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Összeállította : Kovács Géza István
tagintézmény-vezető

I.

Helyzetelemzés

A tavalyi évhez hasonlóan az idei nyár is bővelkedett programokban, melyek közül
kedvükre válogathattak diákjaink és a szülők.
Az Erzsébet-program keretében mind a négy pályázatunk támogatást nyert, így június 29 –
július 24-ig érdekes programokban bővelkedő táborba vártuk diákjainkat. A négyszer egy hét
alatt felejthetetlen élményekben lehetett részük a gyerekeknek..
Emellett a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönhetően ugyancsak egyhetes
nemzetiségi nyelvi táborban vehettek részt az érdeklődő tanulók. Pedagógusaink
elkötelezettségét dicséri, hogy a nyári szünetből három hetet lefedtünk tartalmas szabadidős
tevékenységekkel. Ezzel is segítettük a szülőket gyermekeik nyári felügyeletének
biztosításával. Köszönjük a táboroztatásban részt vevő pedagógusok önzetlen, lelkiismeretes
munkáját.
A 2019/2020-as tanév végén két alsós tanító kolléga távozott a tantestületből, ám
augusztusban sikerült betölteni az álláshelyeket. Az elsős osztályfőnök német nemzetiségi
tanító végzettséggel rendelkezik, a harmadikasokhoz érkezett kollégának tanítói és
gyógypedagógusi képesítése van.
Úgy tűnik, hogy a járványügyi helyzettel –sajnos- ebben a tanévben is számolnunk kell.

II.

Tárgyi feltételek

A nyári szünetben a földszinti vizesblokkok szükség szerinti tisztasági meszelését végezte
el karbantartónk. Továbbra is igényként jelentkezik az alsó szinten található mosdók és WC-k
teljes felújítása. A felújítás anyagi hátteréül részben a Művelődési Ház elmúlt két éves fűtési
költsége szolgálna.
A múlt év tapasztalata alapján, sajnos nem mindig volt stabil az internet kapcsolat, ez főleg
a diákokkal való munkát nehezítette (mobilapplikációk). Az esetlegesen bevezetésre kerülő
távoktatáshoz szükség lenne a számítógéppark, laptop készlet korszerűsítésére is.
Fenntartónk pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program 2020 keretében, a tornaterem és
kapcsolódó helyiségeinek teljes felújítására. Bízunk a pályázat sikerében!

III.

Személyi feltételek

A 17 álláshelyen 17 teljes munkaidős pedagógus végez nevelő-oktató munkát
intézményünkben. A helyzetelemzésben már említett változás: augusztus közepétől két
kollégánk más intézményben folytatja munkáját, helyükre két új kolléga érkezett
Sajnálatos, hogy komoly műtét miatt egy kolléga tartósan betegállományba kényszerült.
Belső helyettesítéssel kell megoldanunk az óráinak ellátását.

Egy új óraadó kollégánk is van, Tábiné Vas Tímea személyében. Laukó Csilla helyett
2-2 órában angol nyelvet fog tanítani a 7-8. évfolyamban.
Vaskó Edit a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagintézményben áttanítóként ének-zenét
oktat. A logopédiai fejlesztést továbbra is Seres Edit gyógypedagógus, míg a
rendszergazdai feladatokat Rigó György fogja ellátni megbízási szerződéssel.
Az autizmus spektrumzavaros tanulók ellátását a székesfehérvári Érted vagyunk
Szakiskola és EGYMI gyógypedagógusai biztosítják.
Tantestületünk kiváló kvalitásáról tanúskodik, hogy intézményünkben teljeskörűen
meg tudjuk oldani a sajátos nevelési igényű, valamint a BTMN-es tanulóink fejlesztését.
Farkasné Preszter Szilvia gyógypedagógus kollégánk látja el a feladatok jelentős részét,
pótolva a szakemberhiányt. Emellett Seres Edit logopédiai fejlesztést végez megbízási
szerződéssel heti 6 órában. Beinschróth Klára fejlesztő pedagógusunk foglalkozik a
BTMN-es diákokkal.
Egy kolléga vesz részt újabb szakképesítést adó továbbképzésben, mellyel hozzájárul a
100%-os szakos ellátottság folyamatos biztosításához. Illés Orsolya informatikatanári
szakon folytat tanulmányokat. Nagy örömünkre szolgál, hogy informatikatanárként
folytatja a Móri körzetben egyedülálló jó gyakorlatunkat, mely szerint 8. osztály végére az
érdeklődő diákok ECDL-start vizsgát tehetnek. Emellett az iskola arculatának kialakítása,
valamint az esztétikai nevelés terén is számítunk munkájára.
Emellett arról is szólnunk kell, hogy a pedagógusok magas kötelező óraszáma, s az
ezek feletti feladatok miatt nagy a túlterheltség. Ennek egészségkárosító hatása egyre
gyakrabban és egyre fiatalabb korban súlyos betegségek formájában jelenik meg. Az
elmúlt tanévekben ezt tapasztaltuk. Közös felelősségünk a pedagógusok és diákok
terheinek csökkentése.
Első lépésként a portaszolgálat és ügyelet megszervezéséhez kaptunk segítséget
fenntartónktól. A közmunkaprogram keretében Molnár Aranka 2020. február 28-ig látja el
a feladatot. A további lépésekről a következő fejezet vonatkozó részeiben szólunk.

IV.
1.

Kiemelt célok és feladatok a 2020/2021-es tanévben

Intézményünk törvényes működtetése, feltételeinek biztosítása.

Ennek érdekében az intézmény vezetése betartja és betartatja a vonatkozó törvényi
előírásokat. Továbbá törekszik a minél optimálisabb személyi és tárgyi feltételek biztosítása
érdekében a pályázati lehetőségek kihasználására, a támogató partnerek körének bővítésére. A

járványügyi helyzetben hozott központi intézkedések betartása és betartatása nagy figyelmet
igényel. Megelőzendő a fertőzés kialakulását az intézményben.

2.

Színvonalas nevelő-oktató munka: biztosítani tanulóink alapkészségeinek fejlesztését,
alapműveltségének kialakítását, a lemorzsolódás megelőzését.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának alakulása kedvező képet mutat. E
pozitív tendencia megtartása a célunk.

3.

Tananyagcsökkentés, a diákok terheinek csökkentése:

Ebben a tanévben két irányban közelítünk a probléma megoldásához. Egyfelől igyekszünk
módszertani kultúránkat folyamatosan fejleszteni: korszerű, digitális eszközöket is bevonó
munkamódokat, drámapedagógiai és élménypedagógiai eszköztárat és módszereket
felhasználni annak érdekében, hogy felkeltsük a diákok érdeklődését és élvezetessé tegyük az
ismeretszerzést. Hangsúlyozzuk a tevékenykedtetést, a játék fontosságát.
Másrészről igyekszünk a tanórákon átadni a szükséges ismereteket, hogy minél kevesebb
házi feladattal könnyítsünk a diákok terhein. Az alsó tagozatban (főleg a nagy óraszámú
tantárgyak esetében) a 30 perces tanórák hatékonyságát is kipróbáljuk. Tesszük ezt a szakmai
munkaközösségek irányításával és ellenőrzésével.
Az új NAT bevezetésével járó feladatokat a kollégák az elmúlt időszakban elvégezték. A
bevezetésről a tanév során fogunk tapasztalatokat szerezni.

4.

A 2019/2020-as tanév témaheteinek színvonalas megvalósítása, ökoiskolai pályázat:

Három évvel ezelőtt építettük be helyi tantervünkbe mindhárom témahetet. Ezek indirekt
módon segítik elő diákjaink terheinek csökkentését, könnyítik meg az ismeretszerzést.
A pénzügyi tudatosság témahét programsorozatát. Kispál Barbara kolléganőnk úgy állítja
össze, hogy szervesen illeszkedjen a 6. évfolyamban választható tantárgy, a gazdasági
ismeretek tematikájához.
A fenntarthatósági témahét koordinátora Plózer Alexandra, az ökoiskolai munkacsoport
vezetője. Az általa szervezett és ajánlott programok az ökoiskolai projekt sikeres
megvalósítását, diákjaink és pedagógusaink szemléletformálását, a környezetvédelmet
szolgálják. Ebben a tanévben válik aktuálissá az Ökoiskola cím megújítása és egyben
véglegesítése.

Illés Orsolya a digitális témahét felelőseként a tudatos médiahasználatra nevelést, valamint
a digitális kompetencia fejlesztését állítja a középpontba. Mindhárom témahét programjai a
diákok életkori sajátosságaihoz illeszkednek, s a tudásbázis felhasználására törekednek.

5.

Tehetséggondozás

Átfogó tehetséggondozó tevékenységünk alapját a tanórai és a házi feladattal kapcsolatos
differenciálás jelenti. Ezt kiegészítik a tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, a
versenyekre (tanulmányi, sport) és vizsgákra való felkészítések (ECDL-start, DSDnyelvvizsga), illetve az alkotó, tanulói pályázatokon való részvételek. A tanév végén a tanulók
és szülők közössége előtt is értékeljük a kiváló tehetséggondozó munkát végző
pedagógusokat. (Kiváló Kazinczys Diák cím)

6.

Egészséges életmódra nevelés: mintaiskolai program megvalósítása

Immár több mint 20 éve annak, hogy iskolánkban tudatos és tervszerű egészségnevelési
program mentén végezzük nevelő-oktató munkánkat. Büszkék vagyunk eredményeinkre,
hiszen korábban bekerültünk az egészségnevelési mintaiskolák országos hálózatába a
Székesfehérvári Tankerület egyetlen vidéki kisiskolájaként. Kiemelkedő szerepe van ebben
Sallay Orsolya kolléganőnek, aki immár két évtizede szervezi az egészségvédelmi napokat és
koordinálja programjait iskolánkban.
Környezeti nevelési és ökoiskolai programunkkal egységes rendszert alkotva, s a
partnerintézmények szakembereivel együttműködve továbbra is mintaiskolaként szeretnénk
végezni munkánkat.
A diákok lelki egészségének védelmében tervezzük, hogy csatlakozunk a Békés iskolák
programhoz. Állapotfelmérés mellett, feladattervet dolgozunk ki az osztályközösségek
erősítéséhez.

8.

Hagyományápolás

Továbbra is kiemelkedő szerepet vállalunk Kincsesbánya és Isztimér községek kulturális
életében. A települési önkormányzatokkal együttműködve szervezzük ünnepségeinket és jeles
napjainkat.
Fontosnak tartjuk az isztiméri német nemzetiségi hagyományok ápolását. E tanévben is a
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján végezzük
munkánkat, hiszen viszonzásul jelentős támogatást kapunk a nemzetiségi oktatás

színvonalának megtartása érdekében. Kincsesbánya bányásztelepülés, a hagyományok őrzése
a szülőföld iránti tisztelet és szeretet érzését erősíti a diákokban.
A Kazinczy-napok keretében tavaly 25. alkalommal szervezünk körzeti tanulmányi és
sportversenyeket, melyre a Móri körzet tíz iskolája mellett testvériskolánk, a szlovákiai Édes
Gergely Alapiskola diákküldöttségét is meghívtuk. Szerényebb keretek között az idén is
szeretnénk megrendezni a Kazinczy-napokat.
9.

