 

 

Április 16. – Holokauszt 

áldozataira emlékezünk 

 

Föld Napja – Ápr. 22. ( mobilfotó 

kiállítás )  

 

 

Pályaorientációs foglalkozások 

tartása 5-8. osztályig 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaközösség tagjai 

 

Munkaközösség tagjai 

 

 

 

osztályfőnökök 

 

Ládiné T. Anikó – Simon 

Ágnes 

 

 

 

Május Iskolai gyermeknap: 

programjának megszervezése, 

lebonyolítása. 

  

Családi Nap – egyeztetés 

szükséges 

 

Iskolai kirándulásszervezés az 

osztályfőnöki 

munkaközösséggel 

együttműködve. 

 

Gyermeknapi  kirándulás alsó 

tagozaton. 

 

Hulladékgyűjtés 

 

 Fogadó óra  

ECSM, DÖK tagok, a 

munkacsoport tagjai, 

osztályfőnökök 

 

osztályfőnökök, 

osztálytanítók 

 

 

 

 

 

 

Bartáné Mucza Tünde, Földi 

Gyuláné 
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Kompetencia méréseks 

 

Pályaorientációs foglalkozások 

tartása 5-8. osztályig 

 

 

Június Vörösmarty Gála; néptáncos 

fellépés, művészeti csoportok 

fellépése. 

 

 

 

 

Kapcsolódás a nemzeti 

összetartozás napjához, 

összetartozást, közösségtudatot 

segítő rendhagyó performance 

alsó és felső tagozaton. 

 

DÖK éves munkájának értékelése. 

 

Nyári Erzsébet tábor / 

Csodaszarvas program 

előkészítése, lebonyolítása. 

 

Alsó tagozaton: vakációváró 

programok osztálykeretben (séta, 

túra, strandolás, kerékpározás 

stb.) 

Sportdélután. 

 

Igény esetén Erzsébet tábor 

megvalósítása alsó tagozatos 

tanulóink számára. 

 

Ballagás  

Páros évfolyamok 

osztálytanítói, 

osztályfőnökei, Sulyok 

Marianna 

büféért felel: ??? 

 

 

Osztályfőnökök, 

osztálytanítók, 

munkaközösség tagjai 

Eszesné Csizmadia Melinda 

 

 

ECSM, DÖK tagok 

 

Eszesné Csizmadia Melinda 

Osztálytanítók, 

osztályfőnökök 

 

 

 

Bartáné Mucza Tünde 

 

 

 

 

Munkaközösségi tagok 
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Tanévzáró Ünnepség 

 

A munkaközösség munkájának 

értékelése, beszámoló készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

ECSM 

 

A munkatervben megfogalmazott célok és feladatok sikeres, eredményes lebonyolítása 

nemcsak munkaközösségünk tagjaitól, nemcsak az osztálytanítók és osztályfőnökök 

munkájától függ, hanem nagymértékben támaszkodunk az iskolai Diákönkormányzat 

tagjaira is. Idei tanévtől különösen fontos célunk, hogy a szülőket minden programba 

bevonjuk. Az egyes programelemek részletes kidolgozásánál ez is hangsúlyt kap majd. 

 

A Diákönkormányzat tagjai 

Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot 

segítő tanár. 

DÖK elnöke: Pomázi Boróka 8.b 

DÖK alelnöke: Ürmös László 8.a 

 

Összejövetelek rendje 

Havonta egy alkalommal tartunk általános gyűlést, feladat esetén hóközi rendkívüli gyűlés 

hívható össze. 

A diákönkormányzat feladatai 

 

1. A diákönkormányzat elsődleges feladata a diákjogok védelme, a diákok érdekeinek 

képviselete, a diákok és a tantestület, igazgatóság közötti kapcsolattartás, 

információcsere biztosítása. Ezt a havonta megrendezésre kerülő diákönkormányzati 

ülések hivatottak biztosítani, melyeken az osztályok diákönkormányzati képviselői és a 

diákönkormányzatot segítő tanár vesz részt. Ezen összejöveteleken a tanulóifjúságot 

érintő legfontosabb problémák és feladatok kerülnek megbeszélésre. Különösen fontos, 

fajsúlyos kérdések megvitatásakor az iskolavezetés tagjai is meghívást kapnak a 

gyűlésre. 

A képviselők által kiválasztott diákküldöttek részt vesznek az évenként 

megrendezésre kerülő diákparlamenten, majd a helyi DÖK képviselőket és osztályukat 

tájékoztatják az ott elhangzottakról. 
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2. A DÖK feladata továbbá a tartalmas diákélet feltételeinek megteremtése, kulturális 

programok, szabadidős tevékenységek szervezése az iskola tanulói számára. 

A diákönkormányzat képviselőinek feladata az iskolai hagyományok ápolása, az iskolai 

rendezvényeken való tevékeny részvétel is. 

3. A DÖK feladata a diákügyeletei rendszer megszervezése és üzemeltetése. (Megjegyzés: 

a felső tagozat tanulói látják el 7. osztálytól kezdve heti bontásban.) 

4. A DÖK képviselő pedagógus és az ÖKO – munkacsoport havonta egyszer 

tisztaságellenőrzést végeznek az iskola épületében. Az ellenőrzés során végig járják az 

épület felsős szárnyának folyosóit, osztálytermeit, majd a tantermek tisztaságát 

pontozzák. Külön figyelmet fordítva a szelektív hulladék gyűjtésére. A pontszámokat a 

DÖK információs csatornáin és a „Zöld” faliújságon nyilvánosságra hozzák. 

5. A DÖK információs csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja a diákokat a DÖK 

szervezetével kapcsolatos hírekről, lehetőségekről. 

 

 

A DÖK információs felületei 

 Iskolai faliújság 

 DÖK Facebook oldala 

 Iskola honlapja  
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            Újszászi Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola 

 

 

 

 

 

 

 
Innovációs munkaközösség munkaterve 

2021/2022-es tanév 

 

 
 

Újszász, 2021. szeptember 01. 

 

 

 

 
 

Készítette: Székelyfalvi Gáborné   Jóváhagyta: Makainé Zérczi Zsuzsanna 

                 munkaközösség vezető     intézményvezető  



Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2021/2022.  

94. oldal 

 

 

Az innovatív munkaközösség tagjai 

  Feladatok 

Székelyfalvi Gáborné magyartanár, mentálhigiénés 

szakember 

A csoport munkájának 

koordinálása. 

