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1. ÉVES CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK
1.1. Helyzetelemzés
Nevelőtestületünk a 2020/2021-es tanév évzáró értekezletén elemezte, értékelte az iskolában folyó
nevelő-oktató munkát, annak eredményeit, hatékonyságát.
A tapasztalatokat, eredményeket, hiányosságokat a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve és a tanév
végi beszámoló tartalmazza.

Személyi feltételek:

határozott
S.sz.

Név

Lakhely

Szakképesítés
határozatlan

1.
2.
3.
4.
5.

FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÁLLOMÁNYBAN
Balázsné
Balatonmáriafürdő tanító – technika szakkollégium
határozatlan
Ghihor Tímea
Csábi Máté
Lengyeltóti
egyetemi hallgató – testnevelő –
határozott
edző szakos
Benkő Erika
Lengyeltóti
határozatlan
Fulmer Judit
Lengyeltóti
tanító, technika szakkoll. mat.
határozatlan
műv.ter.
tanító
Gábriel Zsófia
Lengyeltóti
határozatlan

Halász
6. Hajnalka

Fonyód

matematika – fizika tanár

7. Jónás Zoltán

Lengyeltóti

tanító, testnev.szakkoll, mat.
műv.terület

határozatlan

határozatlan

8.

Kardos
Annamária

Lengyeltóti

gyógyped., (tan. ak.)

határozatlan

9.

Keresztes
Ottilia

Lengyeltóti

tanító, term.ism.művterület
biológia tanár

határozatlan

10. Kiss Krisztián

Lengyeltóti

11. Nagy Marianna Lengyeltóti

Nagyné Alaitner
Lengyeltóti
Andrea
Nagyné Mátés
13.
Lengyeltóti
Katalin
12.

14. Pucskó Andrea Lengyeltóti
15. Ritecz Erika

Lengyeltóti

tanító, testnevelés tanár,
történelem középiskolai
tanár
tanító, könyvtár spec.koll., magyar
tanár
tanító, ének speckoll. magyar műv.
Terület
tanító, term.ism. speckoll.
Gyógyped. (tan.ak)
tanító, technika speckoll.
gyógyped. (tan.ak.)
tanító, ének spec.koll.
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16. Sipos Réka
17. Sipos Zoltán
18. Szabó Eszter
19.

Lengyeltóti
Lengyeltóti
Balatonboglár

Szücs Gáborné Buzsák
Toldi Lilla

Fonyód

21.

Tóth Zoltánné

Buzsák

1.

Ágostonné
Dankó Mónika

20.

tanító, testnevelés műv.ter.
földrajz-testnevelés tanár
földrajz-történelem tanár
tanító, magyar tanár, ének-zene
tanár,
tanító, testnevelés műv.ter.

tanító,techn. Spec.koll.
ÁTTANÍTÓK - ÓRAADÓK

Lengyeltóti

kémia tanár

2.

Balogh Szabine

Balatonlelle

német tanár

3.

Kissné Farkas
Barbara

Lengyeltóti

német tanár, logopédus

4.

Magyar Valéria

Fonyód

rajz tanár

5.

Szilasi Gábor

Fonyód

angol tanár

6.

Riba Istvánné

Lengyeltóti

utazó gyógypedagógus

határozott
határozatlan
határozatlan
határozatlan
határozatlan
határozatlan
Áttanító Balatonfenyvesi
ÁltalánosIskola

Áttanító
Balatonlellei
általános iskola
óraadó
Szakszolgálat
Óraadó
nyugdíjas
pedagógus
Áttanító
Mátyás Király G.
Megbízási
szerződéssel Szakszolgálat

MŰVÉSZETI ISKOLA - ÁLLOMÁNYBAN
1.

Kersztes
László

Lengyeltóti

rézfúvós tanár

2.

Gáspár Sándor

Lengyeltóti

rézfúvós tanár

3.

Miklián
Richárd

Lengyeltóti

néptánc

határozatlan
határozatlan
határozott

MŰVÉSZETI ISKOLA – ÓRAADÓK, ÁTTANÍTÓK, RÉSZMUNKAIDŐSÖK
1.

Fülep Benedek

Budapest

fafúvós tanár

2.

Vörös Miklós

Kaposvár

fafúvós tanár

3.

Gáspárné
Sárközi Renáta

Lengyeltóti

furulya – fuvola tanár

4.

Magyar Valéria

5.

Schweitzer
Jolán

6.

Tóth Márton

rajz tanár
Fonyód

zongora tanár

Balatonlelle

ütős tanár
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7.

Pálné
Szelencsik
Klára

áttanító
Balatonboglári
Általános Isk.

szolfézs tanár

Keszthely

ÁLLOMÁNYBAN, DE KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEN SZABADSÁGON TARTÓZKODÓK
1.

Dékányné

Öreglak

angol tanár

határozatlan
Szülési szab.

Kapitány
Zsuzsanna
2.

Varga Anita

Balatonlelle

tanító – testnevelés műv.ter.

határozatlan
Szülési szab.

3.

Zsombok

Lengyeltóti

tanító, történelem tanár

fiz.nélk. szab.

Lajos

Személyi és egyéb változások :
Változások az iskola vezetésében:
-

Fulmer Judit Igazgató Asszony helyett Sipos Zoltán vezeti az iskolát

-

Sipos Zoltán igazgatóhelyettesi feladatait Kardos Annamária látja el a továbbiakban

-

a Felsős munkaközösség vezetői feladatokat Fulmer Judit látja el

-

az Intézményi Tanács vezetését

-

a DÖK vezetői feladatokat Kardos Annamária látja el

látja el

Távozó pedagógusok:
Nyugdíjba vonult :
-

Teveliné Rezsőfi Gyöngyi – tanító, angol – rajztanár – általános iskola – művészeti iskola

-

Aleitner István – tanító – általános iskola

Másik munkahelyre távozott:
-

Baráth Tamás – testnevelő – edző – általános iskola

Érkező pedagógusok:
-

Balázsné Ghihor Tímea – tanító, technika szakkollégium - általános iskola

-

Csábi Máté – egyetemi hallgató – testnevelő – edző - általános iskola

-

Gábriel Zsófia – tanító - általános iskola

-

Sipos Réka – tanító, testnevelés műv.ter. - általános iskola
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-

Toldi Lilla – tanító, testnevelés műv.ter. - általános iskola

Az angol nyelvtanári feladatokat sajnos a legnagyobb erőfeszítések árán sem tudtuk megoldani
nyelvtanár felvételével, ezért belső átszervezéssel két kolléga , Toldi Lilla 4. és 5. évfolyamon és
Kiss Krisztián 6.és 7. évfolyamon angol középfokú nyelvvizsgával, valamint a fonyódi Mátyás
Király Gimnáziumból áttanítással Szilasi Gábor a 8. évfolyam 3 óráját látják el.
Sikerként könyvelhetjük el, hogy a három távozó kolléga helyett öten érkeztek, mellyel még ha kis
mértékben is, de sikerült csökkenteni a kollégák terheit, azokat a lehetőségekhez mérten jobban
elosztani.
Szintén örömteli, hogy első évfolyamon két osztályt tudtunk indítani. Ez azért is volt nagyon fontos,
mert a gyerekek szociális helyzetből adódó lemaradásuk, képességeik hiányai ( SNI – BTM ) az
alacsonyabb létszámoknál könnyebben, eredményesebben korrigálhatók.
A 6. évfolyamon – egy év összevonás után - újra két osztályban tanulhatnak a gyerekek, ami
remélhetőleg az eredményekben is megnyilvánul.
A 8 évfolyamon 13 osztállyal, 4 napközis csoporttal és 2 tanulószobával működünk, ami a
tavalyi tanévhez képest 1 osztály és 1 csoport növekedést jelent. Jelenleg a 4. 5. és 7.
évfolyamon egy-egy osztály van. Az első évfolyamra beiratkozott diákok megfelelő száma
biztosította a két osztály indítását. A törvényi változásoknak megfelelően jövőre várhatóan
egy első osztályunk lesz. Az idei évben sem voltak jellemzőek a szabad iskolaválasztás jogán
más iskolát választó szülők.

A művészeti iskolában is történtek változások. A képzőművészeti képzésen nyugdíjba vonulás miatt
új pedagógus, Magyar Valéria óraadóként látja el a feladatokat.
A zenei tanszakon a korábbi óraadó, részmunkaidős ás áttanító kollégák mellett új pedagógus,
Fülep Benedek fafúvós szakon erősíti iskolánkat, részmunkaidőben.
Néptánc tanszakon Miklián Richárd látja el az oktatói feladatokat, sajnos végzettség nélkül.
Fontosnak tartom ennek a helyzetnek a megoldását. Elsődlegesen Richárd beiskolázásával
szeretném megoldani a problémát.

Technikai és nevelést - oktatást segítő személyzet
Ebben a tekintetben nem történt változás a tavalyi évhez képest. Továbbra is gondot okoz, hogy a
porta szolgálatot egy korábban takarítást végző személy látja el. Ezzel a takarítók számára – főleg a
járványhelyzet súlyosabb időszakában – nagy nehézségeketb okoz/ okozott feladatuk megfelelő
ellátása. Ezért kértem Igazgató Asszonyt, hogy a 4 órában alkalmazott Kovács Éva takarítónő
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munka idejét lehetőség szerint 6 vagy 8 órára szíveskedjen megemelni. Bízunk benne, hogy lesz rá
mód, amivel nagyobb fokú tisztaságot tudnánk biztosítani az épületben.
Munkakör
Iskolatitkár
Rendszergazda

Álláshely
1
0,5

Név
Fűzfa Kálmánné
Székely József

Pedagógiai asszisztens

1

Bogdán Gyöngyi

Portás

1

Barcsanicsné Györék Ildikó

2,5

Somogyvári Ágnes, Kovács

Takarító

Éva, Nagy Zoltánné
Karbantartó

1

Végh Norbert

Tárgyi feltételek
A nyár folyamán apróbb karbantartási munkák készültek el, mint tönkrement zárak cseréje, javítása,
a korábban lecserélt mennyezeti lámpák helyének glettelése – festése ( a kivitelező feladata lett
volna ) , kiégett fénycsövek – patronok cseréje. Egyéb festés, parkettalakkozás, stb. nem történt.
Informatikai eszközállományunk erősen elavult. A kollégák egyre nagyobb arányban használnák
óráikon az internet adta lehetőségeket. Sajnos rendkívül akadozik az internet. A projektorok
lámpáinak üzemideje lejárt. Szükség lenne nagyobb méretű korszerűsítésre a régebbi eszközöket
tekintve.

A szülői munkaközösség az iskola udvarában felállított egy kültéri eszközökből álló kondiparkot,
melynek bevizsgálása, engedélyeztetése még nem történt meg. A biztonságos használat – felügyelet
– miatt tervezzük bekerítését.

