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A tanév mottója  

    

  

„Embert nevelni a legszebb hivatás, 

Légy nemes, gazdaglelkű ember, 

Hogy emberré tehess másokat 

A magad embersége által.” 

(Móricz Zsigmond) 
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I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI  
  

1.1. Személyi feltételek  

  

1.1.1. Alkalmazotti feltételek  

  

Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók 

száma  

(tanévkezdő állapot szerint)  

Intézmény /tagintézmény 

megnevezése  
Pedagógus  

(fő)  

Nevelőoktató  
munkát segítő  

(fő)  

Funkcionális feladatot 

ellátó (fő)  
Összesen (fő)  

Czabán Általános Iskola  20 

(20,24 

státusz) 

6 

(5,00 státusz) 

6 32 

Összesen  20 6 6 32 

ebből betöltetlen  5 0 0 5 

ebből más iskolából áttanító 1 0 0 1 

ebből az óraadók száma 0 0 0 0 

ebből tartósan távol lévő 1  0  0  1  

  

Eigner-Pap Andrea tartós távollétéről 2019.07.31-én visszatért az intézménybe. Ethey László tavalyi 

megbízott intézményvezető intézményvezető-helyettesként dolgozik tovább.  

A 2019/2020-as tanévben szakos ellátottságunk nem teljes. A matematika, fizika, technika, informatika, 

kémia, biológia és angol nyelv tantárgyakat teljes egészében, eseti helyettesítéssel tudjuk csak ellátni. 

Az intézményben a nevelő-oktató munkát a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott 

képesítéssel rendelkező pedagógusok végzik. 

   

• Vezetők:  

  

Intézményvezető:  Eigner-Pap Andrea  

Intézményvezető-helyettes: Ethey László  

  

• A munkaközösségek vezetői:   

  

Szakmai munkaközösség 

megnevezése  

Vezető neve  

Alsós munkaközösség  Dudás Szilvia  
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Felsős munkaközösség  Vásárhelyiné Szilágyi Mária  

 

 

 A diákönkormányzat vezetése:  

o Kállai Ilona  

  

Szülői Közösség elnöke:   

o Vogelné Farkas Ágnes  

  

Pályaválasztásért felelős tanár:  

o Vásárhelyiné Szilágyi Mária 

  

Az osztályfőnöki teendőket a következő pedagógusok látják el:  

  

Osztály  Osztályfőnök  

1.a  Csollák Ferencné  

2.a  Dudás Szilvia 

3.a  Kállai Ilona   

4.a  Papp Anikó   

5.a  Pintér Éva  

6.a  Ethey László 

7.a  Mógor Andrea 

8.a  Vásárhelyiné Szilágyi Mária 

  

  
Nyári változások a személyi feltételek területén  

  

  

Az intézmény által meghirdetett pedagógus álláshelyekre érkezett pályázatok alapján, valamint 

az intézmény vezetője által kezdeményezett és lefolytatott állásinterjúkat követően az alábbi 

kollegák pályázata került elfogadásra:  

  

    Bárdos-Bartók Szilvia   főiskola / tanár  

   Kovácsné Tamási Bernadett   főiskola / tanár 

Vavika Péter             főiskola / tanár 

  

Az iskolai portaszolgálatot az iskola állományába tartozó Matúz László és Nagy Gyula látják el. 

 

Az iskolatitkári és a munkakörben is változás történt. Az új iskolatitkár Orgován Anita, a 

rendszergazdai teendőket pedig továbbra is félállásban Bokor Béla látja el. 
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1.1.2. Tanulói személyi feltételek  

  

 Intézményi tanulói létszámadatok alakulása  

Intézmény típus  

2017-2018. tanév  2018-2019. tanév  
2019-2020. tanév tervezett 

adatok   (2017.06.15. adatok)  (2018.06.15 adatok)  

osztályok/csoportok 

száma  

tanulók  
létszáma  

(fő)  

osztályok/csoportok 

száma  

tanulók  
létszáma  

(fő)  

osztályok/csoportok 

száma  

tanulók  
létszáma  

(fő)  

óvoda                    

általános iskola  9 178 9 168 8 177 

gimnázium                    

szakközépiskola                    

speciális szakiskola                    

kollégium                    

AMI                    

Összesen (AMI  
nélkül)   

9 178 9 168 8 177 

  

1.1.3. Feladatok a személyi feltételek területén  

  

1. Feladat megnevezése: Új kollégák felvétele   

 Felelős: intézményvezető  

 Határidő: Tanévkezdés és szükség szerint folyamatosan a tanévben 

  

2. Feladat megnevezése: Aktuális változások elkészítése az alkalmazottak személyi anyagaiban 

Felelős: intézményvezető-helyettes, iskolatitkár  

Határidő: Tanévkezdés és folyamatosan a tanévben.  

  

 

 

  

1.2. Tárgyi feltételek  

1.2.1. Nyári változások:  

 

• Tanári szoba átrendezése, otthonosabbá tétele  

• Igazgatói iroda, titkári előtér átrendezése 

• Tantermek, folyosók festése, csinosítása 
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• Irattár rendezése (folyamatos)  

• Könyvtár rendbetétele 

• Honlap átalakítása, áthelyezése külső szerverre 

• Nyomtatvány ellátás: 

o Alapdokumentumok (bizonyítvány, napló, tájékoztató, beírási napló, törzslap)  

o Működéshez szükséges (bizonylatok)  

• Irodaszerek folyamatos biztosítása  

• Működéshez szükséges (wc papír, tisztítószerek, stb.) anyagbeszerzés 

• Intézményi kártya felhasználása:   

o zárak rendbetétele 

o festékek vásárlása 

o működéshez szükséges apró anyagok vásárlása (görgők, elemek, stb.) 

  

Terembeosztás:   

 

  

Osztály  Terem  

1.a  Fsz. 2. terem  

2.a  Fsz. 6. terem 

3.a  Fsz. 4. terem 

4.a  Fsz. 1. terem 

5.a  E. 4. terem 

6.a  E. 7. terem 

7.a  E. 5. terem 

8.a  E. 3. terem 

  

  1.2.2. Tárgyi eszköz-fejlesztéseink forrásai:  

  

- Észak-Pesti Tankerületi Központ költségvetése 

- Intézményvezetői kártya 

- Intézményi pályázatok 

- Iskolai alapítvány 

 

  

1.2.3. A pedagógusok oktató-nevelő munkájához szükséges   

  

- AV-eszközök tárolása, használati rendje:  
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Leltár szerint felvezetett eszközök napi használatát követő elzárása és biztonságba helyezése.  

  

1.2.4. Feladatok a tárgyi feltételek területén  

 

1. Feladat megnevezése: Tantermek használati rendjének betartása   

Felelős: a tanteremben óra/ és foglalkozásrend szerint dolgozó pedagógusok  

Határidő: folyamatos  

2.  

3. Feladat megnevezése: Új eszközök és idegen tárgyak bevételezése  

Felelős: intézményvezető, iskolatitkár  

Határidő: folyamatos  

  

4. Feladat megnevezése: Tankönyvek megrendelése, osztása osztályonként és tanulónként 

Felelős: intézményvezető-helyettes, tankönyvfelelős  

Határidő: április 30., június 31. szeptember 15.  

  

5. Feladat megnevezése: Tankönyvek könyvtári állományba vétele   

Felelős: könyvtárostanár  

Határidő: augusztus - szeptember  

 
  

6. Feladat megnevezése: Szakmai anyagok rendelése, bevételezése  

Felelős: iskolatitkár, szaktanár  

Határidő: július-január  

  

7. Feladat megnevezése: intézményi tanulói dokumentumok, nyomtatványok rendelése  

Felelős: intézményvezető-helyettes, iskolatitkár  

Határidő: július-január  

  

8. Feladat megnevezése: Irodai gépek működtetési, karbantartási munkáinak jelzése, 

intézkedések megtétele  

Felelős: iskolatitkár, rendszergazda 

Határidő: folyamatos  

  

9. Feladat megnevezése: A működéshez szükséges apró tárgyak beszerzése az intézményi 

ellátmány terhére  

Felelős: intézményvezető, gondnok  

Határidő: folyamatos  

  

10. Feladat megnevezése: Az intézmény működését érintő meghibásodások feltárása, jelzése a  

Észak-Pesti Tankerületi Központ felé  
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Felelős: iskolatitkár, gondnok  

Határidő: folyamatos  

  

11. Feladat megnevezése: A szakipari munkák ellenőrzése, teljesítés igazolása  

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, iskolatitkár  

Határidő: folyamatos  

 

 

  

  

II. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE  
  

2.1. A működésre vonatkozó törvények, rendeletek:  
  

• 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről  

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

• 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről  

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény 

 köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  

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

• 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról  

• 229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

• 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

• 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről   

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról  

• 1265/2017. (V.29) Korm. Határozat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő 

együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáró1992  

• 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról  
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A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak megismerése és 

betartása minden intézményi dolgozó számára kötelező. A működés belső feltételeit biztosító 

szabályzataink a tanév során folyamatosan rendelkezésre álltak.  

2.2. A működés színterei:   
  

• Szakmai munkaközösségek  

• Közalkalmazotti Tanács  

• Intézményi Tanács 

• Diákönkormányzat  

• Szülői Szervezet 

  

Az intézményben dolgozók munkaköri feladatait munkaköri leírás rögzíti, melyek 

megfelelnek a belső működés feltételeit szabályzó törvények, szabályzatok rendelkezéseinek.   

  

2.3. Feladatok a belső működés területén:  
  

1. Feladat megnevezése: Tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás megszervezése, tűzriadó próba 

koordinálása  

Felelős: intézményvezető  

Határidő: 2018. szeptember 30.  

  

2. Feladat megnevezése: Tantárgyfelosztás, órarend, ügyeleti és helyettesítési beosztás 

elkészítése   

Felelős: intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők  

Határidő: 2018. szeptember 3.  