Egy nap az életért 

elnevezésű drogprevenciós 

nap megszervezése 

Ökoiskola koordinátora, 

publikálása. 

Fenntarthatósági témahét 

megszervezésének 

koordinálása, publikálása. 

Pályázatok figyelemmel 

kísérése. 

 

Bencsik Orsolya földrajz szakos Vetélkedők megszervezése, 

lebonyolítása, publikálása. 

ÖKO- szakkör vezetése 

Buzás-Ács Enikő könyvtáros Pályázatfigyelés, 

fotopályázatok, publikálás 

Vargáné Turza Judit tanító Kapcsolattartás az alsós 

munkaközösséggel. 

Boldog Iskola program 

koordinálása, publikálása. 

ÖKO- szakkör vezetése 
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Tóth Gábor testnevelés szakos 

gyógytestnevelő 

Sporttevékenységek 

megszervezése, 

lebonyolítása, publikálása. 

Rajka Attila biológia, testnevelés szakos Vetélkedők megszervezése, 

lebonyolítása, publikálása. 

Tóth Ágnes tanító Vetélkedők megszervezése, 

lebonyolítása, publikálása. 

Fényképek készítése. 

Kapcsolattartás az alsós 

munkaközösséggel. 

 

Céljaink: 

 A szülők bevonása az iskola életébe. 

 Pályázatok figyelése, a lehetőségek kihasználása. 

 A tanulók kreativitásának minél szélesebb körű fejlesztése. 

 A tanulók szövegértésének fejlesztése, online versenyek szervezése, meghirdetett 

versenyeken való részvétel támogatása. 

 Az Olvass többet! nemzetközi irodalmi vetélkedőn való részvétel. 

 Lelki egészségvédelem a Boldogságórák segítségével. 

 Felkészülés az ökoiskola cím elnyerésére. 

 Ökoiskolai célkitűzéseink: 

-Az iskolában mindenki számára egyértelművé tenni a fenntarthatóságra nevelés 

valóságos tartalmát. Intézményünk, a fenntartható fejlődésre nevelést küldetésének 

tekinti és pedagógiai programjának középpontjába állítja. Ez olyan alapelv, amely az 

iskola mindennapi élete, a hosszú távú változások és a fejlesztések megtervezésekor 

szem előtt tart. 
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-Az ökoiskola filozófiája a pedagógiai programunkban azt jelenti, hogy a 

tevékenységünk során tekintettel vagyunk másokra és más helyekre a jelenben és a 

jövőben, vagyis az élet minden területén.  

-Az intézményi környezeti nevelési („ökoiskolai”) munkacsoport céljai: 

a tantárgyi struktúrába minél szélesebb körben legyenek beépítve a környezeti nevelés 

alapelvei. 

-Új, a környezeti neveléshez is kapcsolódó- tanulási és tanítási stratégiák kidolgozása, 

melyek révén a nehezen kezelhető, magatartás zavaros diákok számára segítséget 

tudunk nyújtani. 

-A tanórán kívüli tevékenységek előtérbe helyezése, melyek fontosak a közösség 

formálás, az értékrend, a hagyományok tisztelete, az azonosság tudat kialakítása 

szempontjából a család, az iskola, a település és a nemzet színterén. 

-A környezettudatos szemlélet, magatartás és életvitel kialakítása. 

-A felelősségteljes gondolkodás elősegítése. 

-A megvalósult programokat dokumentáljuk fényképek és írásos beszámolók útján 

megjelentetjük az iskolai weblapon, lehetőség szerint a helyi és a regionális médiában 

is: – egészségnap, – sportnap, – karácsonyi ajándéktárgyak, díszek készítése 

természetes anyagból. 

-Környezettudatosságra nevelés 

A környezetvédelmi jeles napokhoz (mint pl. a Víz Világnapja, a Föld Napja, Madarak 

és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap, Autómentes stb.) kapcsolódó 

eseményekről, programokról a diákokat és a kollégákat tájékoztatni és figyelmüket 

felhívni.  

-Külső helyszínek látogatása - a tananyaghoz kapcsolódó, szemléletformáló, 

környezettudatosságra nevelő helyszínek felkeresése. 

 

Időpont, határidők  Célok, feladatok, programok, 

események 

Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

Szeptember   
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Szeptember - folyamatosan Az Ökoiskolai munkacsoport 

megalakulása. 

Az éves célok meghatározása. 

Kiemelt fontosságú cél a tanév során: 

Felkészülés az „ Ökoiskola” cím 

elnyerésére.  

A munkaterv összeállítása. 

 Az Ökoiskolai munkaterv egyeztetése 

az iskolában működő 

munkaközösségek munkatervével, a 

DÖK – kel, az SZMK képviselőivel.  

Pályázati lehetőségek figyelése. 

Boldogságórák tartása 1-8. osztályban. 

Pomázi Melinda 

intézményvezető-helyettes 

Székelyfalvi Gáborné Öko – 

koordinátor  

Vargáné Turza Judit 

pedagógus 

Tóth Gábor pedagógus 

Rajka Attila pedagógus 

Tóth Ágnes pedagógus 

Ágotai Emese 

egészségfejlesztő szakember 

Barta József technikai 

dolgozók delegáltja 

DÖK, SZMK képviselője 

Szeptember - folyamatosan Olvass többet! országos irodalmi 

vetélkedő  

Székelyfalvi Gáborné 

Szeptember - folyamatosan Pályázatok figyelése. Buzás-Ács Enikő 

Szeptember  

09. 02-09. 04. 1. osztály 

09. 06-09.10. 2-3-4. osztály 

09.13-09.17. Felső tagozat 

Szülői értekezletek. 

Éves Öko - programok tájékoztatása. 

 

 

 

 

Iskolavezetés, osztályfőnökök 

Szeptember - folyamatos Kíváncsiak Klubja alsóban  

ÖKO szakkör alsóban/felsőben 

Labdasportok szakkör 

Vargáné Turza Judit 

Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 
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Tömegsport Rajka Attila, Tóth Gábor 

Szeptember -folyamatosan Tanulmányi versenyekre jelentkezés a 

környezeti nevelés témakörben 

Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 

Szeptember 2-3. 

Szeptember 6-7.  