További felújítási, karbantartási feladatok, eszközök beszerzése:
-

iskolaudvar balesetmentessé tétele – a fent említett kondipark biztonságossá tétele, kerítés
építése

-

iskolaudvar felújítása – játszótéri játékok telepítése néhány kültéri játékkal

-

régi épület tantermeinek felújítása: az elavult világítótestek cseréje, az elhasználódott
padlóburkolat cseréje
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-

régi épületrész folyosói falburkolat felújítása – a jelenlegi lambéria több évtizedes, nagyon
sok helyen hiányos, így annak a felújítása, esetleges cseréje

-

régi és új épület találkozásánál beázás megszüntetése, csatornatisztítás

-

tetőcsatorna tisztítása, javítása (az ereszcsatorna több, mint 10 m magasságban van.)

-

tantermek, folyosók, irodák festése

-

tantermi bútorok: szék, pad, szekrény, a hiányzó szekrények, padok pótlása. Az első
osztályos tanulók részére alacsonyabb padok pótlása (20 db.) Felső tagozatos tanulók
részére kétszemélyes padok pótlása (20 db)

-

tantermekbe táblák beszerzése

- Alapfokú Művészeti Iskola
-

Klíma berendezés visszaállítása a művészeti iskola tetőtéri szinten (sokszor több mint +33
fok van; péld
a: tanszaki bemutatókan a fellépő gyerekeken kívül kb. 35-40 fő tartózkodik az aulában,
kamarazene és zenekari próbák vannak rendszeresen itt megtartva)
Tetőtéri szinten- aulában

klíma berendezés visszaállítása

összesen

300.000,-Ft.
300.000,-Ft.

Pályázatok
Jelenleg nincsenek élő, futó pályázataink, azok lezárultak. Ugyanakkor fontos lenne pályázatokat
felkutatni és azokra pályázni, ezzel is bővíteni a lehetőségeket mind anyagi, mind tárgyi területen.
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A 2021/2022-es tanév célja, kiemelt feladatai

1.2

Mindenekelőtt megőrizni minél nagyobb mértékben a dolgozók egészségét,
hogy biztosított legyen az iskola zavartalan működése.
1.2.1. A nevelő-oktató munka tartalmi fejlesztése


Országos kompetenciamérés
-

éves intézkedési terv megvalósítása

-

egyéni fejlesztési tervek kidolgozása (egyéni fejlesztési utak: a tehetséges tanulók
további fejlesztése, a lemaradók felzárkóztatása) a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetében;



-

kompetenciafejlesztés tanmenetekben történő megjelenítése, megjelölése

-

nyelvi mérésekre történő felkészülés

Témahetek – részvétel évfolyamonként, munkaközösségi bontásban (kapcsolatépítés
a helyi pénzintézettel – OTP - a pénzügyi témahét esetében)



Belső műhelymunka:
-

jó gyakorlatok, módszerek megismerése, átadása (tapasztalatcsere, hospitálás,
téma megbeszélés, stb.) – munkaközösségi bemutató órák, foglalkozások
szervezése,

-

munkaközösségek önálló szakmai munkája: éves program kidolgozása,
megvalósítása, kiemelten a felzárkóztatás és a tehetséggondozás területére
koncentrálva

-

elsősorban a TKDM (tanórán kívüli digitális munkarend) tapasztatainak
beépítésére;



Egységes online felület kialakítása, használatának egységesítése – a TKDM
bevezetésének esetére;



Kommunikációs tevékenység fejlesztése:
-

arculati elemek, programok, akciók, megjelenés, illetve a szülőkkel/diákokkal
történő együttműködés fejlesztése („Mit tartunk fontosnak, illetve „Tanári
kézikönyv” elkészítése);

-

a KRÉTA felület hatékony, eredményes használata (pedagógus-diák-szülő);
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1.2.2. Pedagógus életpálya


Portfólió készítés – felkészülés, érintettek részvétele, munkája, feltöltés



Pedagógus minősítések



Intézményi önértékelés – Ötéves önértékelési terv, Éves önértékelési terv,
óralátogatások, fejlesztési tervek, látogatások

1.2.3. Szervezetfejlesztés, működés javítása


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



Iskola tisztaságának, rendjének fejlesztése



Iskolai biztonság fejlesztése (közlekedés, udvar, épület)



KOMMUNKIÁCIÓ FEJLESZTÉSE



KÖZÖSSÉG IRÁNTI ELKÖTELEZETTÉG FEJLESZTÉSE!



óvoda iskola átmenet jó gyakorlatunk működtetése a nehezített helyzet ellenére



évismétlők számának csökkentése



a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentése a szakmai munka
hatékonyságának emelésével



gyerekek tanulási motivációjának emelése
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OSZTÁLYAINK

Osztály

Létszám

Számított
létszám

Osztályfőnök

1.A

15

16

Nagyné Mátés Katalin

1.B

15

16

Balázsné Ghihor Tímea

2.A

14

15

Nagyné Alaitner Andrea

2.B

16

16

Gábriel Zsófia

3.A

15

18

Pucskó Andrea

3.B

16

16

Tóth Zoltánné

4.o.

17

21

Benkő Erika

Alsó

108

118

5.o.

22

26

Fulmer Judit

6.A

12

15

Jónás Zoltán

6.B

15

19

Szűcs Gáborné

7.o.

14

16

Szabó Eszter

13

16

Nagy Marianna

8.B

15

21

Keresztes Ottilia

Felső

91

113

Munk.köz.v: Fulmer Judit

Összesen

199

231

8.A

Munk.köz.v: Tóth Zoltánné
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NAPKÖZI - TANULÓSZOBA

A minőségi oktatás érdekében, és hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók elegendő időt tudjanak tölteni a tanulással, napközis csoportokban segítjük
felkészülésüket, tartalmas időtöltésüket. Az igények évről – évre növekednek, ezért ettől a
tanévtől alsó tagozaton minden évfolyamnak külön napközis csoportot tudunk biztosítani, de
így is magasak a létszámok.
A felső tagozaton még inkább magas a létszám, ami megnehezíti a minőségi felkészülést.

Csoport

Létszám

Csoportvezető

1. napközis
csoport

27

Ritecz Erika, Nagyné Mátés Katalin, Balázsné
Ghihor Tímea

2. napközis
csoport

29

Gábriel Zsófia, Nagyné Alaitner Andrea, Sipos
Réka

3. napközis
csoport

29

Csábi Máté, Pucskó Andrea, Tóth Zoltánné

4. napközis
csoport

17

Benkő Erika, Ritecz Erika, Sipos Réka, Toldi Lilla

1. tanulószoba

29

Fulmer Judit, Jónás Zoltán, Keresztes Ottilia, Nagy
Marianna, Toldi Lilla

2. tanulószoba

25

Szabó Eszter, Halász Hajnalka
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A 2021/2022-es TANÉV Célok eléréséhez szükséges
FŐ FELADATOK

feladatok megvalósításának ütemterve

2020
Szept. Okt. Nov.

2021
Dec.

Jan.

Febr.

1. A nevelő-oktató munka tartalmi fejlesztése
Felelős: Sipos Zoltán
1.1. Országos kompetenciamérés – értékelés,
feladatok, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása
Felelős: Kiss Krisztián, Kardos Annamária,
Munkaközösség vezetők
1.1. 1. A nevelőtestület felkészítése a
mérésre, a korábbi mérések alapján feladatterv
készítése
Felelős: Kiss Krisztián
1.1. 2. Kompetenciafejlesztő feladatok
tanórákon és tanórán kívül – a feladatterv
alapján Felelős: szaktanárok
1.1.3. Országos kompetenciamérés
Felelős: Kiss Krisztián
1.1.4. Írásbeli idegen-nyelvi mérés a 6. és 8.
évfolyamon
Felelős: Kiss Krisztián, nyelvtanárok
1.1.5. Egyéni fejlesztési tervek készítése
Felelős: Kardos Annamária, fejlesztő pedagógusok,
osztályfőnökök
1.2. A Témahetek lebonyolítása
Felelős: Sipos Zoltán, Kardos Annamária,
osztályfőnökök
1.2.1. Pénzügyi témahét - 2022. március 7-11.
1.2.2. Fenntarthatósági témahét – 2022. április
25-29. között.
1.2.3. Digitális témahét - 2022. április 4-8.
között
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1.3. Belső műhelymunka:
Jó gyakorlatok, módszerek megismerése, átadása
(tapasztalatcsere, hospitálás, téma megbeszélés, stb.)
– munkaközösségi bemutató órák, foglalkozások
szervezése,
elsősorban a TKDM tapasztatainak beépítésére;
Felelős: Sipos Zoltán, munkaközösség-vezetők
1.4. Egységes online felület:
kialakítása, használatának egységesítése – a TKDM
bevezetésének esetére;
F: Kardos Annamária, Kiss Krisztián, Keresztes
Ottilia, Székely József
1.5. A KRÉTA felület hatékony, eredményes
használata (pedagógus-diák-szülő)
F: osztályfőnökök, Székely József
1.6. Tehetségfejlesztés: tehetségazonosítás, tanévet
átölelő
folyamatok
tervezése-megvalósítása,
kiegészítő programok szervezése ( tanítási
szünetekben megvalósuló programok, táborok) – a
pandémiás
helyzettől
függően
kerülnek
megvalósításra;
Felelős: Sipos Zoltán
1.6.1.Tehetségazonosítás,
Felelős: szaktanárok
1.6.2. Tanévet átölelő folyamatok tervezésemegvalósítása
Felelős: szaktanárok
1.6.3. Kiegészítő programok szervezése (hétvégi
tréningek, tanítási szünetekben megvalósuló
programok, táborok)
Felelős: szaktanárok
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1.7. Kommunikációs tevékenység fejlesztése
(arculati elemek, programok, akciók, megjelenés)
Felelős: Sipos Zoltán, Kardos Annamária, Kiss
Krisztián, szaktanárok
2. Alapfokú művészetoktatás
Felelős: Keresztes László
2.1. Részvétel az Országos Tanulmányi Versenyen
Felelős: Keresztes László, szaktanárok
2.2.
Megyei
(regionális)
Furulyaverseny
megrendezése Felelős: Keresztes László
2.2.1. Előkészítő feladatok: versenykiírás,
meghirdetés, nevezések, adminisztráció, pályázati
(NTP) teendők Felelős: Keresztes László , Fűzfa
Kálmánnéiskolatitkár,
Székely
József
rendszergazda
2.2.2. A verseny lebonyolítása
Felelős: Keresztes László , Fűzfa Kálmánnéiskolatitkár, Székely József – rendszergazda,
művészeti iskola tanárai
2.2.3. A verseny lezárása, nyilvánosság,
pályázat lezárása
Felelős: Keresztes László , Fűzfa Kálmánnéiskolatitkár, Székely József – rendszergazda
2.3. Tehetséggondozás
Felelős: Keresztes László, szaktanárok
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3. Pedagógus életpálya
Felelős: Sipos Zoltán
3.1.Intézményi önértékelés – óralátogatások,
fejlesztési tervek, látogatások
Felelős: Fulmer Judit, pedagógusok
3.2.Portfólió készítés – felkészülés, előkészületek,
érintettek részvétele, munkája, feltöltés
Felelős: Sipos Zoltán, érintett pedagógusok
4. Szervezetfejlesztés, működés javítása
Felelős: Sipos Zoltán
4.1. A szervezet megváltozott vezetési
szerkezetének (hatáskörök, feladatok, stb.)
módosítása szükség szerint.
Felelős: Sipos Zoltán
4.2.Iskola tisztaságának, rendjének fejlesztése
Felelős: Sipos Zoltán, osztályfőnökök, szaktanárok
4.3.Iskolai biztonság fejlesztése (közlekedés, udvar,
épület), ügyelet
Felelős: Sipos Zoltán, Kardos Annamária
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1.3. A tanév helyi rendje
szeptember 01.
október 23 – november 01.
(Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 02.
(kedd).)
december 22 – január 02.
(A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21.
(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 03. (hétfő).)

