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A Munkaterv jogi alapját az alábbi jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és
belső irányítási eszközök képezik:
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
- 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
- 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
- 134/2016. (VI. 10.) Kormányrendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról,
- az intézmény Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje
- egyéb, az intézményvezető és a Tankerületi Központ vezetője által kiadott belső
irányítási eszközök
- A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ munkaterve
- A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ Fejlesztési Terve
- Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
- (EU) 2016/679. rendelet (GDPR), a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és
a Tanács rendelete
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján:
„Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év,
valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető
kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi
szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az
iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában
folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.”
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munkatervének értékelése
A 2021-2022-es tanévre készített munkatervünk kiemelt céljai között szerepelt igazgatási
területen a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről készült intézkedési
terv naprakészen tartása, valamint a rendkívüli események azonnali jelentése. Ezen célok
maximális megvalósulásának, valamint az intézmény pedagógusainak és a szülők felelős
magatartásának köszönhetően gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni az aktuálisan
COVID-fertőzéssel érintett osztályoknál, illetve az eseti, osztályokat érintő digitális
munkarend is rendezetten valósulhatott meg. Februártól a jelzéseknek semmilyen
intézkedési következménye nem lett. Az adatvédelmi szempontok érvényesítése továbbra
is kiemelt ezen a területen.
Szakmai területen a KRÉTA és a KRÉTA e-ügyintézés naprakész használata volt
kiemelt célunk. Az e-napló adminisztrációja egy-egy esettől eltekintve naprakész volt, az
adategyeztetésen alapuló adminisztrációban azonban voltak hiányosságok, lemaradások.
Az e-ügyintézést egyre több szülő veszi igénybe, ennek mindennapos használata a legtöbb
pedagógus részéről megvalósult.
A munkaügyi területen kiemelt célként kitűzött távollét-nyilvántartás naprakészen
tartása és ellenőrzése rendben volt, azonban több dolgozónk esetén kellett egyeztetni a
fenntartó HR-osztályának munkatársával, mert nem egyeztek a két rendszerben a
szabadságszámok.
Vagyongazdálkodási területen egyik kiemelt célunk az új bútorok, tantermi
berendezések beszerzése volt. Bár nem tanévkezdésre, de tanév elején megérkeztek a
bútorok. Ugyanez a helyzet a 2022/23-as tanévre igényelt bútorokkal a nyári időszakban:
még várjuk őket. A másik kiemelt cél, hogy IKT-eszközök beszerzésével korszerűsítsük
tantermeinket, nem valósult meg teljes mértékben. Azonban RRF-projekt keretei között
négy pedagógusunk kapott laptopot, és örömmel fogadtuk azt a nyár végi információt,
hogy ennek a projektnek újabb szakaszában vehetünk részt hamarosan. A Rákóczi úti
telephelyre kaptunk két projektort, a főépületben továbbiakra lenne szükségünk ahhoz,
hogy némileg korszerűbb keretek között taníthassunk. Úgy gondolom, hogy a mai kor
digitális elvárásaihoz mérten kellene felszerelni az iskola IKT-eszközparkját, különben
nagy hátrányt szenvedhetnek diákjaink.

A Rákóczi úti telephelyen új játszóteret létesített a fenntartónk, melyet nagy örömmel
vettek birtokba diákjaink.
Az oktatás területén a lemorzsolódás csökkentése, valamint ezzel szoros összefüggésben
a tanulás hatékonyságát segítő módszerek, eszközök, eljárások gyűjtése, tanulói motiváció
fenntartásának (változatos tanítási- tanulói feladatok) tananyag megértését segítő
lehetőségek alkalmazása volt kiemelt célunk. A lemorzsolódási mutatónk évről évre egyre
jobb. A lemorzsolódási statisztikai rendszer fennállása óta először az országos átlag alatt
maradt a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóink aránya, igaz nem szignifikánsan
eltérve attól.
A Komplex Alapprogram alprogrami foglalkozásai egyre szélesebb körben népszerűek,
bár az Életgyakorlat alapú alprogramra és a Művészet alapú alprogramra jelentkezők
száma messze elmaradt a várttól. Komplex órákat a tervek alapján tartottunk, legalábbis
ahol az aktuális tanulói létszám engedte.
A tanévben a bemeneti és kimeneti méréseket alsó tagozaton és felső tagozaton egyaránt
felhasználtuk, a mérés eredményeit a pedagógusok kiértékelték, tanulságaikat beépítették
oktató munkájukba, valamint tervezésükbe.
Nevelés területén a környezettudatosságra nevelés egyik alappillére a havonta megtartott
TESZI-nap volt, melyek keretei között iskolánk környezetét tettük szebbé, élhetőbbé.
Alprogrami keretek között néhány osztálynak szelektív szemetest készítettek a diákok. Az
Európai autómentes nap alkalmából jutalmaztuk azon diákjainkat, akik nem autóval
érkeztek iskolába. Az esős idő ellenére szép számmal akadtak ilyen tanulók. A víz
világnapja alkalmából projekteket csináltak az egyes osztályok, ismét csatlakoztunk a
fenntarthatósági témahéthez, bár ebben a tanévben a tervezett projektnapok elmaradtak, a
témahéthez kapcsolódó órákat tantermi keretek között valósították meg pedagógusaink.
Nagy örömmel vettem, hogy néhány diákunk is részt vett az önkormányzat által szervezett
szemétszedési, faluszépítési akcióban, és remélem, a következő évben a részt vevő diákok
száma még több lesz.
A tanév során néhány programot módosítanunk kellett, azonban a munkatervben szereplő
események nagy része megvalósulhatott. A hagyományos nemzeti ünnepeink (október 6.,
október 23. és március 15.), valamint a nemzeti összetartozás napja alkalmából
színvonalas műsort adtak diákjaink, október 23-ára és március 15-ére emlékezve a községi