  

3. Feladat megnevezése: Munkaköri leírások aktualizálása  

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2018. augusztus 31.   

  

4. Feladat megnevezése: A tanulók intézményben tartózkodásának felmérése, távozások 

időpontjának nyilvántartása  

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Határidő: 2018. szeptember 7.  

  

5. Feladat megnevezése: A heti két testnevelés óra alóli felmentési kérelmek és sportegyesületi 

igazolások összesítés  

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Határidő: 2018. szeptember 14.  
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6. Feladat megnevezése: Egyéb foglakozások terembeosztásának elkészítése  

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Határidő: 2018. szeptember 14.  

  

7. Feladat megnevezése: Reggeli ügyelet igénybevételének felmérése  

Felelős: intézményvezető-helyettes, iskolatitkár  

Határidő: 2018. szeptember 7.  

  

8. Feladat megnevezése: Ebédeltetési rend elkészítése  

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Határidő: 2018. augusztus 31.  

  

9. Feladat megnevezése: Portaszolgálat működési rendjének aktualizálása  

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes  

Határidő: folyamatos  

  

10. Feladat megnevezése: Az épület használata közben bekövetkezett változások jelzése, 

intézkedések megtétele  

Felelős: intézményvezető  

Határidő: folyamatos  

 



 

III. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA  
  

  

2015/ 

2016 

tanév 

vége  

2016/ 

2017 

tanév 

vége  

2017/ 
2018 

tanév 

vége  

2018/2019 

2019 

tanév 

vége 

Létszám  192 174 178 183 

Ebből 

osztályozható  

185 164 163 174 

Tanulmányi 

átlag  

3,77 3,53 3,77 3,53 

Bukott tanulók  10 11 12 21 

Tantárgyi bukás  18 30 27 72 

  

 

A 2018/2019-es tanév végén 21 tanuló kapott valamilyen tantárgyból elégtelen osztályzatot. 8 tanuló közülük 

háromnál több tantárgyból, ezért ők évfolyamismétlők lesznek. Több magántanuló nem jelent meg az 

osztályozóvizsgán, ezért ilyen magas a bukások száma. (72) 

Javítóvizsgát 14 tanuló tett. Közülük 4 tanuló köteles az évfolyamot megismételni a sikertelen javítóvizsga 

miatt. 

Osztályozóvizsgát 22 tanuló számára szerveztünk. Ezekből 9 tanuló nem teljesítette az évfolyam 

követelményeit, ezért az évfolyamot ismételni köteles. 

 

 

3.1. Pályakövetés  

3.1.1. A 2018/2019-es tanévben végzett (és ismétlő) tanulóink 

továbbtanulási irányai  

8.a osztály:  

Ssz.  Név  Intézmény 

típusa  

1.  Ecsedi Milán szakgimnázium  

2.  Földi László szakiskola  

3.  Fu Yuange szakközépiskola 

4.  Jánoska Georgina Beáta szakközépiskola 

5.  Németh Martin megbukott 

6.  Orbán Renátó szakgimnázium 

7.  Pásztor Alexa Gabriella szakközépiskola 

8.  Pelyhe Dániel szakközépiskola 

9.  Rafael Ágnes Alexandra megbukott 

10.  Rafael Melissza sikeres 

pótvizsga után  

nem tanult 

tovább 

11.  Raffael Alexander szakközépiskola 

12.  Sztojka Ramóna szakközépiskola 
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13.  Tóth Ákos szakgimnázium 

14.  Tóth Mona Beatrix megbukott 

15.  Valli Eric szakközépiskola 

16.  Wang Yujiahua gimnázium 

  

  

Összesen: 16 fő  

Gimnázium: 1 fő (6%)  

Szakgimnázium: 4 fő (25%) 

Szakközépiskola: 6 fő (38%) 

  

Szakiskola: 1 fő (6%) 

 

Idén nem tanult tovább: 4 fő (25%)  
 

3.2. Beiskolázás  

  

A 2019/2020-as tanévre megtartott beíratás folyamán 17 tanuló iratkozott be iskolánk első 

osztályába. Két tavalyi elsős tanuló nem teljesítette az első osztály követelményeit. Ezek 

közül a nyár folyamán eltávozott 1 tanuló, 1 tanuló pedig szülői kérésre évet ismétel.   

3.2.1. A 2018/2019-as tanévben induló osztályok és tanulólétszámaik  

  

Osztály  Létszám  

1.a  18 

Összesen  18 

  

  

3.2.2. Feladatok a nevelő-oktató munka területén  

1. Feladat megnevezése: Az életpályamodell folyamatos alkalmazása  

Felelős: intézményvezető  

Határidő: folyamatos  

  

2. Feladat megnevezése: Órarend elkészítése 

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Határidő: szeptember 3.  

  

3. Feladat megnevezése: Teremrendek elkészítése  

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Határidő: szeptember 14.  
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4. Feladat megnevezése: Intézményi munkaterv elkésztése  

Felelős: intézményvezető  

Határidő: szeptember 20.  

  

5. Feladat megnevezése: Szakmai 

munkaközösségi munkatervek elkésztése 

Felelős: munkaközösség-vezetők  

Határidő: szeptember 14.   

6. Feladat megnevezése: Egyéb foglalkozások igénybevételének felmérése  

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Határidő: szeptember 9.  

  

7. Feladat megnevezése: Tanmenetek elkészítése, leadása, jóváhagyása  

Felelős: pedagógusok  

Határidő: szeptember 21.  

 

8. Feladat megnevezése: Országos és intézményi mérések előkészítése, elvégzése és értékelése  

Felelős: intézményvezető-helyettes, mérési koordinátor 

Határidő: rendeletben és intézményi eljárásrendben meghatározottak szerint  

  

9. Feladat megnevezése: Iskolai tanulmányi kirándulások szervezése  

Felelős: intézményvezető, érintett pedagógusok  

Határidő: május  

  

10. Feladat megnevezése: Intézményi és intézményen kívüli versenyek szervezése  

Felelős: munkaközösség-vezetők  

Határidő: folyamatos  

  

11. Feladat megnevezése: Intézményi pályázatokkal kapcsolatos feladatok elvégzése  

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Határidő: folyamatos  

  

12. Feladat megnevezése: Az intézményi eseménynaptár elkészítése 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Határidő: folyamatos  

 

13. Feladat megnevezése: Az intézményi rendezvények, programok előkészítése és lebonyolítása  

Felelős: munkaközösség-vezetők  

Határidő: folyamatos 

  

14. Feladat megnevezése: Beiskolázással kapcsolatos feladatok elvégzése (8. évfolyam, leendő 1. évfolyam)  

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, osztályfőnökök, iskolatitkár  

Határidő: rendeletben és intézményi eljárásrendben meghatározottak szerint 

  

15. Feladat megnevezése: Intézményi pedagógus-továbbképzési terv elkészítése  

Felelős: intézményvezető  
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Határidő: 2019. március 15. 

 

16. Feladat megnevezése: Kötelező pedagógus továbbképzési ciklusok teljesítésének ellenőrzése 

Felelős: intézményvezető  

Határidő: folyamatos 

 

 

17. Feladat megnevezése: Pedagógus-minősítési eljárásban való közreműködés  

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Határidő: folyamatos 

 

18. Feladat megnevezése: Iskolai kórus működése 

      Felelős: Végh Patrícia, énektanár 

      Határidő: folyamatos, énekkari próbák péntekenként a tanítási órák után 

        

 

 

 

IV. AZ ISKOLA KAPCSOLATAI  
  

  

 

4.1. Iskolánk rendszeres kapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, 

gazdálkodókkal:  

• Hubay Jenő AMI  

• Csokonai Kulturális Központ 

• Korszerű Tudással Építsd A Jövőnket Alapítvány 

• Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ  

• Napraforgó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   

• BVSC  

• REAC Sportiskola 

• Fővárosi Állat- és Növénykert 

  

 

4.2. Egyéb szolgáltatást végző intézmények  

• Iskolai étkeztetést:  XV. kerület Gazdasági Működtetési Központ 

• Munkavédelem: Somogyvári & Kerekes Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó BT. 

• Foglalkozásegészségügy: Dr. Kiss Sarolta    

• Hulladékgyűjtés: Duna Recycling Duna Hulladékhasznosító BT. 

• Iskolaorvosi ellátás: Dr. Sipos Emese iskolaorvos  

• Iskolafogászat: Dr. Stotz Andrea 
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• Kernács Erzsébet védőnő   

 

 

 

 

 

V. A 2018/2019-ES TANÉV RENDEZVÉNYEI  
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ÉVES MUNKATERV NAPTÁR 2019-2020 tanév   

              

       

       

       

       

       

Dátum     Nap Program, rendezvény Érintettek köre  

2019.08.21 szerda     

Alakuló értekezlet  9:00 , Tantermi 

dekorálások, előkészítések foly. 

(szept.02-ig) 

 

 

Intézményvezető, 

intézményvezető helyetes, 

munkaközösség-vezetők, DÖK 

segítő pedagógus, pedagógusok 

 

2019.08.22 csütörtök     
Javító vizsga felkészítő fogl. (1. 

nap) 10:00-12:00 

Javító vizsgára felkészítő 

pedagógusok 
 

2019.08.23 péntek     
Javító vizsga felkészítő fogl. (2. 

nap) 10:00-12:00 

Javító vizsgára felkészítő 

pedagógusok 
 

2019.08.24 szombat          

2019.08.25 vasárnap          

2019.08.26 hétfő     
9:00 Tűz- és balesetvédelmi o.-29-

én ! 
minden dolgozó  

2019.08.27 kedd     Javító vizsga  9:00, pótvizsga Javító vizsgáztató pedagógusok  

2019.08.28 szerda     Tankönyvek kiosztása az o.f-eknek könyvtáros ped.,segítők, ped.o.f.  