első tanítási nap
őszi szünet

január 21. - péntek
január 28 - péntek
április 14 – április 22.
(A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 25 (hétfő).)
június 15. ( szerda )

első félév vége
félévi értesítők
tavaszi szünet

téli szünet

utolsó tanítási nap

Munkaszüneti napok, ünnepek
-

október 23. - szombat

-

november 01.- hétfő – munkaszüneti nap – őszi szünet utolsó napja

-

december 25. – 25 – Karácsony – szünet - hétvége

-

január 01. – új év – szünet – hétvége

-

2022. március 14 – pihenőnap

-

2022. március 15 – Nemzeti Ünnep

-

2022.április 15. – Nagypéntek

-

2022. április 17. – 18 – Húsvét

-

2022. május 01 – Munka ünnepe – vasárnap

-

2022. június 05. – 06 - pünkösd

Munkanap áthelyezések
Fodor András Általános Iskola és AMI
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-

december 11. – szombat – december 24 – ét dolgozzuk le

-

2022. március 26. – szombat – munkanap

Tanítás nélküli munkanapok
- 2022. május – 29. – Gyermeknap – 1 nap
- Fodor Nap (ok) – 1 nap
- Tavaszi szünet – 3 nap – 2022.04. 20., 21., 22.
- 2022. június 06. – Pedagógus nap -1 nap

Munkanapok speciális programokkal
- Osztálykirándulások

- 2022. június 05. – Pedagógus nap
- Pályaorientációs napok
- Nyílt napok
- alsó tagozat – 2022.04.04. - 04.05.
-felső tagozat – 2022.04.06. - 04.07.

-

Témahetek


A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között lesz.



A Digitális Témahét 2022. április 4-8. között,



A Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között,



Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24-én

Kulturális programok külső helyszínen
-Lázár Ervin program keretében, szervezett formában színházi, cirkuszi és komolyzenei hangversenyeken
való részvétel
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ORSZÁGOS MÉRÉSEK
KOMPETENCIA MÉRÉS
Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2021/2022.
tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai
eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra
kiterjedően. A 6. évfolyamon 2022. május 18-31. között, 8. évfolyamon 2022. május 4-17. között.

A Hivatal 2023. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd
megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a
fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza.
A Hivatal az országos elemzést megküldi a miniszternek.
Iskolánk az előző évi eredmények alapján az eredmények megismerhetőségét követően
nevelőtestületi értekezleten megvitatja és az eredmények emelése érdekében intézkedési tervet
dolgoz ki.

IDEGEN NYELVI MÉRÉS
Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként
tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók
idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot
az iskola pedagógusai 2021. május 19-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott
mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az
idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott
feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el.

A Difer adatszolgáltatással és vizsgálattal kapcsolatos teendők
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A Difer adatszolgáltatással és vizsgálattal kapcsolatos teendők határidejét a 2021/2022. tanév rendjéről
szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 11. § (9) bekezdése határozza meg.
Az ebben meghatározottak szerint 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 tanító indokoltnak látja az azt
elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer
alkalmazását.
Az általános iskolák 2021. november 5-ig jelentik az Oktatási Hivatalnak - a Hivatal által
meghatározott módon - az érintett tanulók létszámát. Az adatszolgáltatás módjáról az érintett
intézményeket az Oktatási Hivatal levélben tájékoztatni fogja.
A kiválasztott tanulókkal a vizsgálatokat az iskoláknak 2021. december 10-ig kell elvégezniük. A
vizsgálat elvégzéséhez a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára elnevezésű
programcsomagot kell használni.

NETFIT
Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés
tantárgyat tanító pedagógus végzi. A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI
rendelet 11. § (11) bekezdése szerint a tanulók fizikai állapotának és edzettségnek mérésében (a
továbbiakban: fizikai fittségi mérés) a nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók vesznek részt (az 14. évfolyamon tanulók kivételével).
A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a mérések lebonyolítását az
intézményeknek 2022. június 15-ig kell elvégezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási
intézmények 2022. június 15-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

PÁLYAVÁLASZTÁSI MÉRÉS
Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos
tanulóik számára - a felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. október 11.
Fodor András Általános Iskola és AMI

MUNKATERV 2021/22

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.

Középiskolai felvételi
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.
További fontos dátum:
Az általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-22 lesz.

Rendezvényeink eseménynaptára a 2021/2022. tanévben
Esemény

Időpont

Felelős

Tanévnyitó ünnepély

2021. 09. 01. 800

Sipos Zoltán, osztály szintű

Európai Diáksport Nap

Testnevelők, Sipos Zoltán

Zenei világnap

2021. 09. 24.,
2021.10.09.
2021. 10. 01.

Nemzeti Gyásznap

2021. 10. 06.

Gábriel Zsófia
OF, koszorúzás az Emlékkertben.
Kiss Krisztián,
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2021. 10. 22.

Nagyné Mátés Katalin, OF. Osztályonként

2021. 10. 22.

Szűcs Gáborné

Pályaorientációs nap

2021. 10. 21.

Projektnap

Mikulás

2021. 12. 06.

DÖK, OF

Karácsonyi vásár

2021. 12. 17.

Szabadtéri program. – OF, DÖK

Karácsonyi ünnepély

2021. 12. 21.

OF., Gábriel Zsófia

Magyar Kultúra napja

2022. 01. 22.

Nagy Marianna

Farsang

2022.02.

DÖK, OF

A diktatúrák áldozataira
emlékezünk

2022. 02. 23.

Szabó Eszter

Névadó Napja,

2022. 02. 24. – 25..

Koszorúzás, versenyek, OF. Sipos Zoltán, minden
pedagógus és iskolai dolgozó

Fodor Kupa

2022.02.01. – 25.

Testnevelők

1848. márc.15.

2022. 03. 11.

Szűcs Gáborné

Egészségnap

2022. 04. 08.

OF. Programszervezés osztályszinten.

Költészet Napja

2022. 04. 12.

Nagyné Alaitner Andrea

A holokauszt áldozatainak
emléknapja

2022. 04. 16.

Kiss Krisztián

Anyák napja

2022. 04. 30.

of

Gyermeknap

2022. 05. 28.

Projektnap a szabadban. Fulmer Judit

Nemzeti Összetartozás Napja

2022. 06. 03.

Sipos Zoltán

Tanévzáró és ballagási ünnepély

2022. 06. 17. 1700

Sipos Zoltán, pedagógusok

„Tök jó” nap,
1956. A forr. és szabadságharc

Nevelőtestületi értekezletek, munkamegbeszélések, szakmai nap

Esemény

Időpont

Felelős

Alakuló értekezlet

2021. 08. 23.

Sipos Zoltán

Tanévnyitó értekezlet

2021. 08. 30.

Sipos Zoltán

Munkaértekezlet

2021. 09. 27.

Sipos Zoltán

Munkaértekezlet

2021. 10. 18.

Sipos Zoltán

I. negyedévi értékelő értekezlet

2021. 11. 18.

Sipos Zoltán – Kardos Annamária

Óvoda – iskola átmenet
értekezlet

2021. 11.
hótól
folyamatos

Sipos Zoltán – Kiss Krisztián,
óvodavezető

Félévi osztályozó értekezlet

2022. 01. 24.

Sipos Zoltán
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Félévi beszámolók leadása,
statisztika

2022. 01. 31.

Minden osztályfőnök, szaktanár,
Kiss Krisztián

Félévi értékelő értekezlet

2022. 02. 07.

Sipos Zoltán, Keresztes László,

Beiratkozást megelőző óvodai
tájékoztató szülői értekezlet

2022. 03. 07.

Sipos Zoltán, leendő 1. osztályos of. ,
alsós munkaköz. vezető

III. negyedévi értékelő értekezlet 2022. 04. 11.

Kardos Annamária, Kiss Krisztián

Év végi oszt. értekezlet

2022. 06. 14.

Sipos Zoltán

Év évi beszámolók leadása,
statisztika

2022. 06. 20.

Minden osztályfőnök, szaktanár,
Kiss Krisztián

Tanévzáró értékelő értekezlet

2022. 06. 27.

Sipos Zoltán, Keresztes László,

Fogadóórák – I. félév
Óra

Időpont

Hétfő

9:00 –
2. 10:00

Kedd

Szerda

Kardos
Annamária

11:00 – Sipos Réka
12:00

5.

12:00 – Benkő Erika
13:00

Péntek

Halász Hajnalka Nagy Marianna
Jónás Zoltán

10:00 – Fulmer Judit
Nagyné Mátés
11:00 Nagyné Alaitner Katalin
3.
Andrea,
Sipos Zoltán
4.

Csütörtök

Szücs Gáborné
Tóth Zoltánné,

Pucskó Andrea Toldi Lilla
Keresztes Otília

Szabó Eszter
Csábi Máté
Gábriel Zsófia

Kiss Krisztián

Balázsné Ghihor
Tímea
Ritecz Erika

Az iskolavezetés hétfőtől csütörtökig 7:45 és 16:00 között, pénteken 15 óráig, telefonon
előre egyeztetett időpontban elérhető.

Kapcsolattartás a szülői házzal
Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok
Időpont

2021. 09. 01.

Évfolyam

1. évfolyam

Téma
Elsős lett a gyerek – a szülő
feladatai: jogok és kötelességek
Az iskolai Házirend ismertetése
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2021. 09. 0510.05.
.

2–8. évfolyamok
szülői értekezletei
(évfolyamonként
eltolva)
Online
tájékoztatás a
KRÉTÁ-n keresztül.

A tanév fő feladatai,
követelmények az új tanévre.
Aktuális feladatok
Az osztályközösség (szülői
közösség) tervei. Az osztály
Szülői Közösség megválasztása

2021. 10. …..

1-8 évfolyam

SZMK gyűlés

TAVASZ

1-8. évfolyam

Nyílt napok

alsós, felsős
munkaköz.vez.

2021. 11. 18.

1-8. évfolyam

I. negyedévi értékelés. Az
értékelő lapokat a KRÉTA
felületen küldjük el az érintett
szülőknek.

Osztályfőnökök.

2021. 11.

8. osztályosok

2021. 12. 17.

1-8. évf.

Karácsonyi vásár az SZMK-val.
Szabadtéri program.