Erdei iskola felső  

Erdei iskola alsó 

Iskolavezetés 

Osztályfőnökök 

Szeptember 9. Térségi Diákszínjátszó Találkozó 

Kapcsolódás a városnapi 

rendezvénysorozathoz. 

Székelyfalvi Gáborné 

Szeptember 15. Takarítási Világnap 

Tisztasági verseny hirdetése 

DÖK 

Osztályfőnökök 1-8. osztály 

Szeptember 22.  Autómentes nap: A gyalogos és 

kerékpáros közlekedés további 

népszerűsítése 

Őszi tanulmányi séta a Zagyva partra 

Iskolavezetés 

Rajka Attila 

Tóth Gábor 

Szeptember 24.  Magyar Diáksport Napja az 

egészséges életmód jegyében.  

Iskolavezetés 

Testnevelők 

Osztályfőnökök 

Szeptember 25.  Játszótér felújítása, az iskola 

környékének rendezése. 

Önkormányzat  

Szülői közösség 

Iskolavezetés 

Október   

Október 1. hete Szövegértési verseny meghirdetése Buzás-Ács Enikő 

Székelyfalvi Gáborné 

Október 4. Állatok Világnapja Iskolakönyvtár: 
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Kisállatok, „házi kedvencek” 

bemutatása -Fotókiállítás 

Buzás-Ács Enikő 

Rendszergazda: Piti Dávid 

Október 3-4. hete 

 

Árvácska ültetés Pege Marianna 

Október - folyamatosan Az iskola ablakai, aula dekorálása őszi 

levéldíszekkel. 

Rajztanárok, DÖk 

Október - folyamatosan Lombgereblyézés, komposztálás 

Az iskola udvarán lehullott lomb 

összegereblyézése, komposztálása. 

ÖKO Szakkör tagjai 

Vargáné Turza Judit 

Rajka Attila 

Karbantartó 

Október- folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Október 14.  Pályaorientációs nap 

Látogatás Paksra 

Iskolavezetés 

Osztályfőnökök 

November   

November - folyamatosan Pályaorientáció: 

Iskolalátogatások, munkahelyek 

látogatása, hiányszakmák 

feltérképezése a fenntarthatóság 

jegyében. 

Iskolavezetés 

Földi Krisztina  

Kálló István 

Bencsik Orsolya 

Eszesné Csizmadia Melinda 

7-8. osztály tanulói 

November 02. Élj egészségesen! nap az alsóban Iskolavezetés 
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Egy nap az életért- drogprevenciós nap 

felsőben 

ÖKO munkacsoport 

Alsós munkaközösség 

Osztályfőnökök 

Meghívott előadók 

December   

December  Vörösmarty- Kupa Testnevelők 

December 1. 2. hete Vörösmarty-hét  

ÖKO verseny 

Tanulmányi versenyek 

 

 

ÖKO munkacsoport 

December 11. Adventi készülődés – családi nap 

Ajándékkészítés a 

környezettudatosság jegyében. 

Iskolavezetés 

Osztályfőnökök 

SZMK 

DÖK 

Január   

Január - folyamatosan Pályázatok figyelése Buzás-Ács Enikő 

Január - folyamatosan Felkészülés a tavaszi Olvass többet! 

versenyre. 

Székelyfalvi Gáborné 

Február   

Február - folyamatosan Pályázatok figyelése Buzás-Ács Enikő 

Február - folyamatosan Felkészülés a tavaszi Olvass többet! 

versenyre. 

Székelyfalvi Gáborné 
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Március   

Március 21. Erdők Világnapja alkalmából 

játékos vetélkedő 1-8. osztály 

Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 

Vargáné Turza Judit 

Március 22. Víz Világnapja –rajz-és fotókiállítás 

Vízi járművek készítése 

újrahasznosított anyagokból 

Tóth Ágnes 

Rajka Attila 

Simon Ágnes 

Pege Marianna 

Április   

Április 22. A Föld Napja alkalmából vetélkedő Bencsik Orsolya 

Április 25-29. Fenntarthatósági Témahét Iskolavezetés 

ÖKO Munkacsoport 

Földi Gyuláné- alsós 

munkaközösség-vezető 

Pege Marianna fejlesztő 

munkacsoport-vezető 

Osztályfőnökök 

DÖK 

 

Időpont, határidők  Célok, feladatok, programok, 

események 

Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

Áprilisban a kiírás szerint Ökoiskolai pályázat benyújtása Iskolavezetés 

ÖKO Munkacsoport 

Földi Gyuláné- alsós 

munkaközösség-vezető 
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Május   

Május - folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Május 10. Madarak és Fák Napja 

Vetélkedő szervezése 1-8. 

Megemlékezés rádión keresztül 

Kedvenc fám- rajzkiállítás 

Osztályfőnökök 

Bencsik Orsolya 

Rajztanár 

Május 27. Gyermeknap- Családinap a 

környezettudatosság jegyében 

Iskolavezetés 

ÖKO Munkacsoport 

Földi Gyuláné- alsós 

munkaközösség-vezető 

Pege Marianna fejlesztő 

munkacsoport-vezető 

Osztályfőnökök 

DÖK 

Technikai dolgozók 

Június   

Június 5.  Környezetvédelemi világnap: Az 

országos program figyelemmel 

kísérése, lehetőség szerint részvétel a 

meghirdetett helyi programokon 

Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 
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Június 3. hete Az éves ÖKO – munka értékelése 

Jövő évi tervek, új lehetőségek 

kidolgozása 

ÖKO munkacsoport 
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Újszászi Vörösmarty Mihály  

Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKO-iskolai munkaterve 
2021/2022-es tanév 

 

 

 

Újszász, 2021. szeptember 01. 

 

 

 

Készítette: Ökoiskolai munkacsoport  Jóváhagyta: Makainé Zérczi Zsuzsa 

         intézményvezető 

 

  



Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2021/2022.  