2019.08.29 csütörtök     Tanévnyitó értekezlet (8:00-13:00) tantestület  

2019.08.30 péntek     Szakmai konz.felsős átmenetről tantestület  

2019.08.31 szombat          

2019.09.01 vasárnap          

2019.09.02 hétfő   1 Tanévnyító ünnepély: 9:00 tantestület  

2019.09.03 kedd   2 

Alsós szülői értekezlet, SZMK 

választás 17:00, elsős szülői 

értekezlet 17:00 

alsós pedagógusok  

2019.09.04 szerda   3 

öthetes ovi-iskola átmenetet 

seg.prog.i. és négyhetes alsó  

tag.segítő időszak 

alsós pedagógusok  

2019.09.05 csütörtök   4      
2019.09.06 péntek   5      

2019.09.07 szombat          

2019.09.08 vasárnap   0      

2019.09.09 hétfő   6 Felsős szülői értekezlet  17:00 felsős pedagógusok  

2019.09.10 kedd   7 SZMK elnök választás  17:00 SZMK  

2019.09.11 szerda   8      

2019.09.12 csütörtök   9      

2019.09.13 péntek   10 Mazsola -ünnep  8:00-10:00 
alsós mk.vez., DÖK vez.,elsős 

tanulók 
 

2019.09.14 szombat   10      

2019.09.15 vasárnap   10      

2019.09.16 hétfő   11      

2019.09.17 kedd   12 Fogászat alsós osztályok  

2019.09.18 szerda   13      

2019.09.19 csütörtök   14      

2019.09.20 péntek   15 Az európai kultúra napja felső tagozatos osztályok  
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2019.09.21 szombat   15      

2019.09.22 vasárnap   15      

2019.09.23 hétfő   16 Kultúrnap felső tagozatos osztályok  

2019.09.24 kedd   17      

2019.09.25 szerda   18      

2019.09.26 csütörtök   19 Differ -mérés kezd fejlesztők  

2019.09.27 péntek   20      

2019.09.28 szombat   20      

2019.09.29 vasárnap   20      

2019.09.30 hétfő   21 
Szeptemberi értekezlet: 14:00-

15:00 
tantestület  

2019.10.01 kedd   22 Fogászat felsős osztályok  

2019.10.02 szerda   23     

2019.10.03 csütörtök   24      

2019.10.04 péntek   25 
Állatok világnapja-állatvédelem-

kvíz 
3.osztály  

2019.10.05 szombat   25      

2019.10.06 vasárnap   25 Aradi vértanúk emléknapja    

2019.10.07 hétfő   26 
Megemlékezés az Aradi 

vértanúkról-koszorúzás 
2.osztály  

2019.10.08 kedd   27      

2019.10.09 szerda   28 Őszi papirgyűjtés kezdete    

2019.10.10 csütörtök   29      

2019.10.11 péntek   30 Differ -mérés eredm.elküld. fejlesztők  

2019.10.12 szombat   30      

2019.10.13 vasárnap   30      

2019.10.14 hétfő   31      

2019.10.15 kedd   32 
Őszi nev.test.ért. 13:00-külső 

szakem. 
tantestület  

2019.10.16 szerda   33     

2019.10.17 csütörtök   34      

2019.10.18 péntek   35 

OVI-SULI programok kezdete-

elők.,plakát, szórólap k.,leendő 

elsős ped.bemutatk.,honlap, 

óvodákban szülői értekezleteken 

   

2019.10.19 szombat   35      

2019.10.20 vasárnap   35 Felv.h.    

2019.10.21 hétfő   36 Októberi értekezlet: 14:00-15:00 tantestület  

2019.10.22 kedd   37 56-os forradalom megemlékzés minden osztály,8.o.  

2019.10.23 szerda 1 37 
Munkaszüneti nap 56-os 

forradalom 
   

2019.10.24 csütörtök   38 Papirgyűjtés vége DÖK  

2019.10.25 péntek   39 
Tantestületi kirándulás (tanítás 

nélküli munkanap 1.) 
tantestület  

2019.10.26 szombat   39      

2019.10.27 vasárnap   39      

2019.10.28 hétfő 1 39 őszi szünet kezdete    

2019.10.29 kedd 1 39      

2019.10.30 szerda 1 39      

2019.10.31 csütörtök 1 39 ig.felv.táj.gy.    
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2019.11.01 péntek 1 39 
Munkaszüneti nap, 

Mindenszentek,  őszi szünet vége 
   

2019.11.02 szombat   39      

2019.11.03 vasárnap   39      

2019.11.04 hétfő   40      

2019.11.05 kedd   41 Nyílt nap- KIP  (OVI-SULI) 2.osztály  

2019.11.06 szerda   42 Nyilt nap-KIP 4.osztály  

2019.11.07 csütörtök   43      

2019.11.08 péntek   44      

2019.11.09 szombat   44      

2019.11.10 vasárnap   44      

2019.11.11 hétfő   45 
6.o.szóbeli kifejezőképesség 

mérése 
6.o tanulók  

2019.11.12 kedd   46 
6.o.szóbeli kifejezőképesség 

mérése 
6.o tanulók  

2019.11.13 szerda   47      

2019.11.14 csütörtök   48      

2019.11.15 péntek   49      

2019.11.16 szombat   49      

2019.11.17 vasárnap   49      

2019.11.18 hétfő   50 
Magyar népdal és népköltészet 

hete  
4.osztály  

2019.11.19 kedd   51      

2019.11.20 szerda   52      

2019.11.21 csütörtök   53 
Házi mesemondó verseny-

állatmesék 
alsó tag.  

2019.11.22 péntek   54      

2019.11.23 szombat   54      

2019.11.24 vasárnap   54      

2019.11.25 hétfő   55 Novemberi értekezlet:13:00-14:00 tantestület  

2019.11.26 kedd   56      

2019.11.27 szerda   57 
60 éves a Czabán Ünnepség-

sorozat I. 
kiállítás az iskola történetéből  

2019.11.28 csütörtök   58      

2019.11.29 péntek   59 Adventi megemlékezés I. mindenki  

2019.11.30 szombat   59      

2019.12.01 vasárnap   59      

2019.12.02 hétfő   60      

2019.12.03 kedd   61 
Fogyatékos emberek 

nemzet.világnapja 
3.osztály  

2019.12.04 szerda   62 Mikulás -kupa ( OVI-SULI) 
óvodások,segítő testnev.szakos 

ped. 
 

2019.12.05 csütörtök   63 
Jön a Mikulás !-iskolai 

ajándékozás 
alsós és felsős osztályok  

2019.12.06 péntek   64 

 Adventi megemlékezés II.  

koszorú, közös ének , 

gyertyagyújtás 

jelentkezés a közp. felvételi 

vizsgákra 

minden osztály  

2019.12.07 szombat   64 
Áthelyezett munkanap (dec.24.) 

keddi mr. 
mindenki  
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2019.12.08 vasárnap   64      

2019.12.09 hétfő   65 Teremfoci b..labdarúgás felső tagozatos osztályok  

2019.12.10 kedd   66      

2019.12.11 szerda   67 Luca napi vásár alsó tagozat  

2019.12.12 csütörtök   68      

2019.12.13 péntek   69 

                             Adventi 

megemlékezés III. -hangsz.közös 

ének 

 minden osztály  

2019.12.14 szombat   69 Áthelyezett munkanap (dec.27.) mindenki  

2019.12.15 vasárnap   69      

2019.12.16 hétfő   70 Decemberi értekezlet:13:00-14:00 tantestület  

2019.12.17 kedd   71      

2019.12.18 szerda   72 Félévi b.ért. o.fők  

2019.12.19 csütörtök   73 
Adventi megemlékezés, iskolai 

karácsony, osztálykarácsonyok 
alsós és felsős osztályok  

2019.12.20 péntek 1   
Tanítás nélküli munkanap: 2. -

Rekr.nap 
   

2019.12.21 szombat          

2019.12.22 vasárnap   0      

2019.12.23 hétfő 1 0 téli szünet kezdete    

2019.12.24 kedd 1 0 ledolgozva:12.07-én    

2019.12.25 szerda 1 0 Karácsony    

2019.12.26 csütörtök 1 0 Karácsony    

2019.12.27 péntek 1 0 ledolgozva:12.14-én    

2019.12.28 szombat   0      

2019.12.29 vasárnap   0      

2019.12.30 hétfő 1 0      

2019.12.31 kedd 1 0      

2020.01.01 szerda 1 0 Új év    

2020.01.02 csütörtök 1 0      

2020.01.03 péntek 1 0 téli szünet vége    

2020.01.04 szombat   0      

2020.01.05 vasárnap   0      

2020.01.06 hétfő   73 ?    

2020.01.07 kedd   74      

2020.01.08 szerda   75 
Tanulók fizikai állapot felmérés 

kezdete (NETFIT) 
 tanulók  

2020.01.09 csütörtök   76 A kulturált étkezésért díj kiosztása alsó , felső tagozat  

2020.01.10 péntek   77    

2020.01.11 szombat   77      

2020.01.12 vasárnap   77      

2020.01.13 hétfő   78      

2020.01.14 kedd   79 Osztályozóvizsgák 13:00    

2020.01.15 szerda   80 Osztályozóvizsgák 13:00    

2020.01.16 csütörtök   81 Osztályozóvizsgák 13:00    

2020.01.17 péntek   82 
Rajzverseny h ,Táblajáték 

bem.fogl.  
14:00-tól tanulók  

2020.01.18 szombat   82 Kp.felv.írásbeli, gimnáziumok    
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2020.01.19 vasárnap   82      

2020.01.20 hétfő   83      

2020.01.21 kedd   84      

2020.01.22 szerda   85 
A magyar kultúra napja -

bem.fogl.8:00 
7.osztáy  

2020.01.23 csütörtök   86      

2020.01.24 péntek   87 Az első félév vége     

2020.01.25 szombat   87      

2020.01.26 vasárnap   87      

2020.01.27 hétfő   88 
Félévi osztályozó értekezlet:13:00-

16:00 
tantestület  

2020.01.28 kedd   89     

2020.01.29 szerda   90      

2020.01.30 csütörtök   91      

2020.01.31 péntek   92 Félévi értesítő kiadása tantestület  

2020.02.01 szombat   92      

2020.02.02 vasárnap   92      

2020.02.03 hétfő   93     

2020.02.04 kedd   94      

2020.02.05 szerda   95 Alsós szülői értekezlet  17:00    

2020.02.06 csütörtök   96 Felsős szülői értekezlet  17:00    

2020.02.07 péntek   97 
Tanítás nélküli munkanap: 3. 