Az iskolai Házirend módosítása, az új szabályok széleskörű ismertetése:

A tavalyi tanév Munkatervében is célul tűztük ki, hogy a második félévben diákközgyűlés
keretében megbeszéljük a házirend módosításával kapcsolatos teendőket. Sajnos a tavaszi
járványügyi helyzet ezt keresztülhúzta. Az elkezdett munkát e tanévben szeretnénk folytatni:
Beépítjük az osztályfőnöki órák tematikájába a Házirend vonatkozó részeinek felülvizsgálatát,
a javaslatok összegyűjtését. A módosításokra a diákönkormányzattól kérünk javaslatot, s a 2.
félévben megtartandó diákközgyűlésen érvényesítjük az innovációkat. A diákokkal
együttműködve s ezzel párhuzamosan a munkaközösségek is elkészítik javaslataikat, s
munkaértekezleten határozunk a módosításokról. A felülvizsgálat során a következő témákat
érintjük:
-

digitális kompetencia / telefonhasználat

-

kulturált viselkedés / beszéd, utazás, étkezés

-

tolerancia / másság elfogadása, erőszak az iskolában

-

értékőrzés / az iskola, a tantermek védelme

-

fenntarthatóság / ökoiskolai működés

-

a tanórák védelme / tanórai, tanulószobai viselkedés

10. A kompetencia- és idegen nyelvi mérés eredményeinek vizsgálata, eredmények
beépítése a fejlesztési tervekbe:
E tanévben is célul tűzzük ki, hogy a magyar nyelvi és matematikai kompetenciamérés
eredményeit megtartjuk, azaz (a korábbi évekhez hasonlóan) a községektől elvárható szintet
meghaladjuk, az országos átlagot elérjük vagy meghaladjuk. Ennek érdekében minden
pedagógus minden tantárgy keretében a tanítási órákon rendszeresen végez szövegértést
fejlesztő gyakorlatokat. Emellett a tananyag tartalmából adódó lehetőségeket kihasználva a
pedagógus matematikai kompetenciát is fejlesztő feladatokat végeztet. Az idegen nyelvi
mérés eredményeivel is elégedettek vagyunk, ezek megtartása további célunk.
Kincsesbánya, 2020. augusztus 31.
Kovács Géza István
tagintézmény-vezető

Az intézményre vonatkozó legfontosabb adatok
Tanulócsoportok száma: 10 / 4 alsós, 4 felsős, 1 napközis, 1 tanulószobai csoport/
Tanulók száma: 155
Pedagógusok száma: 17 fő, 1 fő megbízási szerződéssel: angol nyelv (4 óra)
Alkalmazottak száma: 5 / 1 iskolatitkár, 2 teljes munkaidős, 1 hatórás hivatalsegéd, 1fő
karbantartó
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola 2020/2021-es tanévre szóló szerkezeti és
szervezeti felépítése
Kovács Géza István: tagintézmény-vezető, minőségirányítási csoport tagja
Horváth István Attiláné: osztályfőnöki munkaközösség-vezető, helyettes
Alsós osztályfőnökök és osztálytanítók
1. osztály: Kozma Beáta, Szendrey Annamária
2. osztály: Pittner Károlyné, Vaskó Edit
3. osztály: Vargáné Gáspár Zita, Farkasné Preszter Szilvia
4. osztály: Beinschróth Klára, Plózer Alexandra
Napközis és tanulószobai csoportvezetők
1. csoport (4. o.)
2. csoport (5-8.o. tanulószoba): Illés Orsolya, Türkné Nagy Mariann, Horváth Istvánné,
Vaskó Edit
Felsős osztályfőnökök
5. osztály: Kispál Barbara
6. osztály: Pittnerné Zámbó Zita
7. osztály: Bozzai Csilla
8. osztály: Türkné Nagy Mariann
Szaktanítást végző pedagógusok
Bozzai Csilla: német, német népismeret
Lakó Éva: német, német népismeret
Kozma Beáta: német, német népismeret
Beinschróth Klára: fejlesztő pedagógus

Vargáné Gáspár Zita: matematika 5.o.
Vaskó Edit: ének 1-8.o.
Kovács Géza István: biológia
Sallay Orsolya: magyar, testnevelés
Horváth István Attiláné: matematika, fizika, kémia
Türkné Nagy Mariann: történelem, magyar, etika
Illés Orsolya: informatika, rajz
Kispál Barbara: német, német népismeret, vállalkozási ismeretek, könyvtár
Plózer Alexandra: földrajz, természetismeret
Pittner Károlyné: fejlesztő pedagógus
Pittnerné Zámbó Zita: technika, testnevelés
Tabiné Vas Tímea Barbara: angol: 7-8. o.
Farkasné Preszter Szilvia: SNI gyógypedagógia fejlesztés
Iskolatitkár: Aranyosiné Reizer Anikó
Karbantartó: Halász Sándor
Hivatalsegédek: Vincze Sándorné, Venczák Jánosné, Vecseiné Pilka Szilvia
Megbízatások, tisztségek:
Vargáné Gáspár Zita: alsós munkaközösség-vezető,
Horváth István Attiláné: tanulóbiztosítás felelőse, minőségirányítási csoport tagja,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető, pályaválasztási felelős, esélyegyenlőségi felelős,
tűz- és munkavédelmi felelős
Kispál Barbara: DÖK gazdasági vezető, minőségirányítási csoport tagja,
tankönyvfelelős, német munkaközösség-vezető, könyvtáros
Beinschróth Klára: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Vargáné Gáspár Zita: alapfokú művészetokt. koordináló tanár, gyakorlatvezető mentor
Plózer Alexandra: környezeti nevelési és környezetvédelmi felelős, ökoiskolai
munkacsoport vezetője
Vaskó Edit: DÖK- segítő pedagógus
Érdekvédelmi szervek tisztségviselői:
Horváth István Attiláné: PSZ-titkár

Gyermeklétszám összesítő
1. osztály:

19

2. osztály:

16

3. osztály:

21

4. osztály:

20

5. osztály:

23

6. osztály:

22

7. osztály:

14

8. osztály:

20

Összesen:

155
Bejáró tanulók:

Isztimérről:

1-4. o.

18

5-8. o.

25

Összesen:

43

Iszkaszentgyörgyről:1-4. o.

3

5-8. o.

5

Összesen:

8

Fehérvárcsurgóról: 1-4. o.

5

5-8. o.

5

Összesen:

10

1-4. o.

4

5-8. o.

0

Összesen:

4

1-4. o.

0

5-8. o.

1

Összesen:

1

Bakonykútiból:

Moháról:

Székesfehérvárról:
1-4. o.

2

5-8. o.

3

Összesen:

5

1-4. o.

1

5-8. o.

2

Összesen:

3

Bodajkról:

Mindösszesen:

1-4. o.

33

5-8. o.

41

Összesen:

74

Étkezést igénybe vevők térítési díj szerint
Napközi
0%
50 %
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Osztály
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(fő)

1.

1

8

7
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2.

0

4

5

9

3.

1

2

11

14

4.

0

3

6

9

5.

2

1

2

5

6.

1

1

1

3

7.

0

1

0

1

8.

2

0

2

4

Összesen:

7

20

34

61

Menza
Osztály

0%

50 %

100 %

Összesen

(fő)

(fő)

(fő)

(fő)

1.

0

0

3

3

2.

0

2

4

6

3.

0

1

5

6

4.

0

3

8

11

5.

0

7

7

14

6.

0

3

10

13

7.

0

2

2

4

8.

0

2

3

5

Összesen:

0

20

42

62

Kincsesbánya, 2020. szeptember 1.
Aranyosiné Reizer Anikó
iskolatitkár

A 2020/2021-es tanév rendje
A tanév 2020. szeptember 1-én, kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap 2021. június 15-én
(kedd) lesz. A tanítási napok száma 179 nap + 6 tanítás nélküli munkanap
1. Őszi szünet: 2020. október 26 – október 30.
Utolsó tanítási nap: 2020. október 22. csütörtök
Első tanítási nap: 2020. november 2. hétfő
2. Téli szünet: 2020. december 21 - 2020. december 31.
Utolsó tanítási nap: 2020. december 18. péntek
Első tanítási nap: 2021. január 4. hétfő
3. Tavaszi szünet: 2021. április 9 - április 14.
Utolsó tanítási nap: 2021. március 31. szerda
Első tanítási nap: 2021. április 7. szerda
Felvételi: 2021. január 18.
Nyelvi mérés: 2021. május 19.
Kompetencia-mérés: 2021. május 26.
I. félév: 2021. január 22-ig
Bizonyítvány: 2021. január 29-ig
Értekezlet: 15 napon belül
Témahetek




„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói: 2021. március 1-5.
Fenntarthatósági: 2021. április 19-23.
Digitális: 2021. március 22-26.
Jeles napok

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Harci túra: 2020. szeptember 25.
Kazinczy-nap I-II: 2020. október 21. 22. /pályaválasztási nap
Továbbképzési nap (intézményközi): 2020. november 20.
Farsang: 2021. február 6. szombat / helyette tanítási szünet: 2020. december 18.
Egészségvédelmi nap: 2021. május 15.
Gyermeknap: 2021. május 29.
Kovács Géza
tagintézmény-vezető

Eseménynaptár és versenynaptár (programterv) 2020-2021
(A járványügyi helyzet miatt a programok módosulhatnak/elmaradhatnak)
Dátum
Esemény
Felelős
2020.augusztus 25. Alakuló értekezlet
Kovács Géza
2020.augusztus 31. Tanévnyitó értekezlet
Kovács Géza
9 00
Horváth Istvánné
2020.szeptember 1. Tanévnyitó ünnepség
Kovács G. Horváthné
8 00
Kozma Beáta,
Szendrey Annamária
2020.szept. 7-11.
Szülői értekezletek (1.
Kovács Géza
osztály élő; 2-8. osztály:
Osztályfőnökök
online)
2020.szeptember
Úszás 2. osztály
Pittner Károlyné
16- november 25.
2020.szept. 16 Európai Mobilitás Hete / Gömbösné R. Judit,
2020.szept. 22.
Isztimér
Pittnerné Z. Zita
Kerékpárral az iskolába
Kovács Géza,
polgárőrök
2020.szept. 23.
Idősek napja; Isztimér
Gömbösné R. Judit,
Vaskó Edit
2020. szeptember
Magyar Diáksport Napja Pittnerné Zámbó Zita,
25.
(iskolai keretek közt)
Sallay Orsolya
2020. szeptember
Tanmenetek leadása,
Minden pedagógus
25.
aktualizálás, e-naplózás
2020.szeptember
Harci túra: Gaja-völgy
Kovács G. Horváthné
25.
Gömbösné R. Judit
2020.szept. 25.
2020.szeptember
27.
2020.szept. 28.
2020. szeptember
30.
2020.szeptember
29. 15:00
2020. október 1.
2020. október 5-9.
(tavaszról áthozott)
2020.október 6.
2020.október 10.
2020.október 21 –
22.
2020.október 22.
15 óra
2020.október 22.