ünnepély műsorában is részt vettek, mely felkérés mindig nagy öröm intézményünk
számára.
A diákoknak remek kikapcsolódást és szórakozást nyújtó, a közösség összetartozását
erősítő programok, mint a Mikulás és az azt megelőző Krampusz-szépségverseny, Lucanapi kavalkád, karácsonyi ünnepség, farsang, DÖK-nap ebben a tanévben is
megvalósulhattak, új hagyományként először tartottuk meg a „Tök jó buli”-t. Mindezen
programok nagyon jól sikerültek. Az egészségre nevelés és közösségépítés jegyében a
tanév elején részt vettünk a Nagy Sportágválasztón, illetve megtartottuk hagyományos esti
kegyeleti sportolásunkat.
Pedagógusaink a tanév során, valamint a nyári időszakban is szerveztek tanulmányi
kirándulásokat a tanulóknak, illetve a tanév végi erdei iskolai foglalkozásokat is
megtartottuk.
Sajnálatos módon kistérségi szavalóversenyünket a vírushelyzet miatt nem tudtuk
megtartani, illetve hasonló okokból maradt el a táncgálánk is.

II. A 2022/2023. tanévre meghatározott kiemelt célok:
1. Igazgatási területen:
-

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről készült intézkedési terv
naprakészen tartása

-

rendkívüli események azonnali jelentése
KRÉTA Poszeidon rendszer jogosultságainak naprakészen tartása, változási igények
jelentése.
Megőrzési idő lejártát követően az ügyiratok selejtezésének előkészítése, iratkezelési
szabályzatok felülvizsgálata.
A munkafolyamatokban (pl. digitális oktatás, járványügyi eljárások, iskolai élethez
kapcsolódó új foglalkozások, „termékek” megjelentetése) az adatvédelmi szempontok
érvényesítése.
Iskolai e-mail címek, elérhetőségek változásának azonnali jelentése.
Intézményi honlapok naprakészen tartása

-

2. Szakmai területen:
-

A KRÉTA, illetve a KRÉTA e-ügyintézési rendszer naprakész, valós adminisztrációja.

3. Munkaügyi (HR) területen:
-

Az intézményekben a munkaidő nyilvántartás vezetése, ellenőrzése.
Távollét-nyilvántartás naprakészen tartása, ellenőrzése.

4. Vagyongazdálkodási területen:
-

új bútorok beszerzése: tanulói padok, székek, tanári asztalok, táblák, szekrények,
cipősszekrények

-

informatikai eszközök beszerzése: projektor vászonnal, felszerelve, valamint laptop
minden tanterembe

5. Oktatás területén:
-

Tanulás hatékonyságát segítő módszerek, eszközök, eljárások gyűjtése

-

Tanulói motiváció fenntartásának (változatos tanítási- tanulói feladatok) tananyag
megértését segítő lehetőségek alkalmazása

-

A lemorzsolódás elkerülése és a sikeres továbbtanulás biztosítása: Komplex
Alapprogram

6. Nevelés területén:
-

környezettudatosságra való nevelés

-

egészséges életmódra nevelés

III. Feladatok havi bontásban:
I.

félév
augusztusi feladatok
tanévnyitó ünnepély

szeptemberi feladatok

nap
aug. 31. 15.00

nap

felelős
negyedikes osztályfőnökök

felelős

szülői értekezletek

szept.1.-16.

osztályfőnökök

Nagy Sportágválasztó

szept. 16.

testnevelés szakos
pedagógusok

Európai autómentes
nap

szept.22.