Féléves értekezlet 
   

2020.02.08 szombat   97      

2020.02.09 vasárnap   97      

2020.02.10 hétfő   98     

2020.02.11 kedd   99      

2020.02.12 szerda   100      

2020.02.13 csütörtök   101 Farsang 14:00-16:00 alsó t.  

2020.02.14 péntek   102 Farsang 14:00-16:00 felső t.  

2020.02.15 szombat   102 k.isk.jel.lapok elk.hat.ideje    

2020.02.16 vasárnap   102      

2020.02.17 hétfő   103      

2020.02.18 kedd   104 Nyilt -Nap-KIP fogl. 2.osztály  

2020.02.19 szerda   105      

2020.02.20 csütörtök   106 Ovis versmondó verseny óvodások  

2020.02.21 péntek   107      

2020.02.22 szombat   107      

2020.02.23 vasárnap   107      

2020.02.24 hétfő   108 
Februári értekezlet:14:00-15:00  

Középiskolák szóbeli felvételije 
tantestület  

2020.02.25 kedd   109 Diktatúrák áldozatai  mindenki  

2020.02.26 szerda   110      

2020.02.27 csütörtök   111      

2020.02.28 péntek   112      

2020.02.29 szombat          
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2020.03.01 vasárnap   112      

2020.03.02 hétfő   113 Témahét-Pénzhét    

2020.03.03 kedd   114 Könyvtárlátogatás ovisoknak I. Klapka ovi  

2020.03.04 szerda   115      

2020.03.05 csütörtök   116      

2020.03.06 péntek   117      

2020.03.07 szombat   117      

2020.03.08 vasárnap   117    
 

2020.03.09 hétfő   118      

2020.03.10 kedd   119 Könyvtárlátogatás ovisoknak II. Bocskai ovi  

2020.03.11 szerda   120      

2020.03.12 csütörtök   121      

2020.03.13 péntek   122 Március 15. ünnepély 10:00 minden osztály, 6.o műsor  

2020.03.14 szombat   122      

2020.03.15 vasárnap   122      

2020.03.16 hétfő   123 Márciusi értekezlet 14:00-16:00 tantestület  

2020.03.17 kedd   124      

2020.03.18 szerda   125      

2020.03.19 csütörtök   126      

2020.03.20 péntek   127      

2020.03.21 szombat   127      

2020.03.22 vasárnap   127      

2020.03.23 hétfő   128 
    Víz világnapja -tanórák -

projektnap 
tantestület,alsós,felsős osztályok  

2020.03.24 kedd   129      

2020.03.25 szerda   130      

2020.03.26 csütörtök   131 .    

2020.03.27 péntek   132 
Házi versmondó verseny -

Kedvencek 
alsó t.  

2020.03.28 szombat   132      

2020.03.29 vasárnap   132      

2020.03.30 hétfő   133 Tavaszi papirgyűjtés kezd.    

2020.03.31 kedd   134      

2020.04.01 szerda   135     

2020.04.02 csütörtök   136 Kerületi versmondó v.    

2020.04.03 péntek   137 60-éves a Czabán-Gála -Hubayban mindenki  

2020.04.04 szombat   137      

2020.04.05 vasárnap   137      

2020.04.06 hétfő   138      

2020.04.07 kedd   139 
Nyuszi váltó-futóverseny -

óvodások     10:00-12:00 
segítők, pedagógusok  

2020.04.08 szerda 1 139 

Tanitás nélküli munkanap: 4.-

Látogatás a kerületi idősotthonba 

Húsvét alk.,  Egészségnap-iskolai 

tisztasági n. 

1.osztály ,     mindenki  



  -24-  

 

2020.04.09 csütörtök 1 139 Tavaszi szünet kezdete    

2020.04.10 péntek 1 139 Nagy péntek    

2020.04.11 szombat   139      

2020.04.12 vasárnap   139      

2020.04.13 hétfő 1 139 Húsvét hétfő    

2020.04.14 kedd 1 139 Tavaszi szünet vége    

2020.04.15 szerda   140   .  

2020.04.16 csütörtök   141 
Holokauszt Magyarországi 

Áldozatok ,       emléknap  
mindenki  

2020.04.17 péntek   142      

2020.04.18 szombat   142 Családi -Nap mindenki-SZMK-szülők  

2020.04.19 vasárnap   142      

2020.04.20 hétfő   143      

2020.04.21 kedd   144      

2020.04.22 szerda   145 Föld napja -kiállítás 3.o.t.  

2020.04.23 csütörtök   146      

2020.04.24 péntek   147  NETFIT mérés vége  tanulók  

2020.04.25 szombat   147      

2020.04.26 vasárnap   147      

2020.04.27 hétfő   148 Áprilisi értekezlet: 14:00-15:00 tantestület  

2020.04.28 kedd   149      

2020.04.29 szerda   150      

2020.04.30 csütörtök   151 
Tanítás nélküli munkanap 

5.pályaorient. 

felsős pedagógusok, felsős 

osztályok 
 

2020.05.01 péntek 1 151 Munka ünnepe    

2020.05.02 szombat   151      

2020.05.03 vasárnap   151      

2020.05.04 hétfő   152      

2020.05.05 kedd   153      

2020.05.06 szerda   154 Értesítés várható bukásról    

2020.05.07 csütörtök   155      

2020.05.08 péntek   156 
Magántanulók kiértesítése  

o.vizsg-ról. 
   

2020.05.09 szombat   156      

2020.05.10 vasárnap   156      

2020.05.11 hétfő   157 Alsós szülői értekezlet  17:00 alsós pedagógusok  

2020.05.12 kedd   158 
Vendégtanítás a 4.osztályban        

Felsős szülői értekezlet  17:00 
felsős pedagógusok  

2020.05.13 szerda   159      

2020.05.14 csütörtök   160      

2020.05.15 péntek   161 Osztálykirándulások 
minden osztály ,minden 

pedagógus kivéve ügyeletes ped. 
 

2020.05.16 szombat   161      

2020.05.17 vasárnap   161      

2020.05.18 hétfő   162 Leendő elsősök szülői értekezlete beiratkozott leendő elsősök szülei  

2020.05.19 kedd   163      
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2020.05.20 szerda   164 

60 éves a Czabán Ünnepség-

soroz.III. , faültetés, időkapszula 

 

Idegen nyelvi mérés 6.-8. osztály 

DÖK,mindenki  

2020.05.21 csütörtök   165 
Tanítás nélküli munkanap 6. DÖK-

nap 
   

2020.05.22 péntek   166      

2020.05.23 szombat   166      

2020.05.24 vasárnap   166      

2020.05.25 hétfő   167 Májusi Értekezlet: 14:00-15:00    

2020.05.26 kedd   168      

2020.05.27 szerda   169 
Országos Kompetencia mérés, 

utána Sport-nap 
minden osztály  

2020.05.28 csütörtök   170     

2020.05.29 péntek   171 NETFIT mérés eredmény feltölt.                

2020.05.30 szombat   171      

2020.05.31 vasárnap   171 Pünkösd    

2020.06.01 hétfő   172 Pünkösd    

2020.06.02 kedd   173 8.o.kimeneti mérés 8:00-10:00 magyar sz.t.,matek sz.t  

2020.06.03 szerda   174 8. oszt.kimeneti mérés  8:00-10:00    

2020.06.04 csütörtök   175 

8.oszt.kimeneti mérés                 

Nemzeti Összetartozás Napja-

Határon túli testvéreink- 

megemlékezés,előadás 

   

2020.06.05 péntek   176 8.o.kimeneti mérés 8:00-10:00 angol, term.t.  

2020.06.06 szombat   176      

2020.06.07 vasárnap   176      

2020.06.08 hétfő   177      

2020.06.09 kedd   178      

2020.06.10 szerda   179 Év végi rajzkiállítás -díszítés tantestület  

2020.06.11 csütörtök   180 
Év végi osztályozó értekezlet 

13:00-17:00 
alsósók, DÖK  

2020.06.12 péntek    
Ballagás 17:00, DÖK nap, tanítás 

nélküli munkanap 
mindenki  

2020.06.13 szombat   181      

2020.06.14 vasárnap   181      

2020.06.15 hétfő 1   Köznev. HÍD progr.jel.hat.idő int.vez.  

2020.06.16 kedd 1   Tanévzáró értekezlet 8:00-14:00 tantestület  

2020.06.17 szerda 1   Díszítés-DÖK nap DÖK,segítő t.   

2020.06.18 csütörtök 1   Tanévzáró ünnepély 8:00 mindenki  

2020.06.19 péntek 1        

2020.06.20 szombat 1        

2020.06.21 vasárnap 1        

2020.06.22 hétfő 1        

2020.06.23 kedd 1        

2020.06.24 szerda 1        

2020.06.25 csütörtök 1        

2020.06.26 péntek 1        

2020.06.27 szombat 1        
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A fogadóórák rendje: Intézményünkben minden pedagógus heti rendszerességgel tart fogadóórát. Ezen 

időpontokat az iskola honlapján és a hirdetményekben tesszük közzé. 