Klubfoglalkozás Isztimér
Tanmenetek leadása,
aktualizálás, e-naplózás
Erdei túra
Alapfokú művészetoktatás
beindítása
Nevelési értekezlet

Fekete Istvánné
Kovács Géza
Horváthné, Vargáné
Illés József
Vargáné Gáspár Zita

Zenei Világnap
Fenntarthatósági Hét
A világ legnagyobb
tanórája
Aradi vértanúk megemlékezés
WSO – verseny,
Székesfehérvár
Kazinczy – napok
(Kazinczy-kupa elmarad)
Pályaválasztási nap

Vaskó Edit
Kovács Géza

1956-os ünnepély
Kincsesbánya
1956-os ünnepély/

Kovács Géza

Bozzai Csilla
Fekete Istvánné
Türkné N. Mariann;
Bozzai Csilla,
Horváthné, Kovács
Géza; Vargáné G.Z.
Türkné N. Mariann
Türkné N. Mariann,

16 30 óra
2020.október 25.
2020.november 3.
15:00
2020.november 13.
16 óra
2020.november 20.

Isztimér
Gaja menti túra
Nevelési értekezlet

Gömbösné R. Judit
Illés József
Kovács Géza

Márton-nap Isztimér

2020.december 1.
2020.december 4

Nevelési értekezlet
8.oszt. JELENTKEZÉS a
központi íb. felvételire
Mikulás a Platánban és az
iskolában
Mikulás-túra
Advent 2. Isztimér
Advent 2. Kincsesbánya

Gömbösné R. Judit
Fekete Istvánné
Kovács Géza
Horváth Istvánné
Illés József
Gömbösné R. Judit
Kozma Beáta,
Szendrey Annamária
Kovács Géza
Türkné N. Mariann

Továbbképzési nap: Mór,
Radnóti
2020.november 29. Túra Somosmál
2020.nov. 29.
Advent 1. Isztimér
2020.november 30. Advent 1. Kincsesbánya

2020.december 4.
2020.december 6.
2020.december 6.
2020.dec. 7.

DÖK
Illés József
Gömbösné R. Judit
Beinschróth Klára,
Plózer Alexandra

2020. december 12. MUNKANAP
2020.dec. 13.
Advent 3. Isztimér
2020. december 14. Advent 3. Kincsesbánya
2020.december 17.
16 30
2020.december 18.
17 30
2020.december 18.
11óra és 16 óra
2021. jan. 12.
2021.01.11 - 04.23.
2021. január 22.
10:00
2021. január 22.
14:00
2021. január 22.
14:00
2021. január 29-ig
2021. január 29.
14:00
2021. január ?
2021. január 24.
0

Gömbösné R. Judit
Vargáné G. z.;
Farkasné P. Sz.
Karácsony Isztiméren /
Fekete Istvánné
Boróka Idősek Otthona
Gömbösné R. Judit
Falukarácsony: Isztimér
Fekete Istvánné
Kinder Spielen
Fiedler Albertné
Karácsonyi műsor: iskolai Pittner Károlyé, Vaskó
Művelődési Ház
Edit, Pittnerné Zámbó
Zita
Nevelési értekezlet
Kovács Géza
NETFITT-mérés
Pittnerné Z. Z.
(előtte azonosítók
Sallay O. Horváthné
generálása)
Központi írásbeli felvételi Türkné N. Mariann
Horváth Istvánné
Központi írásbeli
Türkné N. Mariann
PÓTFELVÉTELI
Horváth Istvánné
I. félévi osztályozó
Kovács Géza
értekezlet
Félévi értesítők kiosztása, Osztályfőnönök
illetve közzététele az eKréta felületen
Félévzáró értekezlet
Kovács Géza
Platán Zöld DÖK
Országos Kincses-túra

Plózer Alexandra
Víziváros, Illés J.

0

0

Dátum
2021. febr. 1-5.

Esemény
Oszt. szülői értekezletek

Felelős

2021. február 13.

Farsang Platán

Glatz Judit

2021. február 13.
14:00-től

Farsangi bál
Vaskó Edit
Ledolgozva: december 20. Pittnerné Z. Zita

2021. február 21.

Szociometria

2021. febr. 21.
du. vasárnap
2021. február 28.
2021. febr. 24-26.
2021. február ?április ?.
2021. március 1 –
2021. március 5.
2021. márc 2.
14:00
2021. március 8.
2021. március 12.
15 óra
2021. már.12. 16 30
2021. március 22 március 26.
2021. március 31.
2021. március 31.
2021. március 28.
2021. április 12.

Farsangbúcsúztató
gála Isztimér
Somosmál-túra
Nyílt napok
Úszás 6. osztály

2021. április ?.
2021. április 19április 23.
2021. április ?.

Horváth Istvánné
osztályfőnökök
Gömbösné R. Judit
Illés József
osztályfőnökök
Bozzai Csilla

Pénzügyi tudatosság hete

Kispál Barbara

Nevelési értekezlet

Kovács Géza

Nőnap Platán
Március 15-i, iskolai és
községi ünnepség
Nemzeti ünnep: Isztimér
Digitális témahét

DÖK
Kispál Barbara

Fordított tanítási nap
Platán locsolás
Burok-völgyi túra
Költészet napja;
Versünnep
Papírgyűjtés
Fenntarthatósági témahét

DÖK / Vaskó Edit
Horváthné DÖK
Illés József
Sallay Orsolya

Zöld DÖK: Platán
fűszerkert
2021. április 23.
Éjszakai túra
2021. május 2.
Platán: Anyák napja
2021. május 4.
Nevelési értekezlet
2021. május 5.
Radnóti-nap
2021. május 10-14. Vadvirágprojekt
2021. május 14.

Egészségvédelmi nap

2021. május 19.
2021. május 26.

Idegen nyelvi mérés
Kompetencia mérés

2021. május 27-28. Osztálykirándulások

Kispál Barbara
Illés Orsolya

Plózer A.
Plózer Alexandra
Plózer Alexandra
Illés József
Pittnerné, Vaskó E.
Kovács Géza
Kovács Géza
Beinschróth K. Plózer
A. Illés J.
Türkné N. Mariann,
Sallay O. Plózer A.
Pittnerné Z. Z.
Beinschróth K.
Horváthné, Kispál B.
Horváthné, Sallay
Orsolya,
Osztályfőnökök

2021. május 28.
2021. május 29.
2021. június első
hete
2021. június 8.

Gyermeknap
macska-éri túra
Pedagógusnap Isztimér
(nyugdíjas)
Alapítványi kirándulás

DÖK
Illés József
Kovács Géza
Vargáné G. Zita
Kovács G. DÖK

2021. június ?.

Határtalanul

2021. június 15.
14:00
2021. június 19.
8.30

Osztályozó értekezlet

Horváth Istvánné
Türkné Nagy M.
Horváthné, Kovács G.

2021. június 21július 2.
2021. június 25.
2021. július
2021. július

Nyári napközi

Ballagás és tanévzáró
ünnepély

Tanévzáró értekezlet
Német nemzetiségi tábor
Erzsébet- balatoni tábor

Horváth Istvánné
Kovács Géza
Sallay Orsolya
Aranyosiné R. A.,
Horváth I.-né
Kovács Géza
Gömbösné R. Judit
Beinschróth Klára

Kincsesbánya, 2020. szeptember 11.
Kovács Géza
tagintézmény-vezető
Dátum
2020. szeptember
2020. október
2020. október 21.

2020. október

2020. november
2020. nov.
2020. november
2020. november

2020. novemberdecember
2020. december

2020. december

Verseny
Futóbajnokság: körzeti
Körzeti kéttusa
Kazinczy-versenyek (online):
körzeti Anyanyelvi, Kis
természettudós, Komplex alsós,
Német népismereti
Német szépkiejtési verseny
Tóvárosi Általános Iskola
Ly vagy j? bajnokság megyei
Munkácsy Ált. Isk.
Népdaléneklési verseny körzeti
Fehérvárcsurgó
Próbafelvételi: magyar,
matematika, körzeti Bodajk
Környezetvédelmi vetélkedő:
körzeti
Táncsics M. Gimnázium
Szépkiejtési verseny Mór ,
Petőfi
Német nyelvi verseny István
Király Ált. Isk.
Egészségvédelmi és

Felelős
Pittnerné Zámbó Zita
Pittnerné Zámbó Zita
Horváth I. Attiláné
Fekete Istvánné
Vargáné G. Zita
Kispál Barbara
Bozzai Csilla
Lakó Éva
Kozma Beáta
Vaskó Edit
Vargáné Gáspár Zita
Horváth I. Attiláné
Sallay Orsolya
Horváth I. Attiláné
Plózer Alexandra
Vargáné Gáspár Zita
Kispál Barbara
Bozzai Csilla
Lakó Éva
Horváth I. Attiláné

környezetvédelmi vetélkedő
Bugát Szakgimnázium
2021. január-február Terematlétikai verseny: körzeti
2021. január
Mese- és prózamondó verseny:
körzeti Csókakő
2021. január
Körzeti tömegtorna 1-8. o.
2021. február
Körzeti terematlétika III-IV.
2021. február
Zrínyi matematikaverseny
harmadik hete
2021. február
Német vers- és prózamondó
verseny: területi Mór
2021. február
Kreatív vetélkedő: körzeti
Móri Radnóti Ált. Isk.
2021. február
2021. februármárcius
2021. február és
április
2021. március

PILOT 7. o.
Bendegúz tudásbajnokság:
megyei
DSD-nyelvvizsga 8. o.