105. oldal 

 

1. Helyzetelemzés  

2.1 Személyi feltételek  

Az ÖKO munkacsoport tagjai 

 

Pomázi Melinda  intézményvezető-helyettes  

Ágotai Emese iskola védőnő egészségfejlesztési 

szakember 

Bencsik Orsolya ÖKO szakkör vezetője földrajz szakos 

Székelyfalvi Gáborné ÖKO munkacsoport vezető 

Fejlesztő munkaközösség 

magyar-etika szakos 

mentálhigiénés szakember 

Vargáné Turza Judit Kíváncsiak Klubja vezetője 

alsóban 

Alsós munkaközösség 

tanító 

Tóth Gábor Innovatív munkaközösség testnevelés szakos 

gyógytestnevelő  

Rajka Attila  biológia-testnevelés szakos 

Tóth Ágnes  tanító 

Barta József technikai dolgozók 

képviselője 

karbantartó 

 DÖK képviselő  

 SZMK elnök  

 

2. Az ÖKO iskolai program feladatai, célkitűzéseink  

 Az intézmény egészének, az intézményvezetésnek, az iskolában működő 

munkaközösségeknek, az egész nevelőtestületnek, az intézményben dolgozó technikai 
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munkatársaknak a közös tevékenysége révén az intézmény minden területén 

érvényesülnek a fenntarthatóság alapértékei.  

 Az alapdokumentumok átdolgozása. 

 Az ökoiskolai szemléletmódnak az iskola összes területét érintenie kell: 

a nevelő-oktató munkát, 

az intézmény működtetését, 

a helyi közösséggel való kapcsolattartást, 

az intézmény arculatának kialakítását. 

 Ökoiskolai célkitűzéseink: 

-Az iskolában mindenki számára egyértelművé tenni a fenntarthatóságra nevelés 

valóságos tartalmát. Intézményünk, a fenntartható fejlődésre nevelést küldetésének 

tekinti és pedagógiai programjának középpontjába állítja. Ez olyan alapelv, amely az 

iskola mindennapi élete, a hosszú távú változások és a fejlesztések megtervezésekor 

szem előtt tart. 

-Az ökoiskola filozófiája a pedagógiai programunkban azt jelenti, hogy a 

tevékenységünk során tekintettel vagyunk másokra és más helyekre a jelenben és a 

jövőben, vagyis az élet minden területén.  

-Az intézményi környezeti nevelési („ökoiskolai”) munkacsoport céljai: 

a tantárgyi struktúrába minél szélesebb körben legyenek beépítve a környezeti nevelés 

alapelvei. 

-Új, a környezeti neveléshez is kapcsolódó- tanulási és tanítási stratégiák kidolgozása, 

melyek révén a nehezen kezelhető, magatartás zavaros diákok számára segítséget 

tudunk nyújtani. 

-A tanórán kívüli tevékenységek előtérbe helyezése, melyek fontosak a közösség 

formálás, az értékrend, a hagyományok tisztelete, az azonosság tudat kialakítása 

szempontjából a család, az iskola, a település és a nemzet színterén. 

-A környezettudatos szemlélet, magatartás és életvitel kialakítása. 

-A felelősségteljes gondolkodás elősegítése. 

-A megvalósult programokat dokumentáljuk fényképek és írásos beszámolók útján 

megjelentetjük az iskolai weblapon, lehetőség szerint a helyi és a regionális médiában 

is: – egészségnap, – sportnap, – karácsonyi ajándéktárgyak, díszek készítése 

természetes anyagból. 

-Környezettudatosságra nevelés 



Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2021/2022.  

107. oldal 

A környezetvédelmi jeles napokhoz (mint pl. a Víz Világnapja, a Föld Napja, Madarak 

és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap, Autómentes stb.) kapcsolódó 

eseményekről, programokról a diákokat és a kollégákat tájékoztatni és figyelmüket 

felhívni.  

3. Intézményen kívüli szervezetekkel kapcsolatos feladatok  

 Külső helyszínek látogatása - a tananyaghoz kapcsolódó, szemléletformáló, 

környezettudatosságra nevelő helyszínek felkeresése. 

 Részvétel a város életében. 

 Szemléletformálás – én is tudok tenni a környezetemért! 

 

 

 

4. Programterv 

Időpont, határidők  Célok, feladatok, programok, 

események 

Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

Szeptember   

Szeptember - folyamatosan Az Ökoiskolai munkacsoport 

megalakulása 

Az éves célok meghatározása  

Kiemelt fontosságú cél a tanév során: 

Felkészülés az „ Ökoiskola” cím 

elnyerésére.  

A munkaterv tervezet összeállítása 

 Az Ökoiskolai munkaterv egyeztetése 

az iskolában működő 

munkaközösségek munkatervével, a 

DÖK – kel, az SZMK képviselőivel  

Pályázati lehetőségek figyelése 

Pomázi Melinda 

intézményvezető-helyettes 

Székelyfalvi Gáborné Öko – 

koordinátor  

Vargáné Turza Judit 

pedagógus 

Tóth Gábor pedagógus 

Rajka Attila pedagógus 

Tóth Ágnes pedagógus 

Ágotai Emese 

egészségfejlesztő szakember 

Barta József technikai 

dolgozók delegáltja 
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DÖK, SZMK képviselője 

Szeptember - folyamatosan Az iskola folyosóinak, osztálytermek 

dekorálása (plakátok, diákrajzok) 

„Fogadj örökbe egy virágot!” program  

Osztályfőnökök (1 – 8. 

osztályok)  

Pege Marianna 

gyógypedagógus 

 

Szeptember - folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Szeptember  

09. 02-09. 04. 1. osztály 

09. 06-09.10. 2-3-4. osztály 

09.13-09.17. Felső tagozat 

Szülői értekezletek 

Éves Öko - programok tájékoztatása 

 

 

 

 

Iskolavezetés, osztályfőnökök 

Időpont, határidők  Célok, feladatok, programok, 

események 

Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

Szeptember - folyamatos ÖKO szakkör alsóban  

ÖKO szakkör felsőben 

Labdasportok szakkör 

Tömegsport 

Vargáné Turza Judit 

Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 

Rajka Attila, Tóth Gábor 

Szeptember -folyamatosan Tanulmányi versenyekre jelentkezés a 

környezeti nevelés témakörben 

Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 

Szeptember 2-3. Erdei iskola felső  Iskolavezetés 
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Szeptember 6.  Osztályfőnökök 

Szeptember 7.  Papírgyűjtés a környezettudatosság 

jegyében 

DÖK 

Osztályfőnökök 

Szeptember 15. Takarítási Világnap 

Tisztasági verseny hirdetése 

DÖK 

Osztályfőnökök 1-8. osztály 

Szeptember 22.  Autómentes nap: A gyalogos és 

kerékpáros közlekedés további 

népszerűsítése 

Őszi tanulmányi séta a Zagyva partra 

Iskolavezetés 

Rajka Attila 

Tóth Gábor 

Szeptember 24.  Magyar Diáksport Napja az 

egészséges életmód jegyében.  