Sipos Zoltán
Osztályfőnökök

1-8. évfolyamok

Félévi szülői értekezletek I.
félév tanulmányi
eredményeinek értékelése
(II.
negyedévi értékelés)

1-8. évfolyam

III. negyedévi értékelés. . Az
értékelő lapokat a KRÉTA
felületen küldjük el az érintett
szülőknek.

2022. 02. 09-12.

2022. 04. 11.
.

pályaválasztási szülői értekezlet
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munkaköz.vez.

Sipos Zoltán, of-ök

8.oszt. of.

Osztályfőnökök.
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Családlátogatások
A családlátogatás a tanulómegismerésen túl, azokkal a családokkal történő kapcsolattartást szolgálja, akik
közömbösek az iskolával, nem érdeklődnek gyermekük eredményei, fejlődése iránt. Az osztályfőnökök,
napközis csoportvezetők minden problémás esetben, mely a szülővel való személyes megbeszélést
igényel, családlátogatást kezdeményeznek. A családokat az osztályfőnökök az osztályban tanító
kollégával, az iskolavezetéssel, vagy a gyermekjóléti szolgálat munkatársával közösen látogatják meg. A
látogatásokról rövid feljegyzést kell készíteni az erre szerkesztett belső nyomtatványon. A feljegyzést az
osztályfőnök gyűjti. Az egyénileg tett családlátogatásokról az osztályfőnök vagy a látogatást végző
pedagógus köteles az igazgatót tájékoztatni.
A nevelő – oktató munka eredményessége érdekében a napközis nevelőknek a képességei alatt teljesítő
valamennyi gyerek családjával fel kell venni a kapcsolatot a szülőkkel, gondviselőkkel, hogy
megbeszéljék a családra háruló kötelezettségeket. Az iskolai szülői értekezleteken, a szülővel folytatott,
a napközit is érintő esetmegbeszéléseken a napközis nevelő is jelen van.

Írásbeli kapcsolattartás
Elsődlegesen a KRÉTA felületen keresztül értesítjük a szülőt a gyermekével kapcsolatos iskolai
dolgokról. Itt tekinthetik meg az iskolai előmenetellel kapcsolatos értékeléseket, eredményeket, illetve itt
küldjük a negyedévi értékelés során keletkezett értékelő lapot. Hivatalos levelet ritkán küldünk. Ilyen
levél azonban csak pecséttel és a vezetés egy tagjának az aláírásával ellátva mehet ki az iskolából.
Az elektronikus ellenőrző töltöttségének ellenőrzése, szükség esetén a bejegyzések pótlása az
osztályfőnök feladata.
A szülőknek igény szerint képzést szervezünk az elektronikus napló használatáról. Azoknak a szülőknek,
akiknek nincs internet lehetőségük, az iskola portájánál elhelyezett számítógépen lehetőséget nyújtunk
gyermekük ellenőrzőjének megtekintéséhez.
A tanítási órákról, vagy a napközis, tanulószobai foglalkozásokról előzetes kérelem vagy értesítés
hiányában engedély nélkül eltávozó gyermek gondviselőjét a távolmaradásáról még aznap 15 30-ig értesíti
a kiskorú szülőjét, gondviselőjét, a foglalkozást tartó vagy a hiányzást tapasztaló nevelő.
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1.4 Ellenőrzési terv
Ssz.

1.

2.

Ellenőrzés
területe
Általános iskola:
adminisztrációs
tevékenység,
törzslapok,
bizonyítványok, enapló, tanmenetek,
tanév eleji tervezés,
létszámok
Művészeti iskola
adminisztrációs
tevékenység, térítési
díj/tandíj

Ellenőrzésért
felelős

Szempontsor,
ütemterv,
ellenőrzés ideje

Ideje

iskolavezetés

Adminisztráció,
tervezési folyamat,
óralátogatás,
dokumentumok,
nyomtatványok
ellenőrzése,
elemzése

2021. 10. 22.

Iskolavezetés,
érintettek

Keresztes
László,
iskolatitká
r

Adminisztráció,
tervezési folyamat,
óralátogatás,
dokumentumok,
nyomtatványok
ellenőrzése,
elemzése
az elvégzett
munkálatok
színvonala, megléte

2021. 09. 30.

Iskolavezetés,
érintettek

2021. 09. 30,
illetve
folyamatos.

Sipos
Zoltán,
Kardos
Annamári
a
Sipos
Zoltán

A jogszabálynak
megfelelően

2021. 09. 01.
2022. 06.15.

Nevelőtestület,
fenntartó,
SZM
Nevelőtestület
DÖK
SZM

Takarítás
színvonala

2021. 09. 01.
2022. 08.31.

Nevelőtestület, DÖK
SZM
Fenntartó

iskolavezetés

Intézkedési terv
alapján

2021. 09. 01.
2022. 06.15.

Nevelőtestület, DÖK
SZM

3.

Épület, udvar
Sipos
(játszótér) - javítások Zoltán

4.

Diákok
benntartózkodása,
egész napos iskola

5.

Takarítás,
portaszolgálat,
takarítószer
felhasználás,
COVID helyzet
miatti fertőtlenítés,
takarítás
Az iskolai ügyelet

6.

Informált

7.

Az órakezdés és
befejezés pontossága

iskolavezetés

Intézkedési terv
alapján

2021. 09. 01.
2022. 06.15.

Nevelőtestület, DÖK
SZM

8.

Egyéni fejlesztési
tervek

iskolavezetés

Intézkedési terv
alapján

2021. 10. 22.
2022. 02. 26.

Nevelőtestület, DÖK
SZM
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1.5 Fodor András Általános Iskola éves önértékelési ütemterve
2021/2022.
A BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT TAGJAI
-

Vezető: Halász Hajnalka

-

Tagok:
Tóth Zoltánné alsós munkaközösség-vezető

-

Fulmer Judit felsős munkaközösség vezető

-

Gáspár Sándor művészeti tagozat

FELADATAIK
Intézményvezető feladatai:
-

Havi lebontásban ütemterv készítése, amelyet az éves munkaterv tartalmaz

-

a megvalósításban: óralátogatások, interjúk, kérdőíves felmérések szervezése

-

Összegzés elkészítése

-

Erősségek, fejlesztendő területek meghatározása

-

Segítségnyújtás a fejlesztési tervek elkészítéséhez

A csoporttagok feladatai:
-

Bevezetési ütemterv készítése

-

Éves ütemterv készítése

-

Dokumentumok elemzése

-

Eljárásrendek készítése

-

Munkatársi értékelésben való részvétel

-

Az adott válaszok gyakoriságának a rögzítése az informatikai rendszerben.

Fodor András Általános Iskola és AMI

MUNKATERV 2021/22

A pedagógus önértékelés éves végrehajtási ütemterve 2021/2022.
Lépésről
lépésre

1.

2.

Tevékenység

Felelős

Az
értékelésre
kijelölt
munkatársak megjelölése:
portfóliót készített
Igazgató
pedagógusok
Az igazgató a helyettessel
egyezteti az adott hónapban
Igazgató,
teendő közös óralátogatások és
igazgatóhelyettes,
értékelő
konszenzusok
időpontjait

Eszköz/módszer

Határidő

Havi
lebontásban
ütemterv
készítése,
Tanévnyitó
amelyet az éves
értekezlet
munkaterv tartalmaz

Dokumentáció

Munkaterv
Ütemterv

az
Megbeszélés

Hónap első hete

Feljegyzések
egyeztetésről

A
tanári szobában
kifüggesztve
Hónap első hete Ütemterv
megtekinthető
az
ütemezés

3.

Nyilvánosságra hozatal

Igazgató

4.

Adatgyűjtési
feladatok:
tanmenetek,
tematikus
tervek, egyéb éves tervek,
tanulói füzetek, napló

Tóth Zoltánné, Fulmer
Judit
Dokumentumelemzés
munkaközösségvezetők

az
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Hónap második Értékelő
lapok
hete
elemzésekről
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5.

6.

Pedagógusok
óralátogatások

értékelése: kiválasztott
munkatársak

Kérdőívek kitöltése

Pedagógus
önértékelése
Munkatársi
értékelő
kérdőív
Vezetői értékelés

Ütemterv szerint
az
óralátogatásokat
követően egy
héten belül

Önértékelő kérdőív
Társértékelő kérdőív
Óratervek a látogatott
órákhoz

Programfelelős
A hónap 2. hete

Nyomtatott kérdőív

7.

Igazgató,
Konszenzus alapján intézményi igazgatóhelyettes,
közalkalmazotti
összesítő elkészítése
Intézményi összesítő
tanács
A felmérésen kapott válaszok
összesítése.
vezetője,
érintett
pedagógus

Ütemterv szerint

Feljegyzések
egyeztetésről

8.

Az adott válaszok gyakoriságának a
rögzítése
az
informatikai
rendszerben.

Az
összesítés Az országos rendszer
utáni héten
feltöltve

-

Kérdőív

szülői munkaközösség tagjai

Programfelelős

Online rendszer
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Az
önértékelés
egyéni
összesítésének átadása az érintett
Vezetője
az
pedagógusok részére:
• Az egyéni értékelés ismertetése intézményvezető , Megbeszélés
az Konszenzus
• Erősségek, fejlesztési javaslatok, résztvevői
vezetői intézkedés megbeszélése értékelt, és az
• Megállapodások határidőkben értékelők

9.

A pedagógus a vezető segítségével az
Értékelt
önértékelés eredményére épülő két évre
pedagógus
szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet
Intézményvezető
feltölt az informatikai rendszerbe.

10.

Megbeszélés
Konszenzus

Hónap vége

Következő hónap

Az
értékelést
tartalmazó
dokumentumok egy
példánya
irattárba
kerül

Az országos rendszer
feltöltve

Programfelelős

Eljárásrend az önértékelés végrehajtásához
1.

Az önértékelésbe a még nem értékelt pedagógusok kerülnek be.

2.
A pedagógus önértékelés folyamatába a pályakezdők, az intézményben tanító, de öt évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező
kollégák folyamatos bevonása a folyamatba.
3.

Az óralátogatások időpontjának egyeztetése során szakos csere lehetséges.
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MELLÉKLETEK

I.

Művészeti iskola munkaterve

II.

Alsós munkaközösség munkaterve

III.

Felsős munkaközösség munkaterve

IV.

DÖK munkaterve

V.

Fenntartóra háruló többletköltség
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Fodor András Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola
Lengyeltóti, Csokonai u.15.

Alapfokú Művészeti Iskola

MUNKATERV
2021 / 2022 tanév

Ezt a munkatervet az intézmény nevelőtestülete a 2021. augusztus 27-i
értekezleten elfogadta.

Lengyeltóti, 2021. szeptember 01.
…………………………..
Keresztes László
intézményegység vezető

MUNKATERV

I. félév
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2021. 08. 23.

Tanévnyitó értekezlet /Művészeti Iskola/

2021. 08. 23.

Értekezlet

2021. 08. 24.

Értekezlet

2021. 08. 25.

Értekezlet

2021. 08. 26.