2021. március

Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny: megyei Székesfehérvár
Vers- és prózamondó verseny:
regionális (német)
Mosonmagyaróvár
„NyelvÉsz” verseny: megyei
Vasvári Általános Iskola
Diákolimpia: mezei futó
Zimmermann-napok: körzeti
sportversenyek

2021. március
2021. március
2021. március
2021. március

Nemzetiségi német nyelvi
verseny: megyei Pusztavám

2021. március

Lövészverseny: megyei

2021. március

Víz világnapi verseny: megyei

Plózer Alexandra
Pittnerné Zámbó Zita
Vargáné Gáspár Zita
Pittnerné Zámbó Zita
Sallay Orsolya
Horváthné I. Vargáné Z.
Szendrey Annamária
Kispál Barbara
Bozzai Csilla, Lakó Éva
Horváth I. Attiláné
Plózer Alexandra
Bozzai Csilla
Vargáné Gáspár Zita
Sallay Orsolya
Kispál Barbara
Kispál Barbara
Bozzai Csilla
Lakó Éva
Türkné Nagy Mariann
Kispál Barbara
Bozzai Csilla
Lakó Éva
Sallay Orsolya
Kozma Beáta
Pittnerné Zámbó Zita
Horváth Istvánné
Plózer Alexandra
Sallay Orsolya
Plózer Alexandra
Nemes János
Horváth Istvánné
Plózer Alexandra
Sallay Orsolya

2021. március-április Foci diákolimpia: felmenő
rendszerű
2021. április
Toll és hárfa műveltségi
verseny: népdaléneklési verseny Türkné Nagy Mariann
Madar, Szlovákia
Vargáné Gáspár Zita
Horváth Istvánné
2021. április
Próba kompetenciamérés:
körzeti, Móri Radnóti
Horváth Istvánné
2021. április
Föld napi vetélkedő: körzeti
Horváth Istvánné
Plózer Alexandra
2021. április
ÖKO-verseny: körzeti Bodajk
Horváth Istvánné
Plózer Alexandra
2021. április vége
Magyaralmás: mesevetélkedő, Vargáné Gáspár Zita,
csapatverseny
Pittner Károlyné

2021. május
2021. május
2021. június

Radnóti-napok: körzeti
tanulmányi, sportversenyek 4.o.
és német verseny 7-8.o.
Visteon környezetvédelmi
verseny: megyei Székesfehérvár
Versünnep döntő Budapest

Kovács Géza,Vargáné G.
Zita, Sallay O., Kispál B.,
Lakó Éva
Horváth Istvánné
Plózer Alexandra
Sallay Orsolya

Kincsesbánya, 2020. szeptember 10.
Kovács Géza István
tagintézmény-vezető

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagiskolája
ALSÓ TAGOZATOS MUNKATERV
2020/2021. tanév

„Nem építhetjük mindig a jövőt az ifjúságnak, de építhetjük az ifjúságot a jövőnek.”
Franklin Delano Roosevelt

Aktuális tanévünk kezdetét izgalmas nyári napok előzték meg. A 2019/20. tanév
rendkívüli bezárását követően pályázatot adott be iskolánk az Erzsébet-pályázati program
keretében. Az igényfelméréseket követően 4 hetet terveztünk meg, amelyek nyertes
programokként sikerrel kerülhettek megvalósításra Horváth István Attiláné és Aranyosiné
Reizer Anikó precíz szervező munkája nyomán és a tantestület összehangolt kollegiális
együttműködésével. Köszönet minden kolléga, alsós tanító lelkes tevékenységéért!
A tanévzárást követően június és július folyamán váratlan és sajnálatos bejelentésként
értesült alsós munkaközösségünk két kiváló szaktudással rendelkező, remek tanító
távozásáról. Köszönjük több éves elhivatott, gyermekközpontú, odaadó, szorgalmas
munkájukat, amellyel emelték iskolánk szakmai jó hírnevét. Mindketten Székesfehérvárott
folytatják szakmai munkájukat. További szakmai sikereket és jó egészséget kívánunk Illés
Eszternek és Balogh Melindának!
„Minden állandó változásban van. Változunk, ahogy idősödünk, és változások vannak
környezetünkben is. Nincs semmi félelmetes ezekben a változásokban. A rugalmas
gondolkodás elfogadja a változást, és nem ragaszkodik a múlthoz. Ahelyett, hogy siratná a
változást, új szépséget és reményt talál benne.”
Shunmyo Masuno
A meghirdetett 2 álláshelyre jelentkező tanítók közül Kozma Beátára és Farkasné Preszter
Szilviára esett az intézményvezetés választása. A 2020/2021. tanévben induló első osztály
osztályfőnöke Beáta lett, aki nagy lelkesedéssel készült a kis, iskolakezdő diákok fogadására
tanítópárjával, Szendrey Annamáriával. Bemutatkozó, alakuló szülői értekezletüket augusztus
10-én tartották meg. Ezt követően augusztus utolsó hetében elvégezték tanítványaikkal a
DIFER mérést.
Farkasné Preszter Szilvia kolléganő vette át osztálytanítóként a harmadik osztályban a
szakmai munkát Vargáné Gáspár Zita osztályfőnök mellett. Gyógypedagógiai szaktudására
különösen nagy szüksége van iskolánknak.
Munkaközösségünk nagy szeretettel fogadta mindkét új, lelkes, tenni vágyó kolleginát.
Beátának és Szilviának is szép iskolai élményeket, sikereket, tartalmas szakmai munkát
kívánunk!

Bízunk

benne,

hogy

erősítik,

munkaközösségünkben, iskolánk tantestületében!

és

nagyon

jól

érzik

majd

magukat

CÉLJAINK, TERVEINK:

Munkaközösségünkben

az

idén

is

fontosnak

tartjuk

az

értékteremtést,

a

hagyományápolást, a közösségerősítést, melyet gyermek és élményközpontú programok
szervezésével

igyekszünk

erősíteni,

megvalósítani.

Számos

hagyományos

és

új

programtervvel várjuk a diákjainkat a 2020/2021. tanévben. Bízunk benne, hogy mindez
megvalósulhat az eddig megszokott kereteken belül!
A folyamatos szakmai megújulás, az innovativitás mindannyiunk belső igénye, hiszen
a nevelési-oktatási folyamatot segítő, támogató módszertani sokszínűség számtalan
motivációs, fejlődési lehetőséget jelent. Szeretnénk e tanévben is minél több szakmai
továbbképzésen részt venni. Különösen időszerű a digitális oktatást erősítő lehetőségek
megtalálása, amellyel elősegíthető az esetleges digitális tanrend szakmai megalapozása.
Az ökoiskolai tevékenységeinkkel igyekszünk a környezettudatosság mellett a
fenntartható jövőt szolgálni (szelektív hulladék, használt elemgyűjtés; növénytelepítési
programok, országos kezdeményezések, pályázatok), tevékenykedtetéssel tanítványaink
látásmódját formálni. Szeretnénk az idén is megvalósítani az immár hagyományos,
jótékonysági műanyag kupakgyűjtést: Ilyen formában támogathatunk segítségre szoruló
gyermeket.
Intézményünk és alsós munkaközösségünk továbbra is örömmel fogad felsőoktatási
pedagógiai intézményekből érkező hallgatókat. Mindnyájan igyekszünk szakmai-gyakorlati
támogatást nyújtani a pedagógus pályára készülő fiatalok részére.
Alsós évfolyamaink mindig jó kapcsolatot ápolnak a külső, civil szervezetekkel,
személyekkel, akik nagymértékben segíthetik a mindennapi nevelő-oktató munkát. Gyakran
vesznek részt tanulóink községi rendezvényeken (Kincsesbánya, Isztimér), tematikus
projekteken,

iskolai

programok

kapcsán

is

többször

kapunk

támogatást

külsős

szakemberektől, cégektől, szervezetektől. Együttműködünk a helyi Platán Idősek Ápolási
Intézményével, kulturális programok keretében. A környező óvodákkal igazán harmonikus az
együttműködésünk.

Többször

kezdeményezünk

közös

programokat

(pl.

bérletes

színházlátogatás, első osztályosok visszalátogatása az óvodákba). Az iskolára hangoló
programsorozatok és a tanévnyitó előkészületei is kooperativitással valósíthatóak meg.

Alsó tagozaton különösen nagy gondot fordítunk az egyéni, differenciált felzárkóztató
tevékenységekre, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása, a BTMN-es tanulók
fejlesztési lehetőségei is figyelemfókuszban vannak minden alsós évfolyamon. Új
gyógypedagógus kollégánk nemcsak a tanulásban akadályoztatott gyermekek esetében nyújt
majd nagy segítséget, hanem az autisztikus tünetekkel, autizmus spektrumzavarral élő
tanulóink számára is szakszerű fejlesztést biztosít e tanévtől.
A tehetséggondozás az érdeklődési körnek megfelelő szakkörök, tematikus
foglalkozások, versenyfelkészítők mellett az alapfokú művészeti nevelésben is jelen van, a
Hang- Szín- Tér Művészeti Iskola kihelyezett telephelyeként működő iskolánkban. Több
tanszakon (zongora, furulya, klarinét, szaxofon, gitár, jazz balett) próbálhatják ki magukat
tanítványaink. Alsósaink szép számban vesznek részt minden említett platformon.
Eredményekben és sikerekben gazdag nevelő-oktató időszak reményében kívánok
minden munkatársamnak kitartást, vidámságot, lelkesedést, remek ötleteket, hitet, harmóniát,
sok energiát és erőt az új tanévre!
Kincsesbánya, 2020. augusztus 30.
Vargáné Gáspár Zita
alsó tagozatos munkaközösség-vezető

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG
Évfolyam Pedagógus
Kozma
Beáta
1.

Munkakör, tantárgyak
osztályfőnök
(matematika, magyar nyelv és irodalom,
nemzetiségi német nyelv, német
népismeret)
osztálytanító

Szendrey
Annamária

(magyar nyelv és irodalom, erkölcstan,
testnevelés 1. o. 5 óra; 4. o.)

Egyéb tevékenység
nemzetiségi német tanító
szakirány

minőségbiztosítási
csoport tagja

osztályfőnök
2.

Pittner
Károlyné

(magyar nyelv és irodalom, matematika,
környezetismeret, fejlesztő foglalkozások)
osztálytanító

Vaskó Edit

minősítési eljárások,
szakértő

(ének-zene 1-4. o., fejlesztő foglalkozás)
ének-zene: 5 - 8. o., tanulószobai
foglalkozás

DÖK segítő pedagógus,
iskolai rendezvények,
szabadidős programok
szervezése (mikulás,
farsang, húsvét,
gyermeknap,
jutalomkirándulás)
alapfokú művészeti
oktatás koordinálása
iskolai énekkar vezetése

osztályfőnök
3.

Vargáné
Gáspár
Zita

(magyar nyelv és irodalom, matematika,
erkölcstan)
matematika: 5. o.

munkaközösség-vezető,
mentorálás vezetése,
referencia team tagja,
minőségbiztosítási
csoport tagja,
tehetségazonosító mérési
felelős (5. o.)

Farkasné
Preszter
Szilvia

osztálytanító
(környezetismeret, testnevelés, rajz,
technika)

osztályfőnök
4.

Beinschróth
(magyar, matematika, természetismeret,
Klára
fejlesztő foglalkozások)
fejlesztő foglalkozások (BTMN): 1-8.o.

gyógypedagógus (SNI 18.o.)

gyermekvédelmi felelős,
referencia team tagja
minőségbiztosítási csoport
tagja, iskolai rendezvények,
szabadidős programok
szervezése (mikulás,
farsang, húsvét, nyári
táborozás)

osztálytanító

ökoiskolai programok
szervezése, koordinálása

(környezetismeret, testnevelés (2 óra)

Plózer
Alexandra

Az I. félévet
egészségjavító műtét miatt
betegszabadságon tölti.

természetismeret 5-6.o.
földrajz 7-8.o.

Betanító kollégák:
Bozzai Csilla (nemzetiségi német nyelv, német népismeret:3; 4. o.)
Némethné Lakó Éva (nemzetiségi német nyelv 2; 4. o.)
Illés Orsolya (rajz és vizuális kultúra, technika és tervezés 2; 4. o.)