Iskolavezetés 

Testnevelők 

Osztályfőnökök 

Szeptember 25.  Játszótér felújítása, az iskola 

környékének rendezésé 

Önkormányzat  

Szülői közösség 

Iskolavezetés 

Október   

Október 4. Állatok Világnapja 

Kisállatok, „házi kedvencek” 

bemutatása -Fotókiállítás 

Iskolakönyvtár: 

Buzás-Ács Enikő 

Rendszergazda: Piti Dávid 

Október 3-4. hete Árvácska ültetés Pege Marianna 

Október - folyamatosan Az iskola ablakai, aula dekorálása őszi 

levéldíszekkel 

 

 

Rajztanárok, DÖk 
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Időpont, határidők  Célok, feladatok, programok, 

események 

Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

Október - folyamatosan Lombgereblyézés, komposztálás 

Az iskola udvarán lehullott lomb 

összegereblyézése, komposztálása. 

ÖKO Szakkör tagjai 

Vargáné Turza Judit 

Rajka Attila 

Karbantartó 

Október- folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Október 14.  Pályaorientációs nap 

Látogatás Paksra 

 

November   

November - folyamatosan Pályaorientáció: 

Iskolalátogatások, munkahelyek 

látogatása, hiányszakmák 

feltérképezése a fenntarthatóság 

jegyében. 

Iskolavezetés 

Földi Krisztina  

Kálló István 

Bencsik Orsolya 

Eszesné Csizmadia Melinda 

7-8. osztály tanulói 

November - folyamatosan Madáretetők kihelyezése, ellenőrzése, 

karbantartása, feltöltése élelemmel. 

ÖKO szakkörösök 

Bencsik Orsolya 

Vargáné Turza Judit 

November 02. Élj egészségesen! nap az alsóban 

Egy nap az életért- drogprevenciós nap 

Iskolavezetés 

ÖKO munkacsoport 
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felsőben Alsós munkaközösség 

Osztályfőnökök 

Meghívott előadók 

November vége Adventi készülődés a 

környezettudatosság jegyében. 

Az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó 

koszorú, díszek készítése természetes 

anyagok felhasználásával és 

elhelyezésük az iskola aulájában. 

Alsós és felsős DÖK 

Osztályfőnökök 

 

November 8-12 Úszásoktatás Iskolavezetés 

1. és 2. osztály osztályfőnökei 

November - folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

December   

December- folyamatosan A madáretetők kihelyezése és 

folyamatos feltöltésük élelemmel. 

ÖKO szakkörök 

December  Vörösmarty- Kupa Testnevelők 

December 1. 2. hete Vörösmarty-hét  

ÖKO verseny 

Tanulmányi versenyek 

ÖKO munkacsoport 

December 6. Mikulás megünneplése a 

fenntarthatóság jegyében  

Osztályfőnökök 

DÖK 
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Tantermi dekoráció készítése, 

megújítása. 

December 11. Adventi készülődés – családi nap Iskolavezetés 

Osztályfőnökök 

SZMK, DÖK 

December 21. Karácsonyi ünnepség a 

fenntarthatóság jegyében 

Iskolavezetés 

Osztályfőnökök 

SZMK, DÖK 

 

December folyamatosan Hó eltakarítása  

Időjárástól függően- a tanulók 

bevonása a hó eltakarítása, bokrok 

ágairól lerázás. 

Technikai dolgozók 

ÖKO szakkör vezetői 

December folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Január   

Január folyamatosan A madáretetők kihelyezése és 

folyamatos feltöltésük élelemmel. 

ÖKO szakkörök 

Január folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Február   
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Február folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Február 1-2. hetében Farsangi mulatságok osztálykeretben 

az újrahasznosítás jegyében 

Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Február 2. hete Az első félév tisztasági versenyének 

eredményhirdetése 

DÖK 

Február 3. hete Palántanevelés az iskolakert számára ÖKO szakkör 

Március   

Március - folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Március 21. Erdők Világnapja alkalmából 

játékos vetélkedő 1-8. osztály 

Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 

Vargáné Turza Judit 

Március 22. Víz Világnapja –rajz-és fotókiállítás 

Vízi járművek készítése 

újrahasznosított anyagokból 

Tóth Ágnes 

Rajka Attila 

Simon Ágnes 

Pege Marianna 

Április   
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Április - folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Április 22. A Föld Napja alkalmából vetélkedő Bencsik Orsolya 

Április 25-29. Fenntarthatósági Témahét Iskolavezetés 

ÖKO Munkacsoport 

Földi Gyuláné- alsós 

munkaközösség-vezető 

Pege Marianna fejlesztő 

munkacsoport-vezető 

Osztályfőnökök, DÖK 

Áprilisban a kiírás szerint Ökoiskolai pályázat benyújtása Iskolavezetés 

ÖKO Munkacsoport 

Földi Gyuláné- alsós 

munkaközösség-vezető 

Május   

Május - folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Május - folyamatosan Iskolaudvar rendben tartása 

Iskolakert gyomlálása, betakarítás 

Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 
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Technikai dolgozók 

Május 10. Madarak és Fák Napja 

Vetélkedő szervezése 1-8. 

Megemlékezés rádión keresztül 

Kedvenc fám- rajzkiállítás 

Osztályfőnökök 

Bencsik Orsolya 

Rajztanár 

Május 27. Gyermeknap- Családinap a 

környezettudatosság jegyében 

Iskolavezetés 

ÖKO Munkacsoport 

Földi Gyuláné- alsós 

munkaközösség-vezető 

Pege Marianna fejlesztő 

munkacsoport-vezető 

Osztályfőnökök 

DÖK 

Technikai dolgozók 

Június   

Június - folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Június 5.  Környezetvédelemi világnap: Az 

országos program figyelemmel 

kísérése, lehetőség szerint részvétel a 

meghirdetett helyi programokon 

Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Június 3. hete Az éves Öko – munka értékelése Jövő 

évi tervek, új lehetőségek kidolgozása 

ÖKO munkacsoport 
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Június 3. hete Az iskolakert nyári munkáinak a 

megszervezése 

ÖKO munkacsoport  

Pege Marianna fejlesztő 

munkacsoport vezetője 

Július    

Július A nyári táborok lebonyolítása a 

környezeti nevelés figyelembe 

vételével 

Iskolavezetés 

Osztályfőnökök 
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Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Fejlesztő munkacsoport 
Munkaközösségi munkaterv 

2021/2022. tanév 

 

 

 

 
 Újszász, 2021. szeptember 01. 