Értekezlet

2021. 08. 30.

Tanévnyitó értekezlet /intézményi/

2021. 09. 01.

Tanévnyitó

2021. 09. 01- 06.

Pótbeiratkozás, pótfelvételi

2021. 09. 06.

Órabeosztás

2021. 09. 07.

Tanítás kezdete

2021. 10. 01.

Zenei világnap

2021. 10.

Szülői értekezletek

2021. 11. 23-24.: „Fehérvári József” IV. Dél- Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny - Kaposvár
2021. 11. 28.
Adventi koncert – L.-tóti katolikus templom – zenei tanszak
2021. 11. 27.

Kiállítás–képzőművészet tanszak

2021.11.27.

Adventi koncert – Lengyeltóti Brass Band

2021.12. 20.

Iskolai karácsonyi előadások – zene, képzőművészet tanszak, néptánc

2021.12.06.- 2022.01.20.

Tanszaki bemutató – összes zenei tanszak

2022.01.06-20.

Félévi beszámolók – az összes művészeti tanszak

2022. 01. 29.

Félévi osztályzatok kiértesítése

2022. 02. 03.

Félévi értekezlet

II. félév
2022. 02. 28. 10:00 – XIV. Országos Kürtverseny –válogató – Pécs
Fodor András Általános Iskola és AMI
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2022. 02. 26. 10:00 – XV. Országos „Alba Regia” Kamarazene-verseny – válogató - Pécs

2022. 02.25.

VII. Somogy Megyei Furulyaverseny

zsűri tagok tisztelet díja, ajándékok a díjazottoknak

100.000,-Ft.

oklevél papír, festék patron, tea, pogácsa

45.000,- Ft.

összesen

145.000,-Ft.

Lengyeltóti

Gyenesdiás Regionális Verseny - Képző

2022. 03.

útiköltség, képzős alapanyagok

Megyei, regionális, országos versenyek- képző- és iparművészet tanszak

összesen

50.000,-Ft.
50.000,-Ft.

2022. 03. 03.VIII. Országos Néptáncverseny területi válogatója – Együd Árpád Kaposvár
útiköltség

Megyei, regionális, országos versenyek- néptánc tanszak

összesen

70.000,-Ft.
70.000,-Ft.

2022. 03. 09. Megyei Rézfúvós verseny – Balatonföldvár
útiköltség/ egy busz

Megyei, regionális, országos versenyek- zeneművészeti tanszakok

összesen

80.000,-Ft.
80.000,-Ft.

2022. április 08-10. XI. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY – Budapest

2022. 04. 08. Diákmuzsika – Balatonszemes

2022. 04. 09. Megyei Kamarazene találkozó - Marcali

2022. 04. 13. Varró Margit Szóló Zongorás találkozó – Barcs

2022. 04.29.

Anyák napja- zenei tanszak

2022.05.04-27.

Tanszaki bemutató– összes zenei tanszak

2022.06.05.

Pünkösdi Koncert – Lengyeltóti Brass Band
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2022. 05.19-.06.06.

Év végi beszámolók - minden tanszak

2022. 06.08.

Tanévzáró

2022.06.27.

Év végi értekezlet

A tanév kiemelt feladatai:
-

VII. Somogy Megyei Furulyaverseny megrendezése és lebonyolítása

-

megyei, regionális és országos versenyekre való felkészülés és részvétel

Tárgyi feltételek:
Az alapfokú művészetoktatási intézményben minden tanszak rendelkezik megfelelően felszerelt
saját tanteremmel. Sajnos koncerttermünk már nincs, így az aulában tartjuk a zenekari, kamarazene
próbákat, valamint tanszaki bemutatókat, előadásokat és az általunk rendezett versenyeket is.
Hangzásban az aula erre a célra nem megfelelő. Klíma berendezés visszaállítása a művészeti iskola
tetőtéri szinten (sokszor több mint +33 fok van; példa: tanszaki bemutatókan a fellépő gyerekeken kívül
kb. 35-40 fő tartózkodik az aulában, kamarazene és zenekari próbák vannak rendszeresen itt megtartva)

Minden tanszakon megfelelő az eszközállomány a tanév megkezdéséhez/ hangszer, képzős
felszerelés/. A régi hangszerek egyre inkább javításra szorulnak, vannak olyan hangszerek, amelyeket a
tanév végén le kell selejtezni, valamint új növendékek akik ebben a tanévben nagy hangszerre váltanának
(jelenleg furulyások) és ezért szükséges új hangszereket vásárolni. A hangszercsere programba a
hangszerlistát leadtuk.
A képző tanszakra, amely az idén egy csoporttal folytatódik az egész tanévre 75.000,-Ft. értékben
szükséges alapanyagokat vásárolni: agyag, ragasztópisztoly, üvegfesték, pász partú karton, gipsz, selyem
stb.

A nevelőtestület:
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-Keresztes László– intézményegység vezető– rézfúvós, kamarazene, zenekar szakos tanár
-

Schweitzer Jolán – zongora, korrepetíció szakos tanár / 8 óra /- óraadó

-

Gáspár Sándor- furulya- rézfúvós, kamarazene szakos tanár

-

Pálné Szelencsik Klára – szolfézs szakos tanár / 6 óra / - áttanít

-

Vörös Miklós- klarinét, kamarazene szakos tanár / 7 óra/- főállás részmunkaidőben

-

Fülep Benedek- blockflöte, kamarazene szakos tanár / 7 óra/- főállás részmunkaidőben

-

Gáspárné Sárközi Renáta- fuvola, kamarazene szakos tanár / 8 óra / - óraadó

-

Tóth Márton – ütő, kamarazene oktató /7 óra/ - óraadó

-

Magyar Valéria – képző- és iparművészet szakos tanár / 4 óra / - óraadó

-

Miklián Richárd – néptánc oktató

A tanulók:
A művészeti iskola tanulóinak száma 138 fő .
-

62 tanuló zeneművészeti ág

-

13 tanuló képző- és iparművészeti ág

-

63 tanuló néptánc

Osztályok, csoportok:
Szolfézs

3 csoport

Zenekar

2 csoport

Kamarazene

4 csoport

Tehetséggondozás

1 csoport

Korrepetíció

4 óra / hét

Képző- és iparművészet tanszak csoportok:
o 1-2-3-4-5. évf.

13 fő

Összesen: 1 csoport, 13 tanuló
Néptánc tanszak csoportok:
o Ek. első -második évf.- 21 fő
o A1-A3-A4 évf.
9 fő
o Ek1-Ek2-A1 /Öreglak/ 17 fő
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o A2-A3-A5 /Öreglak/
8 fő
o A5. évf.
8 fő
o Tehetséggondozás csoport 10 fő
Összesen: 6 csoport , 63 tanuló
A művészeti iskola kistérségi feladatkört lát el, a tanórák nagy része a lengyeltóti művészeti iskolában
van megtartva; a többi Buzsák, Balatonboglár, Öreglak és Somogyvámoson. A lengyeltóti
foglalkozásokra a vidéki tanulók bejárása egyénileg történik.
A művészeti iskola tanulói heti 2- 4 vagy 6 foglalkozáson vesznek részt, aki több mint 6 foglalkozáson
vesz részt tandíjat fizet.

Továbbképzésben résztvevő pedagógusok: Minősítés előtt álló pedagógusok: 1 fő

Munkarend
A művészeti iskola nyitva tartása szorgalmi időben hétfő és kedd 14 órától 21 00 óráig, szerda 12 órától
2000 óráig, csütörtök 12 órától 2000 óráig, pénteken 1230 órától 21 óráig.

Az iskolában folyó szakoktatás

szükség esetén szombati időpontra is kiterjedhet.
Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az
intézményegység vezető ad engedélyt.

Művészeti iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjai:

- 2021. 09. 01-06. tanévnyitó, pótbeiratkozás, pótfelvételi, órabeosztás
- 2022. 09-15. munkaértekezletek, adminisztráció, tanévzáró

Művészeti iskolai szünetek:
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-

őszi szünet: 2021. október 25-től november 01-ig

-

téli szünet: 2021. december 22-től 2022 január 02-ig

-

tavaszi szünet: 2022. április 14-től április 19-ig

Nemzeti ünnepek megemlékezései időpontjai az általános iskolaival megegyeznek.
Művészeti iskolai nyílt napok a tanszaki bemutatók alkalmával lesznek megtartva:

-

I. félév: 2021.12.06- 2022.01.20. Tanszaki bemutató

-

II. félév: 2022.05.19-06.06.

Tanszaki bemutató

Fogadóórák:
-

Keresztes László –intézményegység vezető–rézfúvós:

hétfő 16.30-17.30.

- előre egyeztetett időpont bármikor
-

Schweitzer Jolán – zongora, korrepetíció szakos tanár:

szerda 19.15-19.45.

-

Gáspár Sándor- furulya- rézfúvós, kamarazene tanár:

szerda 12-13.

-

Gáspárné Sárközi Renáta- fuvola, kamarazene szakos tanár szerda 12.30-13.

-

Pálné Szelencsik Klára – szolfézs szakos tanár:

csütörtök 13-13.30

-

Vörös Miklós- klarinét szakos tanár:

hétfő 13.20-13.50.

-

Fülep Benedek - blockflöte szakos tanár:

csütörtök 12-12.30.

-

Magyar Valéria – képző- és iparművészet tanár:

hétfő 15.15-15.45.

-

Tóth Márton – ütő oktató:

hétfő 12.30-13.

-

Miklián Richárd – néptánc oktató

péntek 17-18.

Szorgalmi idő, beiratkozás, felvételi
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Szorgalmi idő első tanítási napja: 2021. szeptember 07.
Félévi beszámoló időpontja: 2022. 01. 06- 20-ig.
Első félév szorgalmi idejének vége: 2022. január 21.
A szülők értesítése- a tájékoztató füzet útján- a tanuló által a tanév I. félévben elért eredményéről: 2022.
január 28.
Év végi beszámoló időpontja: 2022. 05.19-.06-06.
Szorgalmi idő utolsó tanítási napja: 2022. június 07.
A szülők értesítése- a bizonyítvány útján- a tanuló által a tanévben elért eredményről:
2022. június 08. (évzáró) Felelősök: szaktanárok
A 2021/2022-as tanév pótfelvételi időpontja: 2021. szeptember 01- 03.

1400- 1800

A 2021/2022-as tanév pótbeiratkozás időpontja: 2021. szeptember 06.

1400- 1800

A művészeti iskola szaktanárai véleményezésére történik az új növendékek felvétele.
A szaktanárok értesítik a szülőket a művészeti iskolába való felvételről, a szülők pedig nyilatkoznak arról,
hogy tudomást szereztek a térítési díj mértékéről, befizetési határidejéről.
A 2022/2023-as tanév felvételi időpontja: 2022. június 09 és 10.
A 2022/2023-as tanév beiratkozási időpontja: 2022. június 16.