Jelen munkatervünket annak reményében készítettük, hogy az országos és helyi
járványügyi

helyzetnek

megfelelően

minél

több

programot

megvalósíthassunk.

Természetesen az aktuális oktatásügyi rendelkezéseknek megfelelően, rugalmasan módosítjuk
a megvalósítandó terveinket. (Zöld kiemeléssel szerepelnek a járványügyi helyzettől függő,
rugalmasan kezelendő versenyek, programok.)

ESEMÉNYNAPTÁR, MUNKATERV
AUGUSZTUS:
Időpont
24-ig

25.
26szept.

Esemény
Helyi tantervek elkészítése

Felelős, szervező
tanítók, Vargáné Gáspár
Zita

Alakuló értekezlet, járványügyi protokoll

tantestület

TŰZVÉDELMI kurzus elvégzése (elektronikus

tanítók

12.

felületen)
Tantermek dekorálása, iskolaszépítés

osztályfőnökök, tanítók,
Illés Orsolya

31.

Tanévnyitó értekezlet

Kovács Géza István,
Horváth István Attiláné

31.

Munkaközösségi értekezlet

Kovács Géza István,
Vargáné Gáspár Zita

2631.

SZEPTEMBER:
Időpont,
határidő
1.

1. hét

Esemény
Tanévnyitó ünnepély, 1. tanítási nap

Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek
időpontjának beillesztése az órarendbe, szakköri
naplók megnyitása
Alapfokú művészeti oktatás pótbeiratkozás

7-11.

Diagnosztikus (matematika, néma szövegértő
olvasás) mérések (1.) 2- 4. évf.

Felelős, szervező
Kovács Géza István,
Kozma Beáta, Szendrey
Annamária, osztályfőnökök
Szakkört tartó kollégák

Vaskó Edit
a tantárgyakban érintett
kollégák, osztályfőnökök
Vargáné Gáspár Zita

1. hét

7-11.

A M.R.M.Á.I. tagintézményeinek
munkaközösség-vezetői értekezlete (Mór)
Szülői értekezlet

Vargáné Gáspár Zita
osztályfőnökök

1. évfolyam kivételével on-line
egyeztetett
időpontban
14-16.
3. héttől 10
alkalom 18dec.4.
16-22.

Tisztasági vizsgálat
Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások
beindítása
Úszás oktatás 2. o.
Járványügyi veszély miatt elmarad.
Gyalogosan az iskolába
Kerékpárral az iskolába (Európai Mobilitás

Gózan Éva
érintett kollégák
Pittner Károlyné, Vaskó
Edit
Türkné Nagy Mariann
Pittnerné Zámbó Zita

Hete)
18.

21-30.

Papírgyűjtés

Plózer Alexandra,
Gömbösné Rostaházi Judit

Év eleji mérések 2-4. o. (matematika, néma
szövegértő olvasás)

a tantárgyakban érintett
kollégák, osztályfőnökök
Vargáné Gáspár Zita

25.

Alsó tagozatos éves munkaterv leadása
Tanmenetek aktualizálása, leadása
elektronikus formában

Egyeztetett
időpontokban
25.

tanítók, Kovács Géza
István

Fogászati szűrővizsgálat (1.)

Dr. Turkovics Eszter
osztályfőnökök

Harci túra

Pittnerné Zámbó Zita,
Horváth István Attiláné,
Vargáné Gáspár Zita,
osztályfőnökök

Magyar Diáksport Napja

27.

Vadvirág kiállítás – Fehérvárcsurgó

29.

Nevelési és munkaértekezlet

30.

DIFER- mérés elemzése, értekezés

30.

Vargáné Gáspár Zita

Beinschróth Klára, Illés
József
Kovács Géza István
Kovács Géza István,
Kozma Beáta, Szendrey
Annamária

Szervezési feladatok (szakkörök,
osztályfőnökök,
munkaközösségi értekezleti rendek
kollégák,
megbeszélése, ÖKO - iskola program, tisztasági
Plózer Alexandra
verseny, versenynaptár, éves feladatok elosztása)
SNI, BTMN-s tanulók adatainak rögzítése,
veszélyeztetett, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek felmérése az osztályfőnökök jelzései
alapján)
Alapfokú művészeti oktatás beindítása
Szorgalom és magatartás jegyek, e-naplók
ellenőrzése

Vargáné Gáspár Zita
Beinschróth Klára
osztályfőnökök
Vaskó Edit
osztályfőnökök, Vargáné
Gáspár Zita

OKTÓBER:
Időpont,

Esemény

Felelős, szervező

határidő
1. hét

Statisztikai adatok, törzslapok ellenőrzése (enapló)

osztályfőnökök

1.

A zene világnapja - megemlékezés

Vaskó Edit

1. hét

Munkaközösségi „elektronikus” értekezlet

Vargáné Gáspár Zita

5-9.

Fenntarthatósági témahét

Plózer Alexandra

„A világ legnagyobb tanórája”

osztályfőnökök

„Hajótöröttek keresnek” előadás

Fekete Istvánné

7.
10.

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozó

Fekete Istvánné

egyezte
tés alatt

Védőnői szűrővizsgálatok

folyam
atos

Hospitálások alsós évfolyamokon

október
közepe,
vége

Körzeti futóverseny

Farkasné Preszter
Szilvia, Szendrey
Annamária

Kazinczy-napok

Bozzai Csilla, Farkasné
Preszter Szilvia

21-22.

Ünnepi megnyitó, koszorúzás
Alsó tagozatos komplex tanulmányi verseny
(2; 3-4.osztály) - elektronikus
Rajzpályázat - elektronikus
22.

23-30.

Szorgalom és magatartás jegyek bejegyzése, enaplók ellenőrzése

Gózan Éva,
osztályfőnökök
Vargáné Gáspár Zita

Beinschróth Klára
Vargáné Gáspár Zita
Illés Orsolya
osztályfőnökök, Vargáné
Gáspár Zita

Őszi szünet
1. tanítási nap: 2020. november 02. (hétfő)

NOVEMBER:
Időpont,

Esemény

Felelős, szervező

határidő
1. hét
3.

Munkaközösségi értekezlet,

10.

Iskolai népdaléneklési verseny

9-13.

13.

nevelési és munkaértekezlet

1. osztályosok negyedéves szöveges értékelése
(e-napló)
Márton-nap Isztiméren, Kincsesbányán

Vargáné Gáspár Zita,
Kovács Géza István
Vargáné Gáspár Zita
Kozma Beáta, Szendrey
Annamária, hitoktatók
Fekete Istvánné, Kispál
Barbara

novemb
er közepe

Ly-j körzeti helyesírási verseny
(Székesfehérvár)

Vargáné Gáspár Zita

novemb
er közepe

Körzeti népdaléneklési verseny
(Fehérvárcsurgó)

Vargáné Gáspár Zita,
Vaskó Edit

egyezte
tés után

Szakmai, kistérségi továbbképzés

egyezte
tés alatt

Orvosi szűrővizsgálat

Iskolaorvos
osztályfőnökök

2. osztály - karácsonyi műsorpróbák

27.

Horváth István Attiláné,
Vargáné Gáspár Zita

Szorgalom és magatartás jegyek bejegyzése, enaplók átellenőrzése

29.

1. adventi gyertyagyújtás (Isztimér)

30.

1. adventi gyertyagyújtás (Kincsesbánya)

Pittner Károlyné, Vaskó
Edit, Pittnerné Zámbó Zita

osztályfőnökök, Vargáné
Gáspár Zita
Vargáné Gáspár Zita,
Farkasné Preszter Szilvia

DECEMBER:
Időpont,
határidő
1.

4.

Esemény

Felelős, szervező

Munkaközösségi értekezlet,

Vargáné Gáspár Zita,

nevelési értekezlet

Kovács Géza István

Mikulás osztályrendezvények

osztályfőnökök

4.

Mikulásváltó, iskolára hangoló csapatjátékok

Vaskó Edit

6.

Mikulás túra

Illés József

6.

2. adventi gyertyagyújtás (Isztimér)

Beinschróth Klára

7.

2. adventi gyertyagyújtás (Kincsesbánya)

12.

Karácsonyi készülődés az osztályokban
Munkanap ledolgozás (szo. dec.24.)

13.

3. adventi gyertyagyújtás (Isztimér)

14.

3. adventi gyertyagyújtás (Kincsesbánya)

17.

Szorgalom és magatartás jegyek bejegyzése, enaplók átellenőrzése

17.

Karácsonyi ünnepi műsor (11.00, 16.00)

17.

Falukarácsony Isztiméren (Kinder Spielen)

osztályfőnökök,
osztálytanítók
Kozma Beáta, Szendrey
Annamária
osztályfőnökök
Pittner Károlyné, Vaskó
Edit, Pittnerné Zámbó Zita
Fekete Istvánné

Téli szünet

2019.
dec.21.dec.31.

1. tanítási nap: 2020.január 04. (hétfő)

JANUÁR:
Időpont,
határidő

Esemény

Felelős, szervező

1. hét

Munkaközösségi értekezlet

Vargáné Gáspár Zita

12.

Nevelési és munkaértekezlet

Kovács Géza István

Prózamondó verseny - Csókakő

Vargáné Gáspár Zita

január
közepe
21.

22.

Szorgalom és magatartás jegyek bejegyzése, enaplók ellenőrzése

osztályfőnökök, Vargáné
Gáspár Zita

Az I. félév zárása, osztályozó értekezlet

Kovács Géza István

Szociometriai mérések elkészítése

osztályfőnökök

27.

29.

Félévi bizonyítványok,

osztályfőnökök

1. o. szöveges értékelésének kiosztása

Pittner Károlyné

Félévzáró értekezlet, beszámolók
meghallgatása

Kovács Géza István,
Vargáné Gáspár Zita
(AM), Beinschróth Klára
(GYV), Plózer Alexandra
(ÖKO), Vaskó Edit (DÖK)

FEBRUÁR:
Időpont,
határidő
1-5.
egyezte
tés alatt
1-2. hét
folyam
atos
folyam
atos

13.
február
közepe

Esemény

Felelős, szervező

Félévi szülői értekezletek (on-line)

osztályfőnökök

Iskola-egészségügy: tisztasági vizsgálat

Gózan Éva

Iskolára hangoló foglalkozások

leendő elsős tanító nénik

Hospitálások (1-4.o.) (munkaközösség-vezető)

Vargáné Gáspár Zita

versenyfelkészítés (Zrínyi Ilona Matematika
Verseny (2-4.o.), Bendegúz megyei nyelvi
verseny (1-4.o.)
Farsangi mulatság
Bendegúz nyelvi verseny helyi forduló
Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Német nyelvi vers- és prózamondó verseny Mór

érintett kollégák

Vaskó Edit, Pittnerné
Zámbó Zita
Vargáné Gáspár Zita
Beinschróth Klára,
Szendrey Annamária,
Vargáné Gáspár Zita
Kispál Barbara, Bozzai
Csilla, Némethné Lakó Éva

19.