 

 

 

Készítette: Pege Marianna    Jóváhagyta: Makainé Zérczi Zsuzsa 

munkaközösség vezető    intézményvezető 
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Munkaterv  

2021/2022 

Fejlesztő-integráló munkacsoport 

 

Tagok: 

Munkacsoport vezető: Pege Marianna 

Székelyfalvi Gáborné 

Földi Krisztina 

Bartáné Mucza Tünde 

Kalóné Seres Anna 

Rehák Ágnes 

Fodor Zsanett 

Szentpéteri Tímea 

Délceg Dorina 

 

 

 

Alapvető célkitűzések: 

 Szemléletformálás, integrációra nevelés, befogadó iskolai légkör 

kialakítása. 

 Az integrációs magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen 

meghatározó erkölcsi alapelv. 

 Alakuljon ki érzékenység egymás iránt, a tanulók ismerjék fel egymás 

pozitív és negatív tulajdonságait 

 Legyen kiemelt szempont a pozitív diszkrimináció. 

 SNI/BTMN tanulók esetében kompenzálni a családi nevelés hiányosságát, 

segíteni őket a szociális beilleszkedésük során. 

 Új módszerek alkalmazásának népszerűsítése (kooperatív technikák, 

differenciáló oktatás)  

 Tanmenetek tervezésénél az új módszerek beépítésének segítése, 

tanácsadás 

 Bemutató foglalkozások szervezése  

 A továbbképzéseken szerzett ismeretek beépítésének támogatása a 

pedagógiai gyakorlatba.  

 Szakmai támogatásnyújtás.  

 Hospitációra épülő szakmai együttműködés koordinálása. 
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Dátum Feladatok 

Szeptember Ismerkedés az SNI/BTMN tanulók anyagával. 

Az SNI/BTMN tanulók csoport beosztása. 

Utazó tanári hálózat kialakítása. 

A rehabilitációs órák órarendbe való behelyezése. 

Segítségnyújtás a pedagógusok munkájához, a 

tanulók alapkészségeinek felmérésében, 

rehabilitáció kialakítása. 

Az egyéni fejlesztési tervek összeállítása, a 

tantárgyi differenciálás kialakításának megsegítése. 

A szaktanárok támogatása az SNI/BTMN tanulók 

szakvéleményeiben leírt irányelveknek megfelelő 

differenciálásban. 

A rehabilitációs órák elindítása. 

Az SNI/BTMN tanulók szintfelmérése. 

 

 

Október Felterjesztendő tanulók megismerése, 

felterjesztések elkészítése 

Óralátogatások egyeztetése a többségi 

pedagógusokkal ( differenciálás többségi órán, 

pozitív diszkrimináció?) 

Fogadóóra megszervezése, kapcsolattartás a 

szülőkkel. 

 

November Esetmegbeszélések, szakmai beszélgetések, 

műhelymunkák 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók megismerése 

(tehetséggondozás) 

Folyamatos segítségnyújtás az SNI-s, BTMN-s 

tanulók pedagógusainak. 

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a 

rehabilitációban résztvevő team szakembereivel. 

 

December Szövegértő verseny szervezése és lebonyolítása 

SNI/BTMN-s tanulók körében 

Útravaló pályázatban résztvevő tanulók 

figyelemmel kisérése 

Január Beszámoló készítése a féléves munkáról, félévzárás 

Részvétel az osztályozó értekezleten, a kollégák 

tájékoztatása az adott tanulóról. 
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A gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok 

tapasztalatainak ismertetése az osztálytanítókkal, 

tanárokkal. 

Differenciáló, korrekciós mondatbank létrehozása a 

többségi pedagógusok segítése céljából. 

 

Február A rehabilitációs, fejlesztő órák eredményességének 

értékelése. 

Esetmegbeszélések az osztályfőnökökkel a 

tapasztalatokról. 

Korrekció az egyéni fejlesztési tervekben. 

Március Óralátogatások egyeztetése a kollégákkal. 

Konzultálás a vizsgálatra küldendő gyerekekről. 

Fogadóóra megszervezése, kapcsolattartás a 

szülőkkel. 

Bekapcsolódni az öko-iskola programjába 

Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, 

a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a 

napi gyakorlatban. 

 

Április Differenciálás a gyakorlatban 

Tehetséges tanulók támogatása (továbbtanulás, 

versenyek, programok) 

Szépíró verseny megszervezése és lebonyolítása az 

SNI/BTMN-s tanulók körében 

Május Kompetenciamérések körüli segítségnyújtás 

Törvényi szabályozások, irányelvek, mentesítések 

áttekintése 

Alsó-felső átmenet támogatása a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulóknál, szakmai megbeszélés 

Sikerek, jó gyakorlatok továbbadása 

 

Június Beszámoló készítése a második félévről. 

Részvétel az osztályozó értekezleten, a kollégák 

tájékoztatása az adott tanulóról. 

A gyógypedagógusok, fejlesztő szakemberek 

tapasztalatainak ismertetése az osztálytanítókkal, 

tanárokkal. 

Az év végi értékelések elkészítése. 

A továbbfejlesztett dokumentumok összegyűjtése, 

rendszerezése. 

Az egyéni fejlődési lapok lezárása. 
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Járványügyi intézkedési terv 
Érvényes: 2021.09.01-től visszavonásig 

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola járványügyi szabályzata az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Terv a köznevelési intézményekben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről alapján készült és annak 

kiegészítéseként az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolára vonatkozó speciális 

rendelkezéseket tartalmazza. 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag COVID fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges 

gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban, nevelésben, ill. az intézmény működtetésében 

csak COVID tünetektől mentes, egészséges dolgozó vehet részt.   

 

Milyen tünetek utalhatnak koronafertőzésre? 

COVID fertőzésre gyanús, amennyiben hirtelen kezdettel a gyermeknél, tanulónál az alábbi 

tünetek legalább egyikét észlelik:  

- köhögés ( száraz, ingerlő jellegű) 

- láz 

- nehézlégzés 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara. 