Magyar Diáksport
Napja

szept. 30.

testnevelés szakos
pedagógusok

szeptemberi feladatok

nap

felelős

nyolcadik osztályosok
pályaválasztást
megalapozó
kompetenciavizsgálatá
nak határideje

szept. 19.okt.10.

nyolcadikos osztályfőnökök

TESZI-nap

szept.26.-30.

nyolcadikos osztályfőnök

kísérleti bemeneti
mérések

szept. 26.-nov.
30.

szaktanárok

Magyar népmese napja, szept. 27-30.
Vecsés

októberi feladatok

nap

alsós munkaközösség

felelős

állatok világnapja

okt. 4.

osztályfőnökök

havi tantestületi
értekezlet

okt. 4. 14.30

intézményvezető

Aradi vértanúk
emléknapja

okt. 6.

drámát tanító pedagógus

esti jótékonysági
sportrendezvény

okt. 6. 19.00

testnevelés szakos
pedagógusok

Hunyadi-nap

okt. 7.

felsős munkaközösség

okt. 14.
első osztályosok
diagnosztikai méréshez
szükséges felmérésének
határideje

elsős osztályfőnökök

tanítás nélküli
munkanap

okt.15.

intézményvezető

az 1956-os forradalom
ünnepe, iskolai
ünnepély – felső
tagozat

okt.21.

drámát tanító pedagógus

az 1956-os forradalom
ünnepe, iskolai
ünnepély – alsó tagozat

okt.21.

községi ünnepély koszorúzás

okt.23.

10.00

drámát tanító pedagógus

11.00
intézményvezető

októberi feladatok

nap

felelős

TESZI-nap

okt.24.-27.

hetedikes osztályfőnökök

Tök jó buli

okt. 28. 18.00

DÖK-segítő pedagógus

novemberi feladatok

nap

felelős

nyílt órák

nov. 16.-17.

alsós osztályfőnökök

fogadóórák

nov.17. 17 óra

osztályfőnökök és
szaktanárok

házi matematika
verseny

nov. 22. 14 óra

alsós munkaközösség-vezető

házi szövegértés
verseny

nov. 23. 14 óra

munkaközösség-vezetők

házi helyesírás verseny

nov. 23. 15 óra

munkaközösség-vezetők

TESZI-nap

nov.21.nov.24.

hatodikos osztályfőnökök

decemberi feladatok

nap

felelős

tanulók jelentkeztetése
a központi írásbeli
felvételi vizsgára

dec. 2.

nyolcadikos osztályfőnök

krampuszszépségverseny

dec. 5.

DÖK-segítő pedagógus

Mikulás az iskolában

dec. 6.

DÖK-segítő pedagógus

havi tantestületi
értekezlet

dec.6. 14.30

intézményvezető

TESZI-nap

dec. 12.-15.

ötödikes osztályfőnökök

Luca-napi vásár

dec. 13.

DÖK-segítő pedagógus

szülők értesítése az
elégtelenül teljesítő
diákok esetében

dec. 16.

osztályfőnökök

karácsonyi ünnepség

dec. 21.

elsős osztályfőnökök

téli szünet

dec.22.-jan.8.

januári feladatok

felelős

nap

NETFIT-mérés

jan.9.-máj.12.

tesisek

első félévi osztályozó
értekezlet (rövidített
órák)

jan.19. 13.00
(alsó)

intézményvezető

első félév vége

jan. 20.

központi írásbeli vizsga
a hatodik és nyolcadik
évfolyamosok számára

jan. 21. 10.00

TESZI-nap

jan.23.-jan.26.

negyedikes osztályfőnökök

félévi értesítők
kiküldése

jan. 27.

osztályfőnökök

félévzáró értekezlet
(rövidített órák)

jan.31. 13.00

intézményvezető

jan. 20. 13.00
(felső)

II. félév

februári feladatok

nap

felelős

szülői értekezletek

jan.30.-febr.16. osztályfőnökök

Ovi-Suli foglalkozás

febr. 1. 14.3015.30

leendő elsős osztályfőnökök

nyílt napok a
nagycsoportos
gyermekek szüleinek

febr.8-10.

elsős és negyedikes
osztályfőnökök

farsang

febr. 17.