Szociometriai mérések leadása

osztályfőnökök

21.

Farsangbúcsúztató gála Isztiméren

felkészítő kollégák

24; 26.

Nyílt tanítási órák

tanítók

egyezte

Leendő elsős tanító nénik óvodai látogatásai

leendő elsős tanító nénik

tés alatt

Iskolára hangoló foglalkozás/bemutatóórák

26.

Szorgalom és magatartás jegyek bejegyzése, enaplók ellenőrzése

leendő elsős tanító nénik
osztályfőnökök, Vargáné
Gáspár Zita

MÁRCIUS:
Időpont,
határidő
1-5.

2.

5.

Esemény
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét
Munkaközösségi értekezlet, nevelési és
munkaértekezlet
Nőnap osztálykeretben

március
elejeközepe

Bendegúz anyanyelvi verseny – NyelvÉsz
megyei forduló

március
elejeközepe

Természetismereti vetélkedő - Mór
Zimmermann
Német szépkiejtési verseny - Mór

9.

Nőnap a Platán Idősek Ápolási
Intézményében (DÖK)

12.

Nemzeti ünnep az iskolában (5.o. műsorának
megtekintése)

2-3. hét

1. osztályosok háromnegyedévi értékelése (enapló)
Víz világnapi pályázat

folyam
atos

22-26.

Népdalénekesek felkészülése a szlovákiai
Édes Gergely Alapiskola népdaléneklési
versenyére (Madar)
Digitális témahét

Felelős, szervező
Kispál Barbara,
osztályfőnökök
Vargáné Gáspár Zita,
Kovács Géza István
osztályfőnökök
Vargáné Gáspár Zita

Farkasné Preszter
Szilvia
Bozzai Csilla, Némethné
Lakó Éva
Vaskó Edit

Kozma Beáta, Szendrey
Annamária, hitoktatók
Farkasné Preszter
Szilvia
Vargáné Gáspár Zita

Illés Orsolya,
osztályfőnökök

31.

Szorgalom és magatartás jegyek bejegyzése,
e-naplók ellenőrzése

március
vége,
április
eleje

Körzeti futball bajnokság
Körzeti atlétika verseny

Fordított nap

31.

osztályfőnökök,
Vargáné Gáspár Zita
Farkasné Preszter
Szilvia, Szendrey
Annamária
Vaskó Edit

Húsvéti locsolás a Platán Idősek Ápolási
Intézetében (DÖK)

ÁPRILIS:
Időpont,
határidő
1-6.

Esemény

Felelős, szervező

Tavaszi szünet
1. tanítási nap: 2021. április 07. (szerda)

12.

Költészet napja - versünnep

Sallay Orsolya,
felkészítő tanítók
(Vargáné Gáspár Zita)

Papír és elektronikai hulladékgyűjtés

Plózer Alexandra

Fenntarthatósági témahét

Plózer Alexandra

április
közepe

Csapatvetélkedő (Magyaralmás)

érintett tanítók

április
közepe,
vége

Madari népdaléneklési verseny

folyam
atos

Anyák napi műsorok előkészítése (1-4.o.)

osztályfőnökök

30.

Szorgalom és magatartás jegyek bejegyzése,
e-naplók átellenőrzése

osztályfőnökök,
Vargáné Gáspár Zita

19-23.

Vargáné Gáspár Zita
Vargáné Gáspár Zita,
Vaskó Edit

MÁJUS:
Időpont,
határidő

Esemény

Felelős, szervező

1. hét

Munkaközösségi értekezlet

4.

nevelési és munkaértekezlet

1-2. hét

Anyák napi osztályműsorok (1-4.)

osztályfőnökök

1. hét

Platán Anyák napja

Vaskó Edit

7.

Radnóti-nap
Matematika verseny (Mór, 3-4.o.)

Vargáné Gáspár Zita,
Kovács Géza István

Beinschróth Klára,
Vargáné Gáspár Zita

3. hét

Vadvirágos rajzpályázat

Illés József, Farkasné
Preszter Szilvia

11-15.

Vadvirág-projekt

Vargáné Gáspár Zita,
Farkasné Preszter Szilvia

15.

Egészségvédelmi nap

Sallay Orsolya
Pittnerné Zámbó Zita,
Gózan Éva,

Vadvirág projekt

Vargáné Gáspár Zita,
Farkasné Preszter Szilvia
Illés József

Záró rendezvény
4. hét

Év végi diagnosztikus mérések 1-4. o.
(matematika, néma szövegértő olvasás)
Hangos olvasás felmérése

folyamato
s
26-27.
28.

28.

Hospitálások (1-4.o.) (munkaközösségvezető)
Osztálykirándulások
Szorgalom és magatartás jegyek
bejegyzése, e-naplók ellenőrzése

tanítók
Vargáné Gáspár Zita
Kovács Géza István
Vargáné Gáspár Zita
osztályfőnökök
osztályfőnökök,
Vargáné Gáspár Zita
Vaskó Edit

Gyermeknap

JÚNIUS:
Időpont,
határidő
egyezte
tés alatt
1-4.

Esemény
Fogászati szűrővizsgálat (2.)
Nyugdíjas pedagógusok köszöntése (Isztimér,

Felelős, szervező

Dr. Turkovics Eszter,
osztályfőnökök
Kovács Géza István,

Kincsesbánya)
1. hét

Kinder Spielen jutalomkirándulás

8.

Alapítványi jutalomkirándulás (4. osztálytól)

14.

15.
15-18.

19.

Szorgalom és magatartás jegyek bejegyzése,
jegyek ellenőrzése
Osztályozó értekezlet
Bizonyítványok, oklevelek, jutalomkönyvek,
dokumentumok elkészítése, lezárása
Tanévzáró ünnepély, ballagás

8.30

június
vége

21július 02.
25.
3. hét

Tanévzáró értekezlet, II. féléves beszámolók
meghallgatása

Fekete Istvánné
Kovács Géza István,
Vaskó Edit
osztályfőnökök,
Vargáné Gáspár Zita
Kovács Géza István
osztályfőnökök,
Vargáné Gáspár Zita
Kovács Géza István,
Horváth István Attiláné,
Türkné Nagy Mariann,
Bozzai Csilla
Kovács Géza István

Alsó tagozatos éves beszámoló,

Vargáné Gáspár Zita

alapfokú művészeti oktatási beszámoló

Vaskó Edit

diák-önkormányzati beszámoló

Vaskó Edit

gyermekvédelmi beszámoló elkészítése

Beinschróth Klára

ökoiskolai beszámoló

Plózer Alexandra

Nyári napközi
Tanévzáró értekezlet, II. féléves beszámolók
meghallgatása
DIFER mérés
értékelés elkészíttetése

július

Vargáné Gáspár Zita

Német nemzetiségi tábor

Horváth István Attiláné,
Aranyosiné Reizer Anikó
tantestület
leendő elsős
osztályfőnök

Gömbösné Rostaházi
Judit

ALSÓ TAGOZATOS VERSENY- és PROGRAMNAPTÁR
2020-21. tanév

TERVEZETT SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK - ALSÓ TAGOZAT








tehetséggondozó foglalkozások (1-4.o.)
német nyelvű drámaszakkör: Fekete Istvánné (1-4.o.)
gyógytestnevelés: Sallay Orsolya (1-4.o.)
énekkar: Vaskó Edit (1-4.o.)
sakk: Illés József (1-4.o.)
futball (Bozsik-program) Veres Gábor (1-4.o.)
vadvirág-természetjáró, sakk, fotószakkör: Illés József (1-4.o.)

Alapfokú művészeti oktatás: Hang-Szín-Tér Művészeti iskola, Bodajk (alsó tagozat
tekintetében)
zongora: 2-4. évfolyam
furulya: 2-4. évfolyam
klarinét: 2-4. évfolyam
jazzbalett: 1-4. évfolyam

IDŐPONT

ÉRINTETT
ÉVFOLYAM

VERSENY,
RENDEZVÉNY
MEGNEVEZÉSE
1
.

szeptemb
er vége

Bendegúz
Tudásbajnokság nevezés

október

körzeti futóverseny

közepe,
vége

Mór

október
24.

Kazinczy
rajzpályázat

október

Kazinczy-napok

24-25.

komplex verseny

október
vége

Német szépkiejtési
verseny

2
.

SZERVEZŐ,
ÉRINTETT
PEDAGÓGUS

3
.

4
.

+

+

+

+

+

+

+

Farkasné
Preszter Szilvia,
Szendrey
Annamária

+

+

+

+

Illés Orsolya

+

+

+

Vargáné Gáspár
Zita

+

+

Bozzai Csilla,
Némethné Lakó
Éva

+

+

Vaskó Edit,
Vargáné Gáspár
Zita

+

+

Beinschróth
Klára, Vargáné
Gáspár Zita

+

+

+

Vargáné Gáspár
Zita

Tóvárosi Ált. Isk.
november
eleje

november
közepe

házi népdaléneklési
verseny

+

+

Ly vagy j? helyesírási
megyei bajnokság Szfv.
Munkácsi Ált. Isk.

november
közepe

Vargáné Gáspár
Zita

+

jelentkezés a Zrínyi
matematikai versenyre

november
közepe, vége

Márton-napi kreatív
pályázat

+

+

+

+

Illés Orsolya

november
vége

szépkiejtési és olvasó
verseny

+

+

+

+

Vargáné Gáspár
Zita

+

+

+

+

Vargáné Gáspár
Zita

Mór – Petőfi (2 fő)
november
vége

körzeti népdaléneklési
verseny

január
közepe

körzeti mese- és
prózamondó verseny

+

+

+

+

Vargáné Gáspár
Zita

+

+

+

+

Sallay Orsolya –
Vargáné Gáspár
Zita

+

Beinschróth
Klára
Vargáné Gáspár
Zita

Csókakő (2 fő)
január
közepe

Bendegúz anyanyelvi
versenyre nevezés

február

„Legyél te is
ötletmester!” Mór

február
közepe

Bendegúz anyanyelvi
verseny iskolai selejtező

február
közepe

Zrínyi matematikai
verseny

február
közepe

területi német nyelvű
vers- és prózamondó
verseny Mór

március

március
eleje, közepe
március
közepe

+

+

+

+

+

+

+

Beinschróth
Klára, Farkasné
Preszter Szilvia,
Pittner Károlyné

+

+

+

+

Bozzai Csilla,
Némethné Lakó
Éva

Víz világnapi pályázat

+

+

+

+

Farkasné
Preszter Szilvia

Bendegúz anyanyelvi
verseny megyei forduló

+

+

+

+

Vargáné Gáspár
Zita

+

Beinschróth
Klára

természetismereti
verseny Mór,
Zimmermann

március
vége, április
eleje

körzeti foci bajnokság

+

+

+

+

Farkasné
Preszter Szilvia,
Szendrey
Annamária

március
vége, április
eleje

körzeti atlétika
verseny Mór

+

+

+

+

Farkasné
Preszter Szilvia,
Szendrey
Annamária

Versünnep

+

+

+

+

Beinschróth
Klára, Kozma
Beáta, Pittner

április
eleje

Károlyné, Vargáné
Gáspár Zita
április
közepe
április
közepe, vége

Csapatverseny –
Magyaralmás

+

+

+

+

Vargáné Gáspár
Zita

népdaléneklési
verseny

+

+

+

+

Vargáné Gáspár
Zita

+

+

Beinschróth
Klára, Szendrey
Annamária

+

+

Illés Orsolya,
Illés József,
Vargáné Gáspár
Zita

Madar (SK) 1-3.o. 2 fő
4-6.o. 2 fő
május
eleje

május
közepe, vége

matematikai verseny
Radnóti M. Ált. Isk.
Mór
Vadvirág rajzpályázat

+

+

Kincsesbánya, 2020. 09. 05.