A fertőzést valószínűsíti, amennyiben a tünetek kezdetét megelőző 14 napban az illető szoros 

kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel, ill. olyan országban/ területen/intézményben 

tartózkodott, ahol igazolt COVID-19 járvány zajlik. 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronafertőzés gyanú vagy igazolt 

fertőzés van és az orvos utasításáig a gyermek az intézményt nem látogathatja. 

Teendők gyanús tünetek esetén: 

A tünetek megjelenését a diákok jelezzék a pedagógusnak.  

A tüneteket mutató személyre az orrát és száját eltakaró sebészeti maszkot kell helyezni és 

ideiglenesen el kell különíteni az intézmény többi dolgozójától, tanulójától. Egy elkülönítő 

helyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét végző személyeknek 

sebészeti maszkot, gumikesztyűt kell viselnie. Gondoskodni kell a helyiség folyamatos 

szellőztetéséről az ajtó zárva tartása mellett.  

Gyanús esetekben szükséges a szülő értesítése mellett az iskolaorvossal ill. a gyermek 

háziorvosával történő telefonos konzultáció, aki dönt a további teendőkről 
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Javaslatok az osztályfőnököknek: 

- Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek 

háziorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az 

iskolában javasolt védő intézkedésekről. 

- Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek, valamint háziorvosának elérhetőségéről 

( név, telefonszám) a kapcsolattartáshoz. 

- Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén konzultáljanak 

a háziorvossal az iskolába járásról. 

- Tanítsák meg a gyerekekkel a köhögési etikettet és a járvány elleni védekezés 

lehetőségeit ( távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás). 

 

Általános óvó-védő rendszabályok: 

- szappanos kézmosás ill. kézfertőtlenítés szükséges az intézménybe történő érkezéskor, 

étkezések előtt, után, valamint a mellékhelyiség használatakor, 

- kézmosáskor papírtörlő használata javasolt textiltörlő helyett, 

- tartsuk be a köhögési etikettet: köhögés, tüsszentés papírzsebkendőbe vagy a 

könyökhajlatba, használt zsebkendő a szemetesbe, utána alapos kézmosás, 

- friss levegő biztosítása, rendszeres, ill. amennyiben az időjárás megengedi folyamatos 

szellőztetés a termekben, folyosókon, 

- A tanórák közötti szünetekben annyi gyermek tartózkodjon a közösségi terekben, hogy 

a 1,5 m-es védőtávolság betartható legyen. 

Speciális helyzetekre vonatkozó óvó-védő rendszabályok: 

- önkiszolgáló tálalásnál a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák tapogatásának 

kerülése, az evőeszközöket az erre kijelölt személy adja át. 

- sporteszközök rendszeres fertőtlenítése, tanítási órák végén az órát tartó pedagógus 

köteles az órán használt sportszerek fertőtlenítését elvégezni, 

- testnevelés órákat lehetőleg a szabadban tartsák, kerülni kell a szoros testi kontaktust 

igénylő feladatokat, 

- úszás során a fertőzés kockázata alacsony, csoportos úszás engedélyezett, 

- légúti fertőzések szaporodása ( téli hónapok) esetén maszk viselése javasolt, 

- fertőtlenítő takarítás során különös gondot kell fordítani a gyakran érintett eszközök, 

felületek fertőtlenítésére ( kilincs, villanykapcsoló, korlát, asztal, pad, szék, informatikai 

eszközök, csaptelep, WC lehúzó). 
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Mit tehetnek a krónikus beteg tanulók és szüleik a fokozott védelemért? 

- A krónikus beteg gyermek kérjen igazolást a háziorvosától a krónikus betegségéről, ill. 

a javasolt óvó-védő teendőkről, s tartsa be azokat. 

- A megfelelő iskolai ellátás érdekében kérjen segítséget az iskolaegészségügyi 

szolgálattól, osztályfőnöktől. 

- Konzultáljanak a háziorvossal az ajánlott önkéntes védőoltásokról! 

- Kerüljék a tömegközlekedést, tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot, amennyiben ez 

nem lehetséges, viseljenek maszkot! 

- Osztályteremben a friss levegő közelében üljenek, kerüljék a zsúfoltságot! 

- Naponta többször mossanak kezet, kerüljék az arcuk piszkálását! 

- Fokozottan ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, rendszeres étkezésre, zöldség-

gyümölcsfogyasztásra, az állapotuknak megfelelő rendszeres testmozgásra, alvásra, 

vidámságra! 

- Elhúzódó betegség, hiányzás esetén konzultáljanak az osztályfőnökkel a távoktatás 

lehetőségéről. 

Hiányzások kezelése: 

Annak a tanulónak a hiányzása igazoltnak tekinthető, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik. Nekik a háziorvostól tanév elején kért krónikus betegségről 

szóló igazolás alapján.  

Karanténban lévő tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető. 

Mindkét esetben a tanuló az otthona elhagyása nélkül a pedagógusokkal egyeztetett formában 

részt vehet az oktatásban. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás rendje: 

- Az iskola-egészségügy a tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetett munkaterv 

szerint végzi. 

- Vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével. 

- A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat lehetőség szerint 

térben és időben elkülönítjük. 

- Az aktuális eljárásrend utasításait betartjuk. 
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- Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk használata. Két tanuló között 

a tanuló által érintett felületek fertőtlenítése, szellőztetés. A dolgozóknál maszk, köpeny 

használata, kézfertőtlenítés. Szájüreg vizsgálatakor arcvédő javasolt.  

- Együttműködünk az intézmény vezetésével az intézmény intézkedési tervének 

kialakításában és aktualizálásában. 

 

Speciális, az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolára vonatkozó rendelkezések 

1. Az intézmény látogatása 

 Az intézményünk iskolaidőben 6.30- 17.00 óráig tart nyitva. Az intézménybe történő belépést 

mindenki számára kötelező kézfertőtlenítés előzi meg. A fertőtlenítőszerek a bejáratnál 

elhelyezett adagolókban kerülnek elhelyezésre.  

A tanulók szünetekben váltott rendben (alsó-felső tagozat) az udvaron tartózkodnak és ott is 

ügyelni kell az osztályok közötti megfelelő távolságtartásra, rossz idő esetén az intézményben 

található közösségi terekben (folyosó, aula) ügyelve a megfelelő távolságtartásra. 