DÖK-segítő pedagógus

kistérségi
szavalóverseny és
rajzpályázat anyanyelv nemzetközi
napja

febr. 21. 13.00

magyar szakos szaktanárok

(rövidített órák)

februári feladatok

nap

felelős

TESZI-nap

febr. 20.-24.

harmadikos osztályfőnökök

megemlékezés a
kommunista és egyéb
diktatúrák áldozatairól

febr 24.

történelem szakos
szaktanárok

márciusi feladatok

nap

felelős

kísérleti kimeneti
mérések

márc.6.-jún.9.

szaktanárok

iskolai ünnepély az
1848/49-es
szabadságharc
tiszteletére – felső
tagozat

márc. 14.
10.00

drámát tanító pedagógus

iskolai ünnepély az
1848/49-es
szabadságharc
tiszteletére – alsó
tagozat

márc. 14.
11.00

drámát tanító pedagógus

községi ünnepély koszorúzás

márc. 15.

intézményvezető

víz világnapja projektnap

márc. 22.

osztályfőnökök és
szaktanárok

TESZI-nap

márc. 27.-30.

másodikos osztályfőnökök

nyílt órák

márc. 28.

osztályfőnökök és
szaktanárok

márc. 29.
fogadóórák

áprilisi feladatok

márc. 29.
17.00

osztályfőnökök és
szaktanárok

nap

felelős

autizmus-nap

ápr. 3.

fejlesztő pedagógus

házi matematika
verseny

ápr. 3. 14 óra

munkaközösség-vezetők

havi tantestületi
értekezlet

ápr. 4. 14.30

intézményvezető

áprilisi feladatok
házi olvasás verseny

nap
ápr.5. 14 óra

felelős
alsós munkaközösség-vezető
felsős munkaközösség-vezető

házi szövegértés
verseny
megemlékezés a
holokauszt áldozatairól

ápr. 5.

tavaszi szünet

ápr.6.-11.

tanítás nélküli
munkanap – nevelési
értekezlet

ápr. 12.

intézményvezető

tanítás nélküli
munkanap – nevelési
értekezlet

ápr. 13.

intézményvezető

tanítás nélküli
munkanap –
pályaorientációs nap

ápr. 14.

osztályfőnökök

beiratkozás

ápr.20.-21.

intézményvezető,
intézményvezető-helyettes

fenntarthatósági
témahét - projektnapok

ápr. 24.-28.

osztályfőnökök és
szaktanárok

májusi feladatok

nap

történelem szakos
szaktanárok

felelős

anyák napi ünnepségek

máj.2.-5.

osztályfőnökök

madarak és fák napja

máj.10.

osztályfőnökök

táncgála

máj.12.

tánc szakos pedagógus

TESZI-nap

máj.22.máj.25.

elsős osztályfőnökök

júniusi feladatok

nap

felelős

Nemzeti Összetartozás
Napja

jún. 2.

történelem szakos
szaktanárok

erdei iskola

jún. 7.-9.

osztályfőnökök

DÖK-nap

jún. 14.

DÖK-segítő pedagógus

osztályozó értekezlet

jún. 15.

intézményvezető

júniusi feladatok

felelős

nap

ballagás

jún. 16. 9.30

hetedikes és nyolcadikos
osztályfőnökök

tanévzáró értekezlet

jún. 22. 9.00

intézményvezető

tanévzáró ünnepély

jún. 22. 18.00

másodikos osztályfőnökök

IV. A tanév helyi rendjének meghatározása
Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök)
Utolsó tanítási nap: 2023. június 16. (péntek)
A tanítási napok száma: 183
Téli szünet: 2022. december 22.-2023. január 8.
előtti utolsó tanítási nap: december 21.
utáni első tanítási nap: január 9.
Tavaszi szünet: 2023. április 6.-11.
előtti utolsó tanítási nap: április 5.
utáni első tanítási nap: április 17.
Országos mérések:
-

-

-

bemeneti mérések: 2022. szeptember 26.-november 30.


szövegértés, matematika és természettudomány – 6. és 8. évfolyam



idegen nyelv – 6. és 8. évfolyam

kimeneti mérések: 2023. március 6.-június 9.


szövegértés, matematika és természettudomány – 6., 7. és 8. évfolyam



idegen nyelv – 6., 7. és 8. évfolyam

kísérleti bemeneti mérések:


-

szövegértés és matematika – 4. és 5. évfolyam

kísérleti kimeneti mérések


szövegértés és matematika – 4. és 5. évfolyam

DIFER-mérés:
-

adatszolgáltatás: 2022. október 28-ig

-

vizsgálatok: 2022. december 9-ig

Pályaorientációs mérés időpontja: 2022. szeptember 19.-október 10.
-

adatszolgáltatás: 2022. október 17-ig

Tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja:2023. január 9.-május 12.
-

felső tagozat

-

adatszolgáltatás: 2023. június 15-ig

Témahetek:
-

Digitális Témahét 2023. március 27-31. között

-

Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,

A pedagógiai célra 4 tanítás nélküli munkanap felhasználása:
2022.október 15. – DÖK által meghatározott nap
2023. április 12. – nevelési értekezlet
2023. április 13. – nevelési értekezlet
2023. április 14. – pályaorientációs nap