Vargáné Gáspár Zita
alsó tagozatos munkaközösség-vezető

A Móri R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskolája osztályfőnöki munkaközösségének
munkaterve
2020 /2021-es tanév
A munkaközösség tagjai:
1. osztály vezetője: Kozma Beáta
2. osztály vezetője: Pittner Károlyné
3. osztály vezetője: Vargáné Gáspár Zita (alsós mkv.)
4. osztály vezetője: Beinschróth Klára
5. osztály vezetője: Kispál Barbara
6. osztály vezetője: Pittnerné Zámbó Zita
7. osztály vezetője: Bozzai Csilla
8. osztály vezetője: Türkné Nagy Mariann
Horváth István Attiláné (mkv.)
Munkaközösségünk tagjai az előző tanév végén online a felmérték tanulóink kötelezően
választható tantárgy, illetve iskolaotthon, napközi és tanulószobai igénylését, a szakköri
foglalkozásokra jelentkezőket.
A tanév zárása után két héten át felügyeletet tartottunk, majd 4 hétig a sikeres Erzsébettábor kerete i között biztosítottunk változatos programot diákjainknak. A pályázó
kollégáknak, a segítő szülőknek, s az önkéntes munkát végző középiskolás diákoknak
köszönhetően a tábor programjaival a színvonalas időtöltésen kívül kapcsolódott az
egészségvédelmi és környezetvédelmi nevelési elveinkhez is. (Túrák, elsősegély nyújtási
ismeretek, termésképek készítése, zenés alkotóműhely, stb.)
Az osztályfőnökök a facebook-csoportokban,s a honlapon tájékoztatták a szülőket a
tantárgyi eszközszükségletről, segítve őket a tanévkezdés előkészületeiben.
Az új tanév feladatait is az Oktatási törvény rendelkezéseinek, Pedagógiai programunk,
Házirendünknek, SZMSZ-ünknek, s Helyi tantervünknek, az EMMI által kiadott
járványügyi Eljárásrendnek megfelelően határoztuk meg. Különösen figyelmet fordítunk
az esélyegyenlőségre, az egészséges, környezettudatos életmódra nevelésre, az elsősegélynyújtási, közlekedési ismeretek, a járványügyi előírások elsajátíttatására, betartatására,
hagyományaink ápolására. Kiemelt feladatunk a kiírt pályázati rendezvényeken való részt
vétel (Határtalanul! Kincset érő közösségek), az Ökoiskola pályázat feladatainak
megvalósítása.
Idén is folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést, a szelektív udvar rendbetételéért havi
beosztásban felelnek az osztályközösségek. Évente kétszer papír- illetve elektronikai
hulladékgyűjtést szervezünk, a használt elemeket, italos kartonokat egész évben folyamatosan

gyűjtjük. Szorgalmazzuk az igényes, kulturált környezet kialakítását, a szobanövényekkel
való dekorálást, az iskola környezetének szépítését. A hetesek, s az ügyeletesek feladatait
kibővítjük: az „energia-őrjárat” tagjai figyelnek a takarékos energia-és vízhasználatra,
különös figyelmet fordítva a higiéniai szabályok betartására, tisztaságra.
Továbbra is szoros kapcsolatot tartunk az iskolaorvosi szolgálattal, védőnői szolgálattal,
gyermekjóléti szolgálattal, s a körzeti megbízottal. A tanév elején egyeztetett és írásban
rögzített munkaterv alapján egészségvédelmi napunkon kívül osztályfőnöki órákra is hívjuk
előadások, foglalkozások megtartására őket, s segítünk az egészségügyi vizsgálatok rugalmas
lebonyolításában, az adott helyzethez alkalmazkodva, egyeztetve. Egészségnevelési
programunkban kiemelt figyelmet fordítunk a káros szenvedélyekkel (alkohol, dohányzás,
drog, s egyéb függőségek), bűnmegelőzéssel, másság elfogadásával kapcsolatos, valamint a
biztonságos internethasználatról szóló felvilágosító tevékenységre.
A német népismeret órákon kiemelt figyelmet fordítunk a nemzetiségi népszokások
megismertetésére, a közösséghez tartozás erősítésére.
Hagyományaink ápolására is figyelmet szentelünk: iskolai és községi ünnepeink
szervezése, nemzeti ünnepekről szóló megemlékezések, a bányászhagyományok
megismertetése, a Borbála- napi megemlékezésen való részvétel mind ezt erősíti. A Kazinczynapok szervezésekor figyelmet fordítunk a hátránnyal küzdő gyermekek esélyegyenlőségének
biztosítására (igényes kulturális és egyéb programok szervezésével).
Kiemelt feladatunk a 8. osztályosaink továbbtanulásának előkészítése, a pályaválasztási
tanácsadások, a felvételi vizsgára való felkészítés, helyes ön-és pályaismeret kialakítása.
Módszertani kultúránk fejlesztése érdekében a megpályázott tanfolyamokon kívül
minden lehetőséget megragadunk a további fejlődés érdekében: pl. helyi továbbképzések
szervezése, kistérségi módszertani napon részvétel, a kollégák, önképzését, továbbtanulását is
támogatjuk, elsősorban az online módban megvalósulókat támogatjuk.
A felsoroltakon kívül fontos feladataink még:





Az 6 településről bejáró, iskolánk létszámának 50%-át adó tanulók
esélyegyenlőségének biztosítása:
pl. a tanórák szervezése, osztályrendezvények, kirándulások, szakkörök, szülői
értekezletek megfelelő összehangolása, közlekedés, a megfelelő járványügyi
védekezések biztosítása.
Az osztályközösségek erősítése: szabadidős tevékenységek szervezésével, közös
feladatokban, pályázatokon való részvétellel, a peremhelyzetű tanulók presztízsének
emelése: feladatokkal megbízás, új tanulók beillesztése.
A tanulási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók helyzetének javítása:
tanulópárok kialakításával, kompetenciafejlesztés osztályfőnöki órákon történő
megvalósításával, tanulószobai foglalkozás, korrepetálások, fejlesztő foglalkozások,
felkészítők biztosításával.



Az osztályfőnöki órákon és a szabadidős rendezvényeken az IKT-s eszközök
használatának népszerűsítése: (Pl. fotók, ppt-k készítése, feltétele az iskola honlapjára,
valamint facebook-oldalára, iskolarádió működtetéséhez, pályázati anyagok
gyűjtéséhez, műsortervek készítéséhez, osztályfőnöki órák témáira való készüléshez a
diákok is tudatosan használják az információ gyűjtésének minden formáját.) Az online
oktatáshoz a már kialakított fórumok felfrissítése.
 Nemzetiségi német nyelvet oktató iskolaként a nemzetiségi hagyományok ápolása is
fontos célunk. (Pl. évszakokhoz kötődő népszokások, Márton-nap ünneplése, adventi,
farsangi szokások megismertetése.)
Fontosnak tartjuk a partnereinkkel való kapcsolattartást:















A szülők rendszeres és időbeni tájékoztatását nemcsak a tájékoztató füzeteken
keresztül, s az iskolai honlapon keresztül, hanem az iskola facebook oldalán és az
osztályok facebook-csoportjain is biztosítani tudjuk. Az e-napló bevezetése
felgyorsítja az információáramlást. Fontos fórumnak tartjuk az összevont és
osztályszülői értekezletek megtartását, előzetes egyeztetés utáni fogadóórák
biztosítását.
A rendszeres kapcsolat fenntartását a körjegyzőség óvodáival:
a lehetőség szerinti közös programok szervezésével, iskolai-óvodai látogatással,
ünnepségek megtekintésével fűzhetjük szorosabbá a pedagógusok kapcsolatát.
(Vendégül látjuk az óvó néniket, nagycsoportosokat az alsóbb évfolyamokon.)
Az iskolaorvosi és védőnői szolgálat munkájának segítését (szűrések, oltások
szervezésekor).
Az egészséges életmódra nevelési feladatok megvalósításában, gyermekvédelmi
problémák megoldásában mi is számíthatunk iskolaorvosunk, védőnőnk segítségére.
Az egészségvédelmi napunk, osztályfőnöki órák szervezésekor számíthatunk a
Vöröskereszt aktivistáira, a Rendőrség, és a Drogambulancia előadóira. (E
szervezetekkel együttműködési szerződéssel is rendelkezünk.)
Szoros kapcsolat kialakítását a Művelődési Ház dolgozóival:
iskolai és községi ünnepélyek lebonyolításakor a helyszín, felszerelés, a hangosítás, a
próba lehetőségének biztosítása nélkülözhetetlen feltétele a színvonalas munkának. A
Kincset érő közösségek pályázatban folyamatosan együtt dolgozunk. Pedagógusaink
motiválják diákjainkat a Művelődési ház által szervezett programokon való
részvételre.
A gyermekvédelmi feladatok ellátásában a községek gyámügyi előadóin kívül a
Gyermekjóléti szolgálattal is folyamatos kapcsolatbiztosítást igénylünk.
A „Szivárvány” Nyugdíjas Klubbal is rendszeresen találkoznak az „örökbe fogadott”
ötödikes tanulóink: közös programokkal, Idősek napi ünnepéllyel, karácsonyi
műsorral teszik szebbé a közös együttléteket. A nyugdíjasok jeles ünnepeinken közös
játékkal, süteménykészítéssel bővítik a programok körét.
Ápoljuk testvériskolánkkal, az Édes Gergely Alapiskolával kiépült kapcsolatunkat.
Továbbra is lehetőséget adunk a Hang-Szín-Tér Művészeti Alapiskola művészeti
oktatásának, segítünk a beiratkozás lebonyolításában. (idén zongora és furulya csoport
működik.)
Feladatainkat nemcsak megvalósítanunk kell, figyelnünk szükséges az elvégzett
munka adminisztrálására is. Havonta egy alkalommal munkaértekezleten ellenőrizzük
az elvégzett feladatokat, adminisztrációt, megbeszéljük a felmerült problémákat, az
aktuális pályázati lehetőségeket, feladatokat.
(E-napló vezetése, faliújságok információi, sajtóban, honlapon, facebookon keresztüli
tájékoztatás.)