A tanuló értékelése
A tanulók munkáját félévkor és a tanév végén osztályozni kell. Kivételt képeznek az előképzős
tanulók, akik szöveges értékelést kapnak. A félévi és az év végi osztályzatnak a tanuló félévi illetve egész
évi munkáját, valamint a tanév végi beszámolón mutatott teljesítményét kell tükröznie.
A tanulók félévi beszámolója tanszaki bemutató, illetve a képző-és iparművészet tanszakon a tanulók
munkáiból megrendezett kiállítás keretében történik. Szolfézs tárgyból írásos beszámoló van.
A tanulónak év végén bizottság előtt beszámolót kell tennie hangszeres főtárgyból, hangszeres
előképzőből, szolfézsból valamint kamarazenéből hangverseny keretében adnak számot.
Képző és iparművészeti tanszakon a tanulónak év végén a munkáiból készült kiállításon kell
beszámolnia, illetve elméleti tudásáról írásban számol be.
Néptánc tanszakon a tanulók félévi beszámolója nyílt óra keretében történik, valamint év végi
beszámolója tanszaki bemutató keretében lesz.
Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség vagy testi sérülés miatt a
beszámolón megjelenni nem tud, és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja. Ebben az
esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy tanév végi beszámolón
nem vett részt.
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A tanév végi beszámolóra nem bocsátható, illtetve nem osztályozható az a tanuló, akinek a tanévben
az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező óraszám egyharmadát,
kivéve, ha a tananyagot elsajátította és nevelőtestületi engedéllyel beszámolót tesz.
Az osztályzatokat félévkor számjeggyel a tájékoztató füzetben, év végén a naplóban, a törzslapra és
bizonyítványban szómegjelöléssel és számjeggyel, illetve előképző, kamarazene, zenekar tárgyak
esetében az előírt szöveges minősítéssel kell bejegyezni.
Ha a tanuló valamely kötelező tárgy tanulása alól felmentést kapott, a felmentés tényét félévkor a
tájékoztató füzetben, tanév végén a törzslapra és a bizonyítványban, az osztályzat rovatban „fm”
rövidítéssel kell jelezni.
A tanuló szorgalmát havonta folyamatosan értékelni kell. A szorgalom minősítését félévkor szám- és
szómegjelöléssel a tájékoztató füzetben, tanév végén pedig a naplóban, a törzslapra, valamint a
bizonyítvány megfelelő rovatába kell bejegyezni.
Három órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén „változó” minősítésnél jobb nem adható.
A tanulmányi eredmény elbírálásának általános elveit és szempontjait minden tanszakon ”Az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programja” adja.
A továbbképző évfolyamon csak az tanulhat tovább, aki sikeres művészeti alapvizsgát tett.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 51.§-ának (3)
bekezdése alapján művészeti alapvizsgát először a továbbhaladás feltételeként azoktól a tanulóktól kell
megkövetelni, akik a 2004/2005. tanévben kezdték meg a tanulmányait az alapfokú művészetoktatási
intézmény első alapfokú évfolyamán.
A továbbképző IV. évfolyam sikeres befejezése után, a tanítvány záróvizsgát tehet.

Versenyek, találkozók:
Megyei, regionális, országos, nemzetközi versenyekre és találkozókra azokat a növendékeket nevezzük
be, akiknek a produkcióit a házi meghallgatáson megfelelőnek tartjuk.
Az éves program természetesen még nem teljes, az egyéb rendezvényekkel, esetleges versenyekkel
később egészítjük ki az eseménynaptárt. A dátumok is változhatnak, ill., ahol nincs még pontos időpont,
egyeztetés után beírásra kerülnek.
A fenti versenyek, országos verseny válogatok, találkozók megrendezéséről, valamint időpontjairól,
a többletköltség-igénylés (2021.08.30.) beadása után szeptember 16 és szeptember 20-án kaptunk
értesítést. Emiatt nem tudtuk a költségek összegét megigényelni.
Pedagógus minősítés 2022 évben: Keresztes László
Továbbképzések 2021-2022 tanévben: Pedagógus pedagógiai - szakmai ellenőrzését, értékelését az intézményegység vezető végzi.
Naplók és adminisztrációs ellenőrzések minden második hónapban, valamint félév és tanév
befejezésekor.
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Szakmai ellenőrzési időpontjai megegyeznek a tanszaki bemutatók és kiállítás időpontjaival, valamint
az év végi vizsgák során.
Értékelés félév és tanév befejezése után két héten belül munkaértekezletek keretében történik.

Munkaértekezlet időpontja:
Havonta egyszer vagy szükség esetén többször kedd 1730 órától.

Szülői értekezlet: Évente két alkalommal tartandó, tanszaki bemutatókhoz kapcsolódnak.
Lengyeltóti, 2022. szeptember 01.
Keresztes László
intézményegység vezető

Alsó tagozatos munkaközösség
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MUNKATERVE
2021–2022. tanév

Lengyeltóti, 2021.09.27.

Készítette: Tóth Zoltánné

„A jó tanító olyan, mint a jó fecske.
Tudásának fészkét állandóan építi, gonddal
rakja, gyarapítja.”
(Fonay Tibor)
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A m u n k a k ö z ö s s é g t a g j a i :
Balázsné Ghihor Tímea 1. o.
Nagyné Mátés Katalin 1. o.
Nagyné Alaitner Andrea 2. o.
Gábriel Zsófia 2. o.
Pucskó Andrea 3. o.
Tóth Zoltánné 3. o.
Benkő Erika 4. o.
Sipos Réka
Toldi Lilla
Csábi Máté

Névsor

Osztály létszám

Nagyné Mátés

1.a

Katalin

15 fő

Balázsné Ghihor

1.b

Tímea

15 fő

Nagyné Alaitner

2.a

Andrea

14 fő

Gábriel Zsófia
Pucskó Andrea
Tóth Zoltánné
Benkő Erika

2.b
16 fő
3.a
16 fő
3.b
16 fő
4.o
17 fő

Korrepetálás

BTM fejlesztés

Egyéb

-

8 fő

SNI: 1 fő

-

8 fő

SNI: 3 fő

8 fő

6 fő

SNI: 1 fő

8 fő

15 fő

6 fő

8 fő

6 fő

6 fő

8 fő

8 fő

Kiemelt célkitűzések a 2021/2022-es tanévre:
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A munkaközösség szakmai segítő tevékenységének emelése,



óvoda iskola átmenet jó gyakorlatának működtetése,



a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentése a szakmai munka
hatékonyságának emelésével,



módszertani kultúra fejlesztése,



gyerekek tanulási motivációjának emelése,



tehetséggondozás segítése,



a szülők és az iskola kapcsolatának erősítése.

Kiemelt feladataink a tanévben:


A második évfolyamon is folytatjuk az új Nat iránymutatásának beépítését a HPP- ba. Így már
két évfolyamon is a megújult tanterv szerint fogunk dolgozni.



Az egyes tantárgyakban rejlő értékeléseket szeretnénk átdolgozni, igazítani az újabb igényekhez,
a fejlődést figyelembe véve. A szöveges értékelést az első évfolyamon és a negyedévi értékelő
lapokat felülvizsgáljuk.



Fokozottan figyelünk a tanév során a betegségek megelőzésére, a helyes tisztálkodás
betartatására, az előírt fertőtlenítésekre és a maszk helyes használatára.



Kiemelt területként, a tanulók informatikai ismereteinek alapozását a szüleik segítségével már az
alsó tagozaton is megkezdenénk. Őket is minél előbb meg kell ismertetni az ismeretszerzés e
formájával. Ne csak játszani tudjanak magas szinten a különböző eszközökkel, hanem tanulásra
is tudják használni azokat.



Továbbra is napi rendszerességgel konzultálunk a napközis csoportok vezetőivel. Szívesen részt
veszünk szabadidős programjaikon.



Ebben a tanévben több új kolléga érkezett a Munkaközösségünkbe, az ő beilleszkedésüket
igyekszünk zökkenőmentessé tenni. Munkájukban számíthatnak a kollégákra, minél hamarabb
megismerhetik iskolánk szokásrendjét.

A következőkben felsoroltak végrehajtásának ütemterve- határidő, felelős –
megtalálható a részletes Feladatok ütemezése című táblázatban.
1. A párhuzamos osztályban tanítók munkájának
összehangolása
 Közösen összeállított felmérők és versenyanyagok készítése, értékelés
 Tapasztalatcserék
 Tanmenetek egyeztetése
 Versenyekre való kíséret megszervezése
2. Kapcsolattartás az óvodával
 Kölcsönös látogatások
 Tájékoztatás tartása az óvodában iskolánkról
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Csalogató nap szervezése

3. Együttműködés a szülőkkel
 Szülői értekezletek tartása
 Szülők meghívása ünnepségekre, bevonásuk a különböző rendezvények szervezésébe,
lebonyolításába (Farsang, Egészségnap, Karácsonyi vásár, Gyereknap)
4. Tehetséggondozás
 Differenciált
óravezetés
 Tanulmányi versenyekre való felkészítés
5. Felzárkóztatás
 Korrepetálások
 Egyéni foglalkoztatások
 Tanulópárok megszervezése
6. A tanórai és tanórán kívüli munkák, programok összehangolása
 A tanulók érdeklődésének megfelelő szakkörökön, zeneiskolai elfoglaltságokon való
részvételük elősegítése
 Könyvtárhasználatra való szoktatás
7.

Esztétikai nevelés
 Tantermek, folyosók dekorálásába a tanulók bevonása
 A szép környezet iránti igény kialakítása
 Füzetvezetések ellenőrzése rendszeresen, az igényes, szép munkára való szoktatás

8. Természetvédelemre és a természet szeretetére nevelés
 Az osztályok fordítsanak nagyobb figyelmet környezetük
 tisztaságára, rendjére
 Ismerjék meg a környezetükben élő leggyakrabban előforduló növényeket, állatokat
9. Egészséges életmódra
nevelés
 Rendszeres testmozgás biztosítása
 Helyes táplálkozásra nevelés

10. A szabadidő hasznos eltöltése
 Rendszeres tájékoztatás a község kulturális rendezvényeiről, a könyvtár
gyermekeknek szervezett programjairól

Feladatok ütemezése
SZEPTEMBER
Feladat

Időpont

Első munkaközösségi értekezlet:
Az éves program megtervezése

2021. szeptember 21.
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Tanévnyitó műsor

2021. szeptember 01.

Házirend ismertetése, Tűz- és
balesetvédelem

2021. szeptember 01.

Osztályfőnökök

Szülői értekezletek megtartása

2021. szeptember 1.
első osztály
2021. szeptember 24. – 28.
második, harmadik, negyedik
osztályok

Osztályfőnökök
Tóth Zoltánné

Teremrendezés – díszítés

Szeptember folyamán

Osztályfőnökök

Tanmenetek, tematikus tervek
készítése, felülvizsgálata

Szeptember folyamán

Minden pedagógus

Európai Diáksport Hét

2021.szeptember.20-24

Tanév eleji osztályszintű
diagnosztikus felmérések
elvégzése, kiértékelése

Szeptember harmadik, negyedik
hetében

Osztályfőnökök és minden
pedagógus

Az első osztályban a
képességek mérése, neveltségi
szint megállapítása

Szeptember harmadik, negyedik
hetében

Nagyné Mátés Katalin,
Balázsné Ghihor Tímea

Toldi Lilla

Határidő: szeptember vége

OKTÓBER
Feladat

Időpont

Megemlékezés:

Felelős

2021. október 6.