  

 

 

VI. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA  
  

A 2018/2019. tanév rendje meghatározza a tanítás nélküli munkanapok számát /6 nap/, felhasználásának 

lehetőségeit.   

  

• 2019. október 25. – Tantestületi kirándulás (tanítás nélküli munkanap) 

• 2019. december 20. – KT nap (tanítás nélküli munkanap) 

• 2020. február 7. – Féléves értekezlet (tanítás nélküli munkanap) 

• 2020. április 8. – Látogatás az idősek otthonába (tanítás nélküli munkanap) 

• 2020. április 30. – Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap) 

• 2020. június 12. – Ballagás, DÖK nap /DÖK által kiválasztva/ (tanítás nélküli munkanap) 

 

 

 

VII. TERVEZETT ÉRTEKEZLETEK  
  

  

1. Alakuló értekezlet: 2019.augusztus 21.  

2. Tanévnyitó értekezlet: 2019. augusztus 29.  

3. Szeptemberi értekezlet: 2019. szeptember 30.  

4. Októberi értekezlet: 2019. október 21.  

5. Novemberi értekezlet: 2019.november 25. 

2020.06.28 vasárnap 1        

2020.06.29 hétfő 1        

2020.06.30 kedd 1        
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6. Decemberi értekezlet: 2019. december 16.  

7. Félévi osztályozó értekezlet: 2020. január 27 

8. Féléves értekezlet 2020. február 10.  

9. Februári értekezlet: 2020. február 24.  

10. Márciusi értekezlet: 2020. március 16. 

11. Áprilisi értekezlet: 2020. április 27.  

12. Májusi értekezlet: 2020. május 25.  

13. Év végi osztályozó értekezlet: 2020. június 11. 

14. Tanévzáró értekezlet 2020. június 16. 

 

 

VIII. ZÁRADÉK  
  

  

A budapesti Czabán Általános Iskola tantestülete a 2019/2020-es tanév munkatervét 21 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással, 100%-os szavazati aránnyal elfogadta.  

  

 

  

  

Budapest, 2019. szeptember 12. 

 

  

 

 

  

PH 

  Eigner-Pap Andrea Orgován Anita 

  mb. intézményvezető jegyzőkönyvvezető 
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  Ethey László 

  intézményvezető-helyettes 

  jegyzőkönyv hitelesítő 
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MELLÉKLETEK  
 

Az alsós munkaközösség munkaterve: 

 

 

 

 

 

 

Alsós 

munkaközösség 

munkaterve 

a 

2019/2020. tanévre 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. A munkaközösség tagjai 

 

Név Végzettség Tanított 

tantárgyak 

Mk-en belüli feladat 

Ethey 

László 

tanító/szociológia

/magyar nyelv és 

irodalom műv. 

ének. 

vizuális, 

informatika, 

programszervezés 

segítése 
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környzetism

eret 

Trunk 

Károly 

pedagógia pedagógiai 

asszisztens 

Pedagógusok 

munkájának segítése 

Csollák 

Ferencné 

tanító/ének műv. 

ter. 

magyar, 

vizuális, 

ének 

táblajáték 

versenyek szervezése, 

Az első osztályosok 

beilleszkedésének 

segítése, koordinálása 

versenyre  felkészítés 

 

Horváth 

Henrik 

szociális munkás pedagógiai 

asszisztes 

Az első osztályosok 

beilleszkedésének 

segítése, koordinálása 

Papp 

Anikó 

tanító/testnevelés 

műv. ter. 

testnevelés. 

magyar, 

matematika, 

életvitel, 

etika 

tanulmányi versenyek, 

sportversenyek 

szervezése, versenyre 

felkészítés 

Ovisuli program 

 

Dudás 

Szilvia 

tanító/magyar 

nyelv és 

irodalom 

műveltségi 

terület 

magyar 

nyelv és 

irodalom, 

matematika, 

vizuális 

kultúra, 

etika, 

környezetis

meret 

munkaközösség 

vezető 

Sportrendezvényekkel 

kapcsolatos feladatok, 

tanulmányi versenyek 

szervezése, 

pedagógiai munka 

koordinálása 

Ovi-suli program 

szervezése 

Felföldi 

Márta 

tanító/népművelő 

műv. ter. 

matematika, 

környezetis

meret, 

testnevelés, 

etika, 

életvitel 

versenyek szervezése, 

lebonyolítása 

Az első osztályosok 

beilleszkedésének 

segítése, koordinálása 

Bérczi 

Gézáné 

tanító/pedagógia 

szakkollégium 

testnevelés, 

informatika, 

vizuális, 

életvitel, 

etika, 

környezetis

meret 

informatikai segítő,  

média + digitális 

eszközök bevonása a 

fejlesztésbe 

versenyek szervezése 

és lebonyolítása 

Kállai 

Ilona 

tanító/roma 

nemzetiségi 

magyar, 

matematika, 

ének-zene 

szabadidős 

tevékenységek 

ötleteiért felelős, 

iskolán kívüli 
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programok 

szervezése, DÖK 

Kovács 

Katalin 

gyógypedagógus 

tanító/természetis

meret, 

informatika műv. 

ter. 

 

 mérések 

koordinálása,fejleszté

sre jogosult 

gyermekek ellátása, 

elsősök 5 hetes 

előkészítő 

időszakában való 

részvétel 

 

Madarász

né dr. 

Juhász 

Irén 

gyógypedagógus, 

jogász 

pszichopedagógu

s/gyógypedagógu

s 

művészetterapeut

a 

 mérések koordinálása, 

fejlesztésre jogosult 

gyermekek ellátása, 

elsősök 5 hetes 

előkészítő 

időszakában való 

részvétel 

 

 

 

 

 

2. A munkaközösséghez tartozó műveltségterületek, fejlesztési területek, nevelési célok 

 

Műveltségterületek A területtel foglalkozó pedagógusok 

Anyanyelv és irodalom Dudás Szilvia, Csollák Ferencné, 

Papp Anikó, Kállai Ilona 

Matematika Papp Anikó, Dudás Szilvia, Kállai 

Ilona, Felföldi Márta 

Idegen nyelv - 

Ember és társadalom Dudás Szilvia, Felföldi Márta, Bérczi 

Gézáné, Papp Anikó 

Ember és természet Dudás Szilvia, Bérczi Gézáné, Ethey 

László,Felföldi Márta 

Művészetek A munkaközösség minden tagja 

Életvitel és gyakorlat Kállai Ilona, Szabó Andrea, Morvai 

Béláné 

Informatika Bérczi Gézáné, Kállai Ilona, Felföldi 

Márta, Ethey László 

Fejlesztési területek, nevelési célok  

erkölcsi nevelés munkaközösség minden tagja 

nemzeti öntudat, hazafias nevelés Dudás Szilvia, Felföldi Márta, 

Csollák Ferencné, Ethey László, Papp 

Anikó, Bérczi Gézáné 
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állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

Csollák Ferencné, Felföldi Márta, 

Dudás Szilvia, Ethey László, Bérczi 

Gézáné, Papp Anikó 

az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

a munkaközösség minden tagja 

családi életre nevelés a munkaközösség minden tagja 

A testi és lelki egészségre nevelés Papp Anikó, Bérczi Gézáné, Felföldi 

Márta 

Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség 

munkaközösség minden tagja 

Médiatudatosságra nevelés munkaközösség minden tagja 

A tanulás tanítása a munkaközösség minden tagja 

Fenntarthatóság, környezettudatosság munkaközösség minden tagja 

Gazdasági és pénzügyi nevelés munkaközösség minden tagja 

 

3. A munkaközösséghez tartozó területek helyzetelemzése 

 

1. A hátrányos helyzetű gyerekek arányának túlsúlya miatt különösen sok odafigyelést igényel a 

szövegértés és a beszédértés fejlesztése. Az ismeretanyag elsajátításában segítséget jelentene fogalmi 

gondolkodásuk magasabb szintje, szókincsük gazdagodása. 

2. A figyelem és emlékezet fejlesztése a tanulási nehézségek kompenzálására kiemelt feladat. Szinte 

minden tanulási nehézséggel küzdő gyereknél problémát jelent, önmagában is lehetetlenné téve az 

ismeretek elsajátítását, még jó képességek mellett is.  

3. A verbális kommunikáció készségszintű alkalmazásának hiánya miatt a gyerekek többsége nehezen 

fogalmazza meg szükségleteit, elvárásait, sérelmeit. Ebből következően nehezebb az együttműködés, 

gyakori a fizikai fölény, megtorlás alkalmazása.  

4. A fentiek miatt a konfliktusok nagy része fizikai síkra terelődik, nem ismernek más megoldási 

módot. A konfliktus rendezés egyéb módjainak ismerete sokat javítana a légkörön.  

5. Az alapkészségek fejlesztése kiemelt feladatunk. Szükség lenne új módszerek megismerésére és/vagy 

kidolgozására.  

 

4. A munkaközösség céljai a 2019/2020. tanévben 

 A szókincs bővítésével, a nyelvi kifejező készség fejlesztésével a tananyag elsajátítása könnyebbé válik 

számukra. Ezáltal motiváltabbá válnak a tanulásra. 

 A figyelem és az emlékezet fejlesztésével a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek intenzív segítséget 

kapnak hiányaik kompenzálására, ezáltal lemaradásuk csökken.  

 Az iskolai konfliktusok száma csökken, változatosabb megoldási módokat alkalmaznak, kevesebb lesz a 

fizikai agresszió.  
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 Mindezeket támogatják a következők: KIP (sajnos kevés pedagógus ismeri már), dramatikus játékok, 

egyéni fejlesztések, tantárgyi integráció, táblajátékkal logikai gondolkodás fejlesztése, kudarctűrés, 

szabályok megtartása, konfliktuskezelés. 

 Mindezekkel szeretnénk fejleszteni a szociális kompetenciát, illetve a tanulás tanítását előtérbe helyezni 

(szociális hátrány csökkentése). 