Az osztályok tanítási órái a saját osztálytermükben kerülnek megtartásra. Ez alól kivételek a 

következő órák: angol, német, kémia, fizika, ének, rajz, technika, informatika, hittan, néptánc, 

testnevelés és a fejlesztő foglalkozások. Ezen órák megtartása a kijelölt szaktantermekben 

történik, ahová csak az órát tartó pedagógus jelenlétében és engedélyével kézfertőtlenítést 

követően lehet belépni. A tanórák közti szünetekben ezek a szaktantermek zárva vannak. 

A tanítási órákat követően a tantermek zárva tartanak, oda csak foglalkozást tartó pedagógus 

engedélyével lehet belépni. 

A testnevelés órák megtartására a tornaszobában és a városi tornacsarnokban kerül sor. Jó idő 

esetén a testnevelés órákat a szabadban kell megtartani.  

Az informatika terem és a nyelvi labor szertár részében tartott órák alkalmával a tanulóknak és a 

diákoknak az arcot, orrot eltakaró maszk/pajzs használata kötelező. 

A WC-k használatát követően alapos szappanos kézmosás szükséges. Kéztörlésre papírtörlőt kell 

használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt 

papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni! 

 

2. Az étkezés és az ebédlő használatának rendje. 

Az ebédlőben a tanulók a tízórai és ebédszünetben tartózkodhatnak, oda csak felnőtt 

felügyeletével alapos kézmosást és kézfertőtlenítést követően léphetnek be. Az ebédlőben 

egyszerre annyi tanuló tartózkodhat, amennyi étkezni tud, a felesleges csoportosulást, tömörülést 



Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2021/2022.  

125. oldal 

el kell kerülni. Az ebédlőbe való bejutásra az intézmény aulájában kell várakozni. Az ebédlőben 

egyszerre 52 tanuló étkezhet, egy asztalnál 4 fő. 

Az étkező tanulócsoportok ebédlőből való távozását követően az étkezőasztalok felületét 

fertőtleníteni szükséges. A fertőtlenítést az erre kijelölt személy végezheti el. 

 

3. Teendők beteg gyermek esetén 

Az intézményben csak egészséges személy tartózkodhat. A gyermek gyógyulását követően az 

intézményt csak az orvosi igazolás bemutatásával látogathatja. 

 

TANULÓKNAK: 

- Az intézménybe érkezéskor alaposan moss/fertőtleníts kezet! 

- Kézmosás/fertőtlenítés a szünetek végén is kötelező. 

- Jó idő esetén szünetekben (a megfelelő rend szerint) tartózkodj az udvaron! 

- Amennyiben ez nem lehetséges, (rossz idő) akkor az iskola aulájában, illetve a 

folyosókon, de a védőtávolság betartására figyelj!  

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben és az ebédlőben. 

- WC használata után alaposan moss/ fertőtleníts kezet!  

- Étkezések előtt és után a szappanos kézmosás/fertőtlenítés ne maradjon el! 

- Kéztörlésre papírtörlőt, vagy saját törölközőt használj! 

- Használat közben törekedj arra, hogy nem pazarold a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a 

kijelölt gyűjtőedénybe dobd bele! 

- Figyelj a  köhögési etikettre! 

1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 

2.  a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 

3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell 

végezni 

- Nagyon figyelj arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt 

idő van! Kerüld a csoportosulást!     

- Az étkezéshez szükséges eszközöket az arra kijelölt felnőttől kapod meg. 
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- Tanóráid nagy része az osztálytermedben lesz. Ha mégis „vándorolnod” kell, akkor az 

osztálytermedet úgy hagyd el, hogy könyveid, taneszközeid az asztalról elpakolod. A 

szaktanterembe csak tanárod engedélyével, kézfertőtlenítést követően léphetsz be! 

- Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!  

- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal zacskót 

vagy uzsonnás dobozt! 

- A hetes ügyeljen a tantermek folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes 

ablakfelületet kitáró) szellőztetésre!  

- Ha betegnek érzed magad, azonnal szólj az osztályfőnöködnek, vagy az órát tartó 

tanárodnak! 

- Betegség után csak orvosi igazolással jöhetsz vissza az iskolába. 

SZÜLŐKNEK: 

- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja.  

- A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség 

szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

elkülönítjük. 

- A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

- A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt 

hiányzásnak kell tekinteni. 

- Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére előírt karantén időszakára. 

- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 
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- Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása 

szerint szükséges eljárni.  

Vagyis: 

- Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás 

igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, 

hatóságok felé! 

- Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek 

tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint a 

délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek 

tekinti.     ( Az igények felmérése szeptember elsején történik). 

- Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy 

történjen.  

- A szülők személyes megjelenésével járó elsős szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Ha az intézmény úgy 

rendelkezik, akkor a szülői értekezletek, fogadó órák online térben kerülnek 

megtartásra. 

- Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta 

felülete vagy TEAMS. 

PEDAGÓGUSOKNAK: 

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

- A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák 

során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez 

mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) 

kell végezni.  

- Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért 

ezeket fertőtlenítését az órát tartó nevelőnek az óra végén el kell végeznie. 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés 

szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  időjárás 

függvényében. 
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- Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem tervezünk 

osztálykirándulást” álláspontot képviseli. 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai 

szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények 

megfelelő használata) 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze 

semmit, ne csoportosuljanak, egy asztalnál maximum 4 tanuló üljön.  

- Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

- Digitális munkarendre átállás estén a TEAMS-ben tartandó online órák tartását 

javasoljuk az órarendben meghatározott időben. Anyag kiküldése a Kréta rendszeren 

keresztül! 

TAKARÍTÓKNAK: 

- Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig. 

- Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

- A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a 

padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,  

                        egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

 játékok, sporteszközök tisztítására;  

 radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

 képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

 pókhálók eltávolítására; 

 rovar- és rágcsálóirtásra;  

 csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,  

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a 

pangó víz kifolyjon. 

- Intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását! 
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- Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről 

külön órarendet fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok 

közötti váltás! 

- A szociális helyiségekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási 

lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell 

kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata 

tilos.  

- Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi 

többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 

 hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az 

ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

 informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, 

stb.),  

 mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.  

 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse.  

- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű). 

- Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell. Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók. 

 

 

 

 

 