Felkészítő pedagógus

Család látogatások

2021 októberében

Osztályfőnökök

Zenei Világnap

2021. október 01.

Gábriel Zsófia

„Tök jó nap!”

2021. október

Pucskó Andrea, Nagyné Mátés
Katalin

Október 23. NEMZETI ÜNNEP
Városi ünnepély

2021. október 22.

Osztályfőnökök

ARADI VÉRTANÚK NAPJA,
TÚRA

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. péntek.
A szünet utáni első tanítási nap 2021. november 1. hétfő.
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NOVEMBER

Feladat

Időpont

Felelős

Az óvónők meghívása a nyílt
napra az elsős osztályba

2021. november 7.

Nagyné Mátés Katalin,
Balázsné Ghihor Tímea

Nyílt hét

2021. november 8- 12.

Minden pedagógus
Tóth Zoltánné

I. Negyedéves szöveges
értékelések kiadása

2021. november 17.

Osztályfőnökök

Első osztályosok DIFER mérése

November folyamán

Nagyné Mátés Katalin,
Balázsné Ghihor Tímea

DECEMBER
Feladat
Adventi gyertyagyújtások

Időpont
2021. november 29.
2021. december 5.
2021. december 12.
2021. december 19.

Mikulás-parti szervezése,
megtartása osztályonként

2021. december 6.

Karácsonyi vásár

2021. december 14.

Iskolai karácsonyi ünnepség

2021. december 21.

Felelős
Osztályfőnökök

Osztályfőnökök
Napközis tanítók
Osztályfőnökök

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

2022
JANUÁR
Fodor András Általános Iskola és AMI

Gábriel Zsófia, Nagyné
Mátés Katalin, Balázsné
Ghihor Tímea
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Feladat

Időpont

Felelős

Szaktárgyi (szummatív)
2022. január 8-17.
felmérések (a tanmenetek szerint)

Minden pedagógus

A Magyar Kultúra Napja
Vers és prózamondó verseny

2022. január 22.

Magyartanárok

Farsangi készülődés

2022. január 8 -tól

Osztályfőnökök
Osztályfőnökök

FEBRUÁR
Feladat

Időpont

Felelős

Félévi bizonyítványok kiosztása

2022. január 28.

Osztályfőnökök

Félévi beszámolók elkészítése

2022. február 9.

Minden pedagógus

Farsang

2022. február 10.

Osztályfőnökök

Fodor verseny - az alsósok
számára meghirdetett megyei
szintű versenyek – Szépíró, rajz
verseny

2022. február

Tóth Zoltánné

Fodor András Emléknap,
versenyek

2022. február 28.

Tóth Zoltánné
Alsós tanítók, Napközis tanítók

MÁRCIUS

Feladat
NEMZETI ÜNNEPÜNK
Március 15.
Városi ünnepély

Időpont
2022. március 11.

Fodor András Általános Iskola és AMI

Felelős
Osztályfőnökök
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ÁPRILIS
Feladat
Költészet Napja
Író, olvasó találkozó

Időpont
2022. április 11.

Felelős
Osztályfőnökök

Negyedik évfolyamos tanulók
alapkészségeinek és
képességeinek felmérése

2022. április-május

III. Negyedéves
szöveges értékelések
kiadása

2022. április 13.

Osztályfőnökök

Bukásra álló tanulók szüleinek
kiértesítése levélben

2022. április 13.

Osztályfőnökök

Anyák Napjára készülés

2022. április 25. – 29.

Osztályfőnökök

Tóth Zoltánné

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 14. szerda.
A szünetet követő első tanítási nap: 2022. április 20. szerda.
MÁJUS
Feladat

Időpont

Felelős

Madarak és Fák Napja

2022. május 9.

Osztályfőnökök

Év végi szummatív mérések
minden évfolyamon

2022. május közepétől

Minden pedagógus

Tanulmányi kirándulások

2022. május hónapban

Minden osztályfőnök

Gyereknap

2022. május 27.

Osztályfőnökök

JÚNIUS
Feladat

Időpont
Fodor András Általános Iskola és AMI

Felelős
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Az utolsó tanítási nap

2022. június 15.

Tanévzáró ünnepség

2022. június 15.

Osztályfőnökök

Felső tagozatos munkaközösség
munkaterve
2021/2022

Összeállította:
Fulmer Judit Mária, mkv

Lengyeltóti, 2021.szeptember 27.
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A munkaközösség tagjai
Osztály:

Osztályfőnök

Osztály Szám.
BTM
SNI
létszám létszám fejlesztés fejlesztés

Lemorzsolódással
veszélyeztetett
tanulók

6.a

Fulmer Judit
Mária
Jónás Zoltán

6.b

Szücs Gáborné

12

15

4

3

4

7.o

Szabó Eszter
Nagy
Marianna
Keresztes
Ottilia
Össz.

12

12

5

-

3

14

17

5

3

4

16

22

0

6

5

87

107

23

20

21

5.o

8.a
8.b

20

24

8

4

-

13

18

1

4

5

Szaktanárként:








Ágostonné Dankó Mónika
Balogh Szabine
Halász Hajnalka
Kiss Krisztián
Ritecz Erika
Sipos Zoltán
Toldi Lilla

A munkaközösség céljai:
Minőségi oktatás megteremtése a hátránykompenzáció, az esélyteremtés és versenyképes tudás
érdekében.
Fodor András Általános Iskola és AMI
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Intézményi szinten célunk:
-

tanulók tanulási motivációjának, munkamoráljának emelése,
minőségi oktatás a kompetencia eredmények szintentartására, esetleges javítására,
alsó és felső tagozat közti átmenet erősítése,
tehetséggondozás újraindítása,
évismétlők számának csökkentése,
lemorzsolódással veszélyeztetettek számának csökkentése,
tanulószobai foglalkozások hatékonyságának növelése a tanulmányi munka javításáért,
a tanórán kívüli programok szolgálják a tanulók fejlődését, neveltségének emelését,
a szülők és az iskola kapcsolatának erősítése.

Alapvető céljaink

A ránk bízott gyerekek nevelése. Az oktató tevékenység során kompetencia alapú tudás átadása,
a gyakorlati alkalmazására helyezve a hangsúlyt.
A tanuló egyéni képességeire alapozó tervezés.
 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet figyelembe vétele melletti segítségnyújtás,
hátránykompenzáció.
 A tanulók képességeinek, tehetségének kibontakoztatása.
A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadjuk, és
ezek elsajátításáról meggyőződjünk.
Közreműködjünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
A szülők és a tanulók rendszeres tájékoztatása,
 Segítségnyújtás a szülőknek a KRÉTA rendszer megismerésében,
 Megismertetni a szülőkkel a kötelességeiket és jogaikat,
A szülő és a tanuló javaslataira, kéréseire érdemi választ adjunk.

A munkaközösség fő feladatai a tanévben:
 A ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a nevelő és oktató tevékenység
keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítsük.
A tanítási gyakorlatunkban a manipulációra, a tudás gyakorlati alkalmazására helyezzük a
hangsúlyt.
A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vegyük a tanuló egyéni képességét,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát.
Segítsük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva
hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását.
A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadjuk, és
ezek elsajátításáról meggyőződjünk.
Közreműködjünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Fodor András Általános Iskola és AMI
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A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassuk, a
szülőt figyelmeztessük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében
intézkedéseket tartunk szükségesnek.
A szülő és a tanuló javaslataira, kéréseire érdemi választ adjunk.

Kiemelt feladataink a tanévben:
-

Nagy gondot fordítunk a törzsanyag elsajátítására, a tanultak gyakorlati alkalmazására. Az
órákon igyekszünk többféle módszerrel és formában tanítani. A feladatokat differenciált
formában oldjuk meg a gyerekekkel.

-

Törekszünk arra, hogy minden tanuló teljesítse a tantervi követelményeket. Különös
hangsúlyt fektetünk a különböző kompetenciák, a tanulók szókincsének fejlesztésére minden
évfolyamon. Ne csak magyar és matematika órákon, hanem minden más szakórákon is feladat
legyen a matematikai és szövegértési kompetencia javítása.

-

Az egészségügyi okok miatt magántanuló fejlesztése, rendszeres felkészítése tantárgyanként az
osztályozóvizsgára.

-

Eredményesebb munkavégzésünk érdekében igyekszünk megnyerni a szülőket. Elsődlegesen
naprakész E-napló útján informálódhatnak, de rendszeresen tájékoztatjuk őket a szülői
értekezleteken, a fogadóórákon, a tájékoztató füzetek útján gyermekük munkavégzéséről,
tanulmányi munkájáról, magaviseletéről. Nyílt napot szervezünk.

Fő feladataink és a feladatok megvalósításának módjai
2. A felső tagozatos osztályokban tanítók, foglalkozást vezetők munkájának összehangolása
 Azonos tárgyakat tanítók közösen összeállított felmérőket használjanak, az értékelés
feleljen meg a HPP-nek.
 Tapasztalatcserék kötött és kötetlen formában
 Tanmenetek egyeztetése
 Versenyekre nevezett tanulók egyeztetése és felkészítése
2. Érdemi kapcsolat az alsó tagozaton tanító nevelőkkel




Kölcsönös látogatások, egymás munkájának megismerése, dokumentálása az e-naplóban.
Tájékozódás a tanulók iskolai előéletéről
Szaktanárok óralátogatása 4. évfolyamon a közismereti tárgyakból

3. Együttműködés a szülőkkel



Szülői értekezletek tartása
Családlátogatás, fogadóóra
Fodor András Általános Iskola és AMI
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Nyílt hét szervezése
Együtt működés a SZMK-val.
Tanulókkal kapcsolatos probléma esetén a szülő haladéktalan tájékoztatása
Szülők meghívása ünnepségekre, bevonásuk a különböző rendezvények
szervezésébe, lebonyolításába

4. Tehetséggondozás






Tanulmányi versenyekre való felkészítés
Szakköri munkában való részvétel
Középiskolai előkészítő foglalkozás
Differenciált óraszervezés
Egyéni fejlesztés, tehetséggondozás

5. Felzárkóztatás





Korrepetálások
Egyéni pótló foglalkozás
Tanórai differenciálás
SNI-s, BTM-es fejlesztésen, és azon való részvétel biztosítása

6. Pályaválasztás






7.