 Ovi-suli program megreformálása által több gyermek bevonzása intézményünkbe.  

 kerületi tanulmányi és sport versenyeken való aktív részvétel 

 környezet tudatos és egészséges életmódra nevelés 

 digitális tudás kibővítése 

 

5. A munkaközösség feladatai, kapcsolatuk a pedagógiai programmal 

 

Feladatok Hivatkozás a 

pedagógiai 

programra 

Felelős 

Házi mesemondó 

verseny 

Házi versmondó 

verseny 

P.P.1.2.1 Felfödi Márta 

Dudás Szilvia 

Papp Anikó 

KIP-es órák 

tartása 

P.P.1.1. alsós 

munkaközösség 

minden tagja 

(elsős tanítók 

csak az év 

második 

felében) 

A lemorzsolódás 

megelőzése, 

különös tekintettel 

a halmozottan 

hátrányos helyzetű 

tanulók esetében 

P.P.1.1. osztályfőnökök, 

osztályban 

tanító 

pedagógusok 

 

Tehetséggondozás, 

egyéni fejlesztés 

P.P.1.6.1. 

P.P.1.6.2. 

 

fejlesztő 

pedagógusok 

minden tanító 

Szabadidős 

tevékenységek 

megszervezése 

P.P.1.4.4. minden tanító 
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6. Tanulmányi versenyek, amelyekre a munkaközösség felkészíti a tanulókat 

  

 Kerületi mesemondó verseny saját rendezés: 2019. november 28. 14 óra 

 Mese-akadályverseny a Pestúlyhelyi iskolában 2019. 11.22. 9 óra 

 Kerületi „Ügyes kezek” kreatív verseny saját rendezés  2020. március 19. 14 óra 

 Kerületi „Kedvenc versem” verseny saját rendezés 2020. április 02. 14 óra 

 Kerületi környezetvédelmi vetélkedő 4. évfolyam Hartyán Ált. Isk. egész napos buszos kirándulás 2020. 

április 22. Eredményhirdetés április 24. 

 Játékos környezetvédelmi vetélkedő 1-2. o. számára Szent Korona iskolában 2020. 04.20. 14 óra 

 3-4. osztályos tanulók számára környezetvédelmi vetélkedő a Kontyfa Általános Iskolában 2020. 04.21. 

14 óra 

 

5. A munkaközösség által szervezett programok és rendezvények 

 

H

ó

n

a

p 

Program, 

rendezvény 

Cél Érintette

k köre 

Felelős 

S

z

e

p

t

e

m

b

e

r 

tanévnyitó 

ünnepély 

szept. 02. 

 

elsős szülői 

értekezlet 

szept. 03. 

szülői 

értekezlet 

szept. 10.  

 

négyhetes 

óvoda-iskola 

átmenetet 

segítő 

program 

A DIFER- 

mérés első 

évfolyamos 

tanulói 

ünnepélyes 

évkezdés 

információk 

átadása 

 

 

iskola 

alsós 

osztályok 

 

szülők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papp 

Anikó 

Kállai Iona 

 

 

osztályfőnö

kök, 

tanítók 

 

 

fejlesztők, 

elsős 

tanítók 

 

Fejlesztőpe

dagógusok, 

elsős 

tanítók 
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körének 

kijelölése 

 

O

k

t

ó

b

e

r 

A DIFER-

mérésben részt 

vevők 

számának 

jelentése az 

OH-nak okt. 

11-ig 

Állatok 

világnapja 

 

OviSuli 

programok 

kezdete 

 

 

 

 

Plakát, 

szóróéap 

késztés, 

megjelentés 

a honlapon, 

szülői 

értekezletek

en való 

részvétel 

 

 

minden 

tanuló 

elsős 

tanítók, 

fejlesztőpe

dagógusok 

 

Kállai 

Ilona 

 

Papp 

Anikó, 

vezetőség 

 

N

o

v

e

m

b

e

r 

Házi 

mesemondó 

verseny nov. 

21. 

Kerületi 

mesemondó 

verseny nov. 

28. 

 

November 6. 

Ovis 

rajzverseny 

meghirdetése 

a 

nagycsoportos 

óvodások 

számára 

kerületi  

versenyen 

indulók 

kiválasztása 

iskolánk 

hírnevének 

öregbítése 

 

 

kiválaszto

tt tanulók 

kiválaszto

tt tanulók, 

kerületi 

versenyző

k 

 

Nagycsop

ortos 

ovisok 

Felföldi 

Márta, 

Dudás 

Szilvia 

 

Felföldi 

Márta, 

Dudás 

Szilvia 

 

Papp 

Anikó, 

vezetőség 

D

e

c

e

m

b

e

r 

ovis Mikulás 

kupa dec. 04. 

szerda 

Luca napi 

vásár 

december 11. 

 

osztálykarácso

ny az utolsó 

tanítási napon 

hagyomány 

ápolása 

érdeklődés 

felkeltése 

hagyományt

eremtés 

 

 

nagycsop

ortos 

ovisok 

tanulók, 

szülők 

alsós 

osztályok 

 

 

 

testnevelő 

tanár, 

leendő 

elsős 

tanítók 

Felföldi 

Márta, 

Csollák 

Ferencné, 

Horváth 

Henrik 

osztályfőnö

kök 
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J

a

n

u

á

r 

Félévi 

mérések 

elvégzése, 

értékelése 

Félév zárása 1. 

24. 

Rajz verseny 

eredményének 

kihirdetése + 

Táblajáték 

bemutató és 

készítés 

szülőknek 

január 17. 

Félévi 

értekezlet 

január 27. 

 

 

 

 

iskolánkban 

működő 

táblajáték 

program 

bemutatása 

első félév 

értékelése, 

második 

félév 

tervezése 

 

 

 

 

 

minden 

pedagógu

s 

minden 

pedagógus 

 

 

Csollák 

Ferencné, 

Papp 

Anikó, 

vezetőség 

 

tanítók 

F

e

b

r

u

á

r 

szülői 

értekezlet febr. 

05. 

 

ovis 

versmondó 

verseny  febr. 

20. 

 

Farsang febr. 

13. 

 

 

nyílt óra 

leendő 

elsősöknek a 

4. osztályban 

február 18. 

 

 

 

érdeklődés 

felkeltése 

 

hagyomány

ok ápolása, 

közösségfor

málás 

 

 

elsősök 

bevonzása 

 

szülők 

 

nagycsop

ortos 

ovisok 

 

minden 

osztály 

 

 

Leendő 

elsős 

gyerekek 

és szüleik 

 

osztályfőnö

kök 

 

Papp 

Anikó, 

Dudás 

Szilvia 

 

Bérczi 

Gézáné, 

Kállai 

Ilona, 

DŐK 

 

Papp 

Anikó, 

Dudás 

Szilvia 
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M

á

r

c

i

u

s 

Ügyes kezek 

kreatív 

verseny 

megrendezése 

március 19. 

 

könyvtári 

foglalkozás 

nagycsoportos 

ovisok 

március 03. és 

10. 

 

Víz világnapja 

március 23. 

 

 

hagyomány

ok ápolása 

 

 

Leendő 

elsős 

gyerekek 

bevonzása 

 

Környezet 

tudatosságra 

nevelés 

kerületi 

iskolák 

csapatai 

 

nagycsop

ortos 

ovisok 

 

minden 

alsós 

Kállai 

Ilona, 

Bérczi 

Gézáné, 

Dudás 

Szilvia 

 

Papp 

Anikó, 

könyvtáros 

 

 

Kállai 

Ilona, 

Horváth 

Henrik 

Á

p

ri

li

s 

Elsős 

beiratkozás 

házi 

versmondó 

verseny 

március 27.. 

Kedvenc 

versem 

kerületi 

versmondó 

április 04. 

egészség nap, 

tisztaság nap 

ápr. 08 

 

Kerti 

Műhelynap 

ápr. 17. 8-11 

 

Ovi-suli: 

tavaszi 

váltóverseny 

 

Fenntarthatósá

gi témahét 

Április 20-24. 

 

a magyar 

irodalom 

ápolása 

költészet 

szeretetére 

nevelés 

Egészséges 

életmódra 

nevelés 

 

környezettu

datosságra 

nevelés 

 

 

szülők 

kiválaszto

tt tanulók 

kerületi 

iskolák 

képviselő

i 

minden 

alsós 

 

 

minden 

alsós  

 

 

 

Minden 

évfolyam 

leendő 

elsős 

tanítók 

Papp 

Anikó, 

Dudás 

Szilvia 

Papp 

Anikó, 

Dudás 

Szilvia 

Kállai 

Ilona 

 

 

Kállai 

Ilona 

 

Papp 

Anikó, 

 

érintett 

pedagógus

ok 

M

á

j

leendő elsős 

szülői 05.11. 

17 óra 

ismerkedés. 

tájékoztatás 

 

szülők 

 

vezetőség, 

Papp 

Anikó 
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u

s 

 

Kihívás napja 

05.27 

Osztálykiránd

ulás május 15. 

 

 

 

minden 

osztály 

 

minden 

osztály 

 

testnevelők 

 

minden 

pedagógus 

 

6. A munkaközösség működési rendje 

 

A munkaközösség legalább háromhavonta munkaértekezletet tart, esetenként többször is.  A 

munkaértekezletről minden esetben feljegyzés készül. 

 

 

7. A részterületek munkatervei, intézkedési tervei 

 

Óvoda-Iskola átmenet Program 

Intézkedési terv  

2019-2020. tanév 

Tevé

keny

ség 

H

a

t

á

r

i

d

ő 

Módszer 

E

r

e

d

m

é

n

y 

Felelős 
Ellen

őrző 

Szór

ólap, 

plak

át 

készí

tése, 

elsős 

tanít

ó 

bem

utatk

ozás

a a 

honl

apon

. 

o

k

t

ó

b

e

r 

1

8

. 

  

leendő 

elsős 

tanító, 

vezetős

ég 

 

Rajz 

vers

eny 

meg

n

o

v

e

  

leendő 

elsős 

tanító, 
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hirde

tése 

m

b

e

r 

6

. 

vezetős

ég 

Mik

ulás 

kupa 

d

e

c

. 

4

.  

csoportos 

tevékenys

ég 

 

leendő 

elsős 

tanító/ 

testnev

elő 

tanár 

 

Rajz 

vers

eny 

ered

mén

yéne

k 

kihir

detés

e + 

Tábl

ajáté

k 

bem

utatá

sa és 

készí

tése 

j

a

n

u

á

r 

1

7

. 

ismeretáta

dás, 

tapasztala

tszerzés 

 

Csollák 

Ferencn

é. 

leendő 

elsős 

tanító 

 

Ovis 

vers

mon

dó 

f

e

b

r

u

á

r  

2

0

. 

  

 leendő 

elsős 

tanító, 

Dudás 

Szilvia 

 

Nyílt 

óra 

f

e

b

r

u

á

KIP-es 

óra 
 

leendő 

elsős 

tanító, 

Dudás 

Szilvia 
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r 

1

8

. 

Kön

yvtár

i 

fogla

lkoz

ás 

m

á

r

c

i

u

s 

3

. 

é

s 

1

0

. 

ismeretsze

rzés 
 

 leendő 

elsős 

tanító 

 

Tava

szi 

váltó

vers

eny 

á

p

r

il

i

s 

7

. 

csoportos 

tevékenys

ég 

 

leendő 

elsős 

tanító 

 

Első

s 

szül

ői 

értek

ezlet 

m

á

j

u

s 

1

1

. 

ismeretáta

dás, 

informáci

ó átadás 

 

leendő 

elsős 

tanító, 

vezetős

ég 

 

Mar

keti

ng 

mun

ka: 

óvod

aláto

gatás

, 

fogla

lkoz

ások 

E

g

é

s

z 

é

v

b

e

n 

f

o

Beszélget

és, 

ismeretáta

dás, 

ismeretsz

erzés, 

érdeklődé

s 

felkeltése 

 

leendő 

elsős 

tanítók, 

vezetős

ég 
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tartá

sa 

nagy

csop

ortos 

óvod

ások

nak 

az 

óvod

ában

,szül

ői 

értek

ezlet

eken 

iskol

ánk 

bem

utatá

sa 

l

y

a

m

a

t

o

s

, 

i

g

a

z

o

d

v

a 

a

z 

ó

v

o

d

á

k 

p

r

o

g

r

a

m

j

a

i

h

o

z 

 

 

 

 

 

DIFER mérés 

Intézkedési terv 
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Cél Fela

dat 

Fel

elős 

E

l

l

e

n

ő

r

z

é

s 

H

at

ár

id

ő 

Dokument

áció 

első 

osztályos

ok 

szűrése  

fejlesztés

re 

szoruló 

tanulók 

kiszűrése 

mind

en 

első 

osztá

lyos 

tanul

ó 

lemér

ése a 

Difer 

lapok

kal, 

Edtfe

ldt és 

DPT 

teszt 

megí

ratás

a, 

embe

rrajz 

készí

tése 

fejl

eszt

őpe

dag

ógu

sok 

 

 20

19

. 

ok

tó

be

r 

11

. 

 

Difer 

fejlődési 

lapok 

a 

fejlesztés

be bevont 

gyerekek 

szüleinek 

tájékoztat

ása 

a 

méré

s 

ered

mény

ének 

megb

eszél

ése a 

szülő

kkel 

  20

19

. 

ok

tó

be

r 

30

. 
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vizsgálat

ok kérése 

a 

Nevelési 

Tanácsad

óban  

szakv

élem

énye

k 

elkés

zítése 

  20

19

-

20

20

. 

fol

ya

m

at

os 

Nevelési 

Tanácsadó 

hivatalos 

nyomtatvá

ny 

  

 

Alapkészségek kiemelt fejlesztése „Kevesebbet, alaposan, türelmesen, igényesen”  

Intézkedési terv 

Cél Fel

ada

t 

Fel

elős 

El

le

nő

rz

és 

H

at

ári

dő 

Dokumentá

ció 

Alsós 

tanulóink 

hangos 

olvasási, 

szövegérté

si, írás és 

számolási 

készségéne

k fokozott 

fejlesztése 

Ren

dsz

eres 

mér

és, 

érté

kelé

s 

min

den 

taní

tó 

alsó

s 

mk

vez 

 20

20

. 

má

jus 

Feljegyzés, 

feladatlapok, 

eredmények 

táblázatba 

rendezése 

 

 

 

8. A tevékenységekhez szükséges források, eszközök  

 

HÓNAP ESEMÉNY ESZKÖZ KÖLTSÉG 

szeptembe

r 

mindennapi 

tanításhoz az 

osztályoknak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- egy csomag 

gépírólap  

- 2 db. blu tack 

- cellux 

-  2 csomag vastag 

filctoll 

- 4 db stiftes 

ragasztó 

- egy csomag színes 

fénymásoló papír 

osztályonké

nt kb. 5000 

forint 
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-  gombostű, 

rajzszög, 

gémkapocs 

- színes ceruza, 

grafitceruza, radír  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november  

Mese-

akadályverseny a 

Pestújhelyi 

iskolában 

 

 Kerületi 

mesemondó 

verseny 

 

 

 

 

oklevelek, 

emléklapok, 

jutalomkönyve

k, vendéglátás 

(szendvics, 

innivaló, 

teasütemény) 

 

10 db BKK 

jegy 

 

 

 

kb. 20 ezer 

forint 

december Ovis Mikulás 

kupa 

innivaló, 

szaloncukor 

érem, oklevél 

csapatonként 

kb. 25ezer 

forint 

január Táblajáték 

bemutató, rajz 

verseny 

eredményhirdetés 

eszközök a 

táblajáték 

készítéshez, 

vendéglátás 

(innivaló, 

aprósütemény) 

kb. 15ezer 

forint 

február Ovis versmondó 

verseny 

 

 

 

Farsang 

 

 

Nyílt óra a leendő 

elsősöknek 

 

 

oklevelek, 

emléklapok, 

innivaló, 

szendvicsek, 

jutalom könyv 

 

 

dekoráció, 

nyeremény 

ennivaló, 

innivaló 

 

szülők 

vendéglátása 

(kávé, 

teasütemény) 

kb. 20 ezer 

forint 

 

 

 

 

kb. 20 ezer 

forint 

 

 

kb. 5 ezer 

forint 

 

 

 

március Ügyes kezek 

kerületi kreatív 

verseny 

 

 

 

enni és innivaló 

 

anyagszükségle

t, oklevelek 

 

vendéglátás 

250 forint/fő 

kb. 60 ezer 

forint 
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április Kedvenc  versem 

kerületi verseny 

 

 

Kerületi 

környezetvédelmi 

vetélkedő 

(Hartyán iskola) 

 

Kerületi 

környezetvédelmi 

vetélkedők a 

Szent Korona és a 

Kontyfa 

iskolákban 

 

Ovis tavaszi 

váltóverseny 

oklevelek, 

emléklapok, 

jutalomkönyv, 

vendéglátás 

(szendvics, 

innivaló, 

teasütemény) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

innivaló, 

szaloncukor 

érem, oklevél 

csapatonként 

kb. 25 ezer 

forint 

 

 

 

8 db BKK 

jegy 

 

 

 

 

 

kb. 10-10 db 

jegy 

 

 

 

 

kb. 25 ezer 

forint 

május leendő elsős szülői ásványvíz, 

kávé, 

teasütemény  

kb. 5 ezer 

forint 

május osztálykiránduláso

k 

 pedagóguso

k utazási 

költsége 

 

 

 

 

Továbbképzések, tanfolyamok:  

Ethey László Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga 2 éves képzés (Műszaki Egyetem) 

Dudás Szilvia Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga 2 éves képzés (Kodolányi János 

Egyetem) 

Kállai Ilona  Eszterházy Károly Egyetem 

Horváth Henrik AVKF tanító roma nemzetiségi 

 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 27.    Dudás Szilvia alsós mk. vezető 
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Czabán Általános Iskola  

 

A felső tagozat 

munkaközösségének 

munkaterve 

a 

2019/2020. tanévre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A munkaközösség tagjai 

Név Végzettsé

g 

Tanított 

tantárgyak 

MK-en 

belüli 

feladat 

Ethey 

László 

intézm

ényvez

ető-

helyett

es 

tanító/szo

ciológia/ 

magyar 

nyelv és 

irodalom 

műveltsé

gi terület 

ének-zene  

vizuális kultúra 

informatika 

környzetismeret 

osztályfőnök 

a 

programszer

vezés 

segítése; 

 a 

munkatervb

en szereplő 

rá és az 

osztályára 

vonatkozó 

programok 

megvalósítá

sa 

Trunk 

Károly 

pedagógi

a 

pedagógiai 

asszisztens 

a 

pedagóguso

k 

munkájának 

segítése;  
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a tanulók 

egyéni, ill. 

kiscsoportos 

foglalkozás 

keretében 

történő 

támogatása; 

a szabadidő 

hasznos 

eltöltetése 

és 

felügyelete 

Mógor 

Andre

a 

földrajz – 

vizuális 

kultúra 

szak 

osztályfő

nök 

a vizuális 

kultúra, az 

etika, a 

földrajz 

tantárgyak 

tanítása; 

 a 

kompetenciaf

ejlesztő és a 

szakórán 

kívüli 

foglalkozások 

vezetése 

az összevont 

7. osztály 

vezetése; 

a 

munkatervb

en vállalt 

feladatok 

ellátása 

Horvát

h 

Henrik 

szociális 

munkás 

pedagógiai 

asszisztens 

a 

pedagóguso

k és a 

diákok 

segítése; 

a 

munkatervb

en vállalt 

feladatok 

teljesítése 

Pintér 

Éva 

testnevelé

s  

osztályfő

nök 

a testnevelés; 

az 

osztályfőnöki 

feladatok; 

 

a 

munkatervb

en vállalt 

feladatok 

Vásárh

elyiné 

Szilág

yi 

Mária 

magyar 

nyelv és 

irodalom; 

történele

m; 

osztályfő

nök 

magyar nyelv 

és irodalom;  

történelem; 

osztályfőnöki 

teendők 

a 

munkatervb

en vállalt 

feladatok; 

a 

továbbtanul

ás 

 

Madar

ászné 

dr. 

gyógyped

agógus, 

jogász 

 mérések 

koordinálás

a, 

fejlesztésre 
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Juhász 

Irén 

pszichope

dagógus/ 

gyógyped

agógus 

művészett

erapeuta 

jogosult 

gyermekek 

ellátása  

Vavika 

Péter 

fizika matematika, 

fizika tanítása 

a 

munkatervb

en vállalt 

feladatok 

 

 

2. A munkaközösség vezetője: ……………………………… 

Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

Minden munkaközösségi tag feladata minden műveltségi és fejlesztési terület ellátása, a munka összehangolása a 

közösen megalkotott és a dokumentumokban rögzített nevelési célok mentén.  