A tanulók érdeklődésének megfelelő tájékoztatás szervezése a továbbtanulás
lehetőségéről a tanulóknak , szülőknek
Megyei pályaválasztási kiállításon való részvétel megszervezése, kísérete – 7-8. oszt.
osztályfőnökök
Nyíltnapokon az érintettek részvételének biztosítása
Pályaválasztás előkészítése, témája osztályfőnöki foglalkozásokon
Ésszerű, egyénre szabott pályaorientáció

Esztétikai nevelés






Tantermek, folyosók dekorálásába a tanulók bevonása
A szép környezet iránti igény kialakítása
A természeti és épített környezet állagának megóvása, rongálás megakadályozása ésszerű
takarékosságra nevelés
Tankönyvek épségének megóvása, különös tekintettel a tartós könyvekre
Füzetvezetések ellenőrzése rendszeresen, az igényes, szép munkára való szoktatás

8. Természetvédelemre és a természet szeretetére nevelés



Az osztályok fordítsanak nagyobb figyelmet környezetük (az osztályterem, az ebédlő, az
iskolaudvar) tisztaságára, rendjére
Ismerjék meg környezetük, Magyarország természeti szépségeit osztálykirándulások
alkalmával

9. Egészséges életmódra nevelés


Rendszeres testmozgás biztosítása szünetekben
Fodor András Általános Iskola és AMI

MUNKATERV 2021/22



Helyes táplálkozásra szoktatás, nevelés

10. A szabadidő hasznos eltöltése
.

A tanórai és tanórán kívüli munkák, programok összehangolása




A tanulók érdeklődésének megfelelő szakkörökön, zeneiskolai elfoglaltságokon való
részvételük elősegítése
Könyvtárhasználatra való szoktatás
Rendszeres tájékoztatás a község kulturális rendezvényeiről, a könyvtár gyermekeknek
szervezett programjairól

Ülésterv és ellenőrzés
Hónap

Ülés célja

szeptember A tanmenetek elkészültének
ellenőrzése és reflexió az
intézményvezetőnek.
megbeszélés a negyedévi értékelés
október
egyeztetéséről az egységes
értékelési, SNI, BTM tanulók
egyeztetése.
negyedévi értékelés
november
december
január

félév zárásának előkészítése,
intézményi dokumentumok
áttekintése
Osztályozó értekezlet

Résztvevők

Felelős

MKV

MKV

Felsőben
tanítók

MKV

Tantestület

intézményvezető
helyettes

Felsőben
tanítók
Tantestület

február

Lemorzsolódással veszélyeztetettek Felsős
áttekintése, kompetenciamérés
osztályfőnökök
eredményeinek emelése érdekében
egyeztetés. Szülői értekezletek
előkészítése.

március

Kompetencia eredmények,
lemorzsolódásos eredmények
értékelése.
harmadik negyedévi értékelő
értekezlet
Megbeszélés az egységes értékelési
szempontok egyeztetése céljából.
Követelmények áttekintése SNI
tanulók tekintetében is.
Osztályozó értekezlet, pedagógiai
munka értékelése, iskolai
dokumentumok átdolgozására
javaslat.

április
május

június

Tantestület
Tantestület
Felsőben
tanítók
Tantestület

Fodor András Általános Iskola és AMI

Ellenőrzés
módja
Reflexió az
elkészült
tanmenetekről
Emlékeztető a
megbeszélésről.

Jegyzőkönyv a
negyedévi
értekezletről.
MKV
Emlékeztető a
dokumentumok
áttekintéséről.
Intézményvezető Jegyzőkönyv az
értekezletről.
MKV
Emlékeztető a
megbeszélésről,
szülői
értekezletekről
létszám és
problémajelentés.
Intézményvezető, Emlékeztető az
MKV
értekezletről.
intézményvezető
helyettes
MKV

Jegyzőkönyv az
értekezletről.
Emlékeztető a
megbeszélésről.

Intézményvezető, Jegyzőkönyv az
MKV
értekezletről.
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Rendezvényterv, programok:

az iskolai munkaterv szerint

Lengyeltóti, 2021. szeptember 27.
……………………………………………
Fulmer Judit Mária, mkv

Fodor András Általános Iskola és AMI
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FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
DIÁKÖNKORMÁNYZATA

MUNKATERV
2021/22-es tanév
Osztályok képviselői:
5.o.
Völfinger Dzsenifer
Marics Dóra
Scheffer Kristóf
6.a

6.b

Sziraticza Barnabás

Duna Kitti

Hatos Hanna

Horváth Richárd Noel

7.o.
Csimszi Fanni Jázmin
Horváth Kasszandra Mária
8.a

8.b

Somogyi Kornél

Takács Szidónia

Koloszár Rajmund

Csurai Rebeka
Molnár Amina Hanna

Megválasztásra került a DÖK diákvezetője: Csurai Rebeka 8.b

Fodor András Általános Iskola és AMI
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1.

Elfogadásra került a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzata (egyhangúlag)

2.

Elfogadásra került a rendezvényterv a 2021/22-es tanévre (egyhangúlag)

A Diákönkormányzat 2021/22-es évi munkaprogramja
Az iskola DÖK üléseit havonta tartja. A DÖK ülésein a negyedik évfolyamról, valamint minden felsős
osztályból a megválasztott képviselők vesznek részt, akik az osztályfőnöki órákon tájékoztatják az
osztályközösséget az ott elhangzott témákról, a meghozott döntésekről. Ők képviselik az osztály
véleményét a diákokat érintő kérdésekben.
A DÖK második ülésére 2021. október 09-én kerül sor, ahol döntés születik a testület munkájának fő
területeiről. Ezek a következők:
-

faliújság készítése

-

osztályok között tanulmányi, sportversenyek

-

kulturális rendezvények, programok megtervezése

Faliújság
Az osztálytermek faliújságjainak aktuális elkészítését az osztályok az osztályfőnökök irányítása
mellett végzik. A folyosón elhelyezett faliújságot a DÖK tagjai a diákönkormányzatot segítő
pedagógus segítségével készítik el.

Tanulmányi, sportversenyek
A tanulmányi versenyeket az iskolai munkaterv alapján a szaktanárok, a sportversenyeket, osztályok
közötti bajnokságokat (labdarúgás, kézilabda) a testnevelő tanárok bonyolítják le a járványügyi helyzettel
összhangban.

A diákönkormányzat célja
Olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és
aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt
vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket is fejlesztik.
Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása. A résztvevők számára közös célok
és irányelvek felállítása.
Fodor András Általános Iskola és AMI
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Az

iskola

diákságának

szabadidős

programok

tervezése,

szervezése,

lebonyolítása

megvalósulásának értékelése.

A diákönkormányzat feladata
1.

Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott

programok megvalósulásában és lebonyolításában.
2.

Éves munkatervet készít.

3.

Beszámol tevékenységéről a választó közösségnek.

4.

Megfogalmazza az esetlegesen felmerülő problémákat.

5.

Szervezetének kialakítása, és működési rendjének meghatározása.

6.

Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti.

7.

Javaslattétel a gyermekeket és ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt.

8.

Egészséges életmódra való ösztönzés.

Lengyeltóti, 2021. szeptember 27.

Készítette: Kardos Annamária

Jóváhagyta: Sipos Zoltán

DÖK munkáját segítő pedagógus

Intézményvezető

Fodor András Általános Iskola és AMI

és
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Fenntartóra háruló többletkötelezettség – Fodor András Általános Iskola
Költség
Költség
megnevezése kategóriája

Versenyek

Versenyek

Versenyek

Tanulmányi
verseny az
intézményen
kívül
Tanulmányi
verseny az
intézményen
kívül
Tanulmányi
verseny az
intézményen
kívül

Felelős
megnevezése

Időpont

Benkő Erika

tanévente

változó

50.000.-

PP

2.4.3. pont

Matematika - természetismeret

Benkő Erika

tanévente

változó

50.000.-

PP

2.4.3. pont

Magyar – helyesírás

Benkő Erika

tanévente

változó

70.000.-

PP

2.4.3. pont

Történelem

Helyszín Összeg

Hivatkozott
Hivatkozás
dokumentum

Megjegyzés

Sportverseny

Diákolimpia

Jónás Zoltán

tanévente

változó

50.000.-

PP

2.4.2 pont

Atlétika

Sportverseny

Diákolimpia

Sipos Zoltán

tanévente

változó

70.000.-

PP

2.4.2 pont

Labdarúgás

Sportverseny

Diákolimpia

Csábi Máté

tanévente

változó

45.000.-

PP

2.4.2 pont Asztalitenisz, játékos sportvetélkedő

"Tök jó nap"

Intézményi
rendezvény

Éves munkaterv

Tanévente/
október

iskola

50 000

PP

2.4.3. pont

díjak, díszítés alapanyag,
állomásokhoz alapanyag
megvásárlása, tökmag, Hellowen
tök,

Karácsonyi
ünnepség

Intézményi
rendezvény

Éves munkaterv

Tanévente/
december

iskola

50 000

PP

2.4.3. pont

gyertya, díszszalag, dekor
alapanyagok, tea alapanyagai,
kézműves foglalkozás

Fodor András Általános Iskola és AMI

MUNKATERV 2021/22
alapanyagai

Fodor nap intézményi
versenyek,
szakmai
konferencia
Fodor nap intézményi
versenyek,
szakmai
konferencia
Fodor nap intézményi
versenyek,
szakmai
konferencia
Egészségnap,
sportnap
Szakkörök

Szakmai konferencia előadók díjai.
Intézményi
rendezvény

intézményvezető

intézményvezető
Intézményi
rendezvény

Tanévente/
február

Iskola

PP

2.4.3. pont

Tanévente/
február
iskola

intézményvezető

90. 000

85.000.-

PP

2.4.3. pont

Tanévente/
február

Névadóra emlékező rendezvény
költségei, Virágok, apróbb
emléktárgyak

Vendéglátás.
iskola

85.000.-

PP

2.4.3. pont

Egyéb

Keresztes Ottilia

Tanévente/
április

Iskola

100 000

PP

2.4.2 és
2.4.3. pont

előadói díj, egészséges
ételkóstolóhoz alapanyag,

Egyéb

Felsős munaköz.vez.

tanévente

Iskola

70 000

PP

2.4.3. pont

szakköri kimozdulás utiköltsége,
alapanyagok vásárlása,

Költészet-napi,
helyi Vers és
Prózamondó
verseny

Intézményi Alsós munkaköz.rendezvény
vez.

Tanévente/
április

Iskola

30 000

PP

2.4.3. pont

Jutalomkönyvek, oklevelek,
emléklapok

Iskolai Farsang

Intézményi
rendezvény

Éves munkaterv

Tanévente/
február

Iskola

70 000

PP

2.4.3. pont

Az idei évben elmarad

Egyéb iskolai
sportverseny

intézményi
rendezvény

Éves munkaterv

iskola

30.000.-

PP

2.4.3. pont

Verseny díjazása

tanévente

Fodor András Általános Iskola és AMI

MUNKATERV 2021/22
Megyei
furulyaverseny

tanulmányi
verseny int.
belül

tanévente
Éves munkaterv

iskola

100.000.-

Fodor András Általános Iskola és AMI

PP

Ped.Progr.
AMI 1.6-os
pont

Rendezési költségek: díjazás,
vendéglátás, zsűritagok tiszteletdíja

MUNKATERV 2021/22

Fodor András Általános Iskola és AMI