 

Az év fő célkitűzése az egységes ráhatás és a következetesség megvalósítása. 

 

3. További kiemelt feladatok: 
- a szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése 

- a fegyelem, a figyelem, az önfegyelem fejlesztése 

- a konfliktuskezelés 

- a matematikai kompetenciák fejlesztése 

- a KIP minél szélesebb körben való alkalmazása 

- a tanulás tanítása 

- az egészséges életmódra nevelés 

- lehetőség szerint versenyeztetés 

- a lemorzsolódási mutatók javítása 

 

4. A munkaközösség éves programja - eseménynaptár 
Időpont Program, rendezvény, vállalt 

feladat 

Felelős(ök) 

2019 
 08. 22 – 

08.23. 

10.00 – 

12.00 

Felkészítő foglalkozások a 

pótvizsgára 

az érintett 

pedagógusok 

08. 27. 

09.00 – 

12.00 

Pót- és osztályozóvizsgák MK-vezető 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

Pintér Éva 

Mógor Andrea 

Ethey László 
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09. 09. 

17.00 

Felsős szülői értekezlet Pintér Éva 

Ethey László 

Mógor Andrea 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

09. 20. 

tanórák  

és SZKF-

ek 

keretében 

Az európai kultúra napja Pintér Éva 

Ethey László 

Mógor Andrea 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

10. 07. Megemlékezés az aradi vértanúkról MK-vezető 

 

10. 15. 

13.00 

Őszi nevelési értekezlet MK-vezető 

10. 22. Ünnepi műsor az ’56-os 

forradalomról és szabadságharcról 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

 

11.27. 60 éves a Czabán – 

ünnepségsorozat  

MK-vezető 

 

11. 29. Advent I. Ethey László 

 

12. 04. Mikulás-kupa Pintér Éva 

 

12. 11.  Luca-napi vásár Pintér Éva 

Ethey László 

Mógor Andrea 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

12. 13. Advent III. Ethey László 

 

12. 18. A bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése 

Pintér Éva 

Ethey László 

Mógor Andrea 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária  

12. 19. Iskolai karácsony  

Osztálykarácsonyok 

Ethey László 

Pintér Éva 

Ethey László 

Mógor Andrea 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

12. 20. Rekreációs nap MK-vezető 

 

2020 

 
01. 08 A Netfit-mérés kezdete Pintér Éva 

 

01. 14. – 

01. 16. 

13.00 

órától 

Osztályozóvizsgák MK-vezető 

érintett 

szaktanárok 
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01. 22. 

08.00 

órától 

09.00 

órától 

A magyar kultúra napja 

az alsó tagozatnak szóló PPT 

a felső tagozatnak szóló PPT 

MK-vezető 

01. 31. A félévi értesítők kiosztásának 

határideje 

Pintér Éva 

Ethey László 

Mógor Andrea 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

02. 06. 

16.00 óra 

Szülői értekezletek Pintér Éva 

Ethey László 

Mógor Andrea 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

02. 14. Farsang MK-vezető 

Pintér Éva 

Ethey László 

Mógor Andrea 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

03. 13. Ünnepi műsor az 18 48/49-es 

forradalom és szabadságharcról 

MK-vezető 

03. 23. A víz világnapja Mógor Andrea 

 

03. 26. 60 éves a Czabán – 

ünnepségsorozat 

MK-vezető 

 

04. 07. „Nyuszi” sportnap Pintér Éva 

 

04. 08. Tavaszi nagytakarítás - egészségnap MK-vezető 

 

04. 20. – 

04. 24. 

Fenntarthatóság projekt – benne a 

Föld napja 

MK-vezető 

 

04. 30. Pályaorientációs nap MK-vezető 

 

05. 06. A bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése 

Pintér Éva 

Ethey László 

Mógor Andrea 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

05. 15. Osztálykirándulások Pintér Éva 

Ethey László 

Mógor Andrea 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

minden felsős 

pedagógus 

05. 19. 60 éves a Czabán – 

ünnepségsorozat 

MK-vezető 

 

05. 20. Országos idegennyelvi mérés MK-vezető 

az angoltanár 



  -51-  

 

05. 27. Országos kompetenciamérés a felkészített 

pedagógusok 

 

05. 29. A Netfit-eredmények feltöltése Pintér Éva 

 

06. 01. – 

06. 04. 

 

06. 04. 

8. osztályos kimeneti mérés 

 

A nemzeti összetartozás napja 

MK-vezető 

az érintett 

szaktanárok 

Vásárhelyiné 

Szilágyi Mária 

06. 12. Osztályozó értekezlet MK-vezető 

 

 

 

3. A munkaközösség működési rendje 
A munkaközösség kéthavonta munkaértekezletet tart. Szükség esetén a nevelőtestületi értekezletek után is összeül. 

 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 17.     Vásárhelyiné Szilágyi Mária  

                                      felsős mk. vezető 

 

 

A Diákönkormányzat programja 

 

Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi funkciója 

mellett azonban fontos szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű program 

kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá 

teszi a diákéletet. Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével 

tervezzük. Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és 

tudják alkalmazni a tanulói, a diákönkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, 

melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában. A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám 

a gyakorlatban az iskolai élet és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, 

hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket. A diákok javaslata 

alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A 

diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot 

előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat. Szeptemberben, januárban és júniusban diákgyűlést tartunk, ahol 

tájékoztatjuk iskolánk tanulóit a diáktanács munkájáról, az éves programról, beszámolunk az eltelt időszak 

eseményeiről, illetve az előttünk álló feladatokról.  

 

 DÖK általános céljai:  

 Az iskolában tanuló diákok jogainak, és közös érdekeinek érvényesítése. 

 A diákönkormányzat folyamatos javítása.  
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 Közösségteremtés az iskolán belül.  

 Továbbra is együttműködés a XV. kerületi GYIÖKKEL. 

 

 A DÖK tevékenységei: 

 Jog és érdekképviselet:  

 a diákok érdekeinek és jogainak képviselete a tantestület és az iskola vezetősége felé  

 a diákok problémáinak gyűjtése  

 egyetértési jog az iskolai házirend elfogadására és módosításra  

 Az iskola belső kommunikációs csatornái:  

-DÖK fal -a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai 

eseményekről a diákgyűlések alkalmával  

 Kulturális események: - kiállítások és rendezvények, közösségi szabadidős programok 

- DÖK nap  

 Társadalmi, és hasznos munkák:  

 papírgyűjtés évente 2 alkalommal  

 hasznos elem és mobiltelefon gyűjtés jelenleg folyamatban  

 szelektív hulladékgyűjtés (papír és műanyag)  

 kupakgyűjtés  

 Egyéb tevékenységeink: 

 közös programok iskolán kívüli szervezőkkel  

 

A diákönkormányzat feladatai, kapcsolatuk a pedagógiai programmal  

Felelős: Kállai Ilona  

Az iskolai és szabadidős tevékenységek gondos előkészítése a tanulók bevonásával.  

A tanulók igényének felkeltése az iránt, hogy szabadidejüket sokféleképpen, igényesen és hasznosan töltsék el. 

Az iskola tanulóinak véleményét, igényeit, elképzeléseit, problémáit közvetíti az iskolavezetőségnek.  

Az iskolavezetőség és a tantestület által megfogalmazódott értékek, célok és követelmények közvetítése az 

osztályoknak.  

Aktívan bekapcsolódik az iskolai rend és fegyelem kialakításába. 

 

A diákönkormányzat által szervezett programok és rendezvények:  
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Szeptember:  

 Mazsola nap  

 Alakuló DÖK gyűlés, az osztályok DÖK képviselőinek megválasztása 

 · Éves feladatok megbeszélése,  

 

Október:  

 Önkormányzati koszorúzás  

 őszi papírgyűjtés  

 családi nap  

 

 November:  

 Tanár-diák fórum  

 

December:  

 Dalos felvonulás Miklós napon  

 Adventi készülődés  

 Karácsonyfa felállításának és díszítésének segítése 

 

 Január:  

 DÖK gyűlés: félévi munka értékelése, második félév programja, feladatai 

 

 Február:  

 Farsangi előkészületek segítése  

 Palántázás  

 

Március:  

 Diákparlament  

 Víz világnapja (játékos kvízek)  

 

Április:  
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 Az egészség világnapja  

 Föld napja alkalmából a nevelt palánták kiültetése  

 Papírgyűjtés 

 

 Május:  

 gyereknap 

 

 Június:  

 DÖK kirándulás  

 Iskolanap szervezésében való részvétel 

 Ballagás, DÖK nap. 

 