Feladataink havi bontásban:
Szeptember:
 A közösség feladatainak szervezése, szülői értekezletek tartása
 A Házirend, magatartás és szorgalom értékelése, ebédlői rend,
hetesek, ügyeletesek teendőinek áttekintése, tanulókban tudatosítás,
„energia-őrjárat” szervezése
 Járványügyi szabályok ismertetése, folyamatos tájékoztatás
 E-napló adatainak feltöltése
 Balesetvédelmi szabályok megismerése, tűzriadó végrehajtása (09. 2.)
 Veszélyetetett, hátrányos helyzetű tanulók felmérése, korrepetálások
megszervezése
 Szűrővizsgálatok, oltások szervezése, lebonyolítása
 Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése
 Papírgyűjtés, elektronikai hulladék gyűjtése (szept. 18.)
 Év eleji mérések eredményének rögzítése, továbbítása
 Tanmenetek elkészítése, a nemzetiségi hagyományok, a NAT
bevezetésére az 1. 5. évfolyamon, a tervezhető 10 % helyi sajátosság
betervezésére és az interaktív táblák használatának beillesztésére
ügyelve.(szept. 30-ig)
Október:











Október 1-i statisztikai adatok áttekintése
Munkaértekezlet megtartása
Okt. 6-i megemlékezés osztálykeretben, iskolarádión keresztül
Állatok világnapja-osztálykeret, iskolarádió
Pályaválasztási osztályfőnöki óra tartása
Tanulók magatartás, szorgalmi helyzetének értékelése
Okt. 23-i műsor 8. osztály
Iskola környékének szépítése
Kazinczy napok (okt. 21.) , Kincset érő közösségek pályázat
Pályaorientációs nap 10. 22.







Munkaértekezlet megtartása
Továbbtanulási, pályaválasztási szülői értekezlet
Gyakori hiányzók elmaradás pótlás megszervezése
Bűnmegelőzési előadás szervezése (körzeti megbízott)
Dohányzásmentes nap- iskolarádión keresztül figyelem felhívás











Munkaértekezlet megtartása
AIDS világnapja védőnői előadás a 8. osztályban
Borbála-nap, bányászhagyományok
Felvételit írók felmérése, jelentkezések elküldése
Mikulás-délután szervezése
Aktuális magatartáshelyzet értékelése
Adventi készülődés, ajándékkészítés
Adventi vásár látogatása
Karácsonyi műsor: 2. és 6. osztály

November:

December:

Január:









Munkaértekezlet megtartása
Tanulási problémák felmérése, korrepetálások
Központi felvételi írása a 8. évfolyamon
I. félév értékelése
II. félév egészségvédelmi feladatainak egyeztetése a védőnővel
Félévi statisztikák, beszámolók elkészítése
Szociometriai felmérés

Február:







Munkaértekezlet megtartása
Továbbtanulási lapok töltése, küldése
Félévi szülői értekezletek megtartása
Hetesi, ügyeletesi feladatok felfrissítése
Farsangi szokások
Igényelt védőnői, iskolarendőri előadások megtartása osztályfőnöki
órákon
 Szorgalmi, tanulmányi helyzet, szociometriai mérés értékelése,
szükséges feladatok felmérése
Március:
 Munkaértekezlet megtartása
 Igényelt védőnői, iskolarendőri előadások megtartása osztályfőnöki
órákon
 Nők napja osztálykeretben
 Márc. 15-i ünnepség 5. osztály
 Nyílt tanítási nap szervezése
 Víz világnapja iskolarádióban
 Hagyományok, tavaszi népszokások
Április:











Munkaértekezlet megtartása
Költészet napja
Papírgyűjtés, elektronikai hulladék gyűjtése
Igényelt védőnői előadások megtartása osztályfőnöki órákon
Felzárkózásra szoruló diákok felmérése, szülők tájékoztatása
Húsvéti hagyományok
Készülj az anyák napja méltó megünneplésére!
A Föld napja iskolarádióban
Tanulmányi kirándulások előkészítése, lebonyolítása
Határtalanul pályázat megvalósítása







Munkaértekezlet megtartása
Egészségvédelmi nap, vadvirágprojekt-hét
Tanulmányi kirándulások előkészítése
Napközis tábor szervezési feladatai
Nyelvi mérés, OKÉV felmérés 6. 8. évfolyamokon






8. osztályosok vizsgái (írásban, szóban), éves munka értékelése
Gyermeknap
A nyár veszélyei, bűnmegelőzés
Tanévzáró, ballagás

Május:

Június:

 Napközis tábor lebonyolítása
 Adminisztráció, leltár.
Az előttünk álló sokrétű munkához minden kollégának jó egészséget, sok sikert
kívánok.
Kincsesbánya, 2020. 09. 10.
Horváth Istvánné
osztályfőnöki munkaközösség vezetője

NÉMET NYELVI
M U N K A K Ö Z Ö S S É

G

MUNKATERVE
2020/2021

Kispál Barbara
munkaközösség-vezető

Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai:
Bozzai Csilla
Fekete Istvánné (Heidi Peter)
Kispál Barbara
Kozma Beáta
Lakó Éva
Tábiné Vas Tímea (angol; óraadó)
Munkaközösségünk lelkes, új tagja Kozma Beáta, aki Balogh Melinda helyére érkezett.
Beáta az alsó tagozaton 1. osztályban németet és népismeretet fog tanítani, igyekszünk
munkáját támogatni, segíteni.
Fekete Istvánné német nyelvi színjátszó kört vezet iskolánkban, alsó tagozatos diákjaink
lelkes közreműködésével.
Az iskolánkban használt tankönyvek:
Alsó tagozat:

Mein erstes Deutschbuch (Nemzeti)
Mein zweites Deutschbuch (Nemzeti)
Planetino 1-2. (Hueber)

Felső tagozat:

Beste Freunde 1.2. (Hueber)

Célok és feladatok:
Elsődleges célunk természetesen az, hogy használható nyelvtudást szerezzenek tanulóink,
hiszen az idegen nyelvet utazásaik, munkájuk során, külföldi barátaikkal való
kapcsolattartásukban biztosan használni fogják. Tanulóink filmeket néznek, számítógépes
programokat használnak, használati utasításokat böngésznek szintén idegen nyelven.
Szükségük van tehát az idegen nyelvre, mint munkaeszközre és alapvető kommunikációs
segítségre.
A munkaközösség munkáját az év során a havi rendszerességgel megtartott munkaközösségi
értekezleteken, ill. igény és feladatok szerint szükséges alkalmi megbeszélések keretén belül
végzi.
Az tanév során a különböző továbbképzéseken, tankönyvbemutatókon részt veszünk,
tájékoztatjuk egymást az ott hallottakról. További módszertani továbbképzési lehetőség,
feladat egymás óráinak látogatása, az ott tapasztaltak megbeszélése, más módszerek javaslata.
Figyelemmel kell kísérni az év során megjelenő pályázatokat, a diákok munkáját segítő
kiadványokat, akciókat.
Segítjük javaslatainkkal, szervező munkánkkal a hasznos, jó kiadványok beszerzését.
A tananyagba beépítjük a német kisebbség népszokásait, amelyek kultúránk szerves részét
képezik, megismerésük elengedhetetlen követelmény tanulóink számára.

Kiemelt céljank:
Az isztiméri német nemzetiségi önkormányzattal hagyományosan jó a kapcsolatunk.
Kezdeményezésükre közösen nyújtunk be hagyományőrző programok megvalósítására
pályázatot.
Az oktatás feltételei:
Minden évfolyamon biztosított a német órák szakszerű ellátása.
Az interaktív táblával is felszerelt osztálytermek teljes kihasználtságnak örvendenek.
Szakkörök, tehetséggondozás:
A 2013/2014. tanévben negyedikes diákjaink közül hatan jelentkeztek a négy tanéven át tartó,
ötödik osztálytól kezdődő nyelvvizsga felkészítő foglakozásra. A foglalkozásokat heti két
alkalommal szakköri keretben indítottuk.
A 2020/2021. tanévben hetedik
szakkört.

osztályos diákjainknak szervezünk nyelvvizsgafelkészítő

Célunk, hogy tanulóink a nyolcadik osztály végére sikeres nyelvvizsgát tegyenek és sikeresen
szerepelhessenek a német tantárgyi versenyeken.
A 2016/2017-es tanévtől iskolánk a Radnóti Miklós Általános Iskolával és a Pusztavámi
Tagiskolával (ma: Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola) együtt DSD
nyelvvizsgaközpont lett, tanulóink ingyenes A2, B1 nyelvvizsgát tehetnek.
A 2017/2018-as tanév végén két nyolcadik osztályos tanuló írásbeli és szóbeli vizsgája
sikerült.
A 2018/19-es tanévben is sikeres vizsgát tett két tanulónk.
Feladatok havonkénti bontásban:
Szeptember
A munkaközösség alakuló értekezletének megtartása
Esetleges csoport váltások megbeszélése
Tanmenetek elkészítése, a meglévő tanmeneteknek az adott csoporthoz történő igazítása
Meglévő eszközök számbavétele, újak elkészítése
Felkészülés a tavaszi DSD nyelvvizsgára
Október
Felmérések, dolgozatok előkészítése
Kazinczy-Napok játékos népismereti versenyének megrendezése, illetve tanulóink
felkészítése
Felkészülés a tanév végi nyelvi mérésre 6. és 8. osztályban
Felkészülés a tavaszi DSD nyelvvizsgára
November
Márton-napi előkészületek, dekoráció készítése
Felkészülés a tanév végi nyelvi mérésre 6. és 8. osztályban
Felkészülés a tavaszi DSD nyelvvizsgára

December
Félév előtti helyzet felmérése, szülők tájékoztatása. Szülők felkérése az
együttműködésre
A félévi értékelés szempontjainak közös egyeztetése az eredmények javítása érdekében
Karácsonyi dalok megtanulása, gyakorlása
Felkészülés a területi vers- és prózamondó versenyre, illetve az István Király Iskola
nyelvi versenyére
Felkészülés a tanév végi nyelvi mérésre 6. és 8. osztályban
Felkészülés a tavaszi DSD nyelvvizsgára
Január
Az I. félév tapasztalatai, az első féléves munka értékelése
Felkészülés a területi vers- és prózamondó versenyre
Felkészülés a tanév végi nyelvi mérésre 6. és 8. osztályban
Felkészülés a tavaszi DSD nyelvvizsgára
Február
Felkészülés és részvétel a területi vers- és prózamondó versenyen (Mór)
Felkészülés a tanév végi nyelvi mérésre 6. és 8. osztályban
DSD próbanyelvvizsga 7. osztályosoknak
Március:
Húsvéti előkészületek játékos feladatokkal
Felkészülés a tanév végi nyelvi mérésre 6. és 8. osztályban
Felkészülés és részvétel a regionális (Mosonmagyaróvár) vers- és prózamondó
versenyen
Tankönyvrendelések véglegesítése
DSD nyelvvizsga 8. osztályosoknak
Április.
Felkészülés, illetve részvétel a pusztavámi és a székesfehérvári felsővárosi iskola német
nyelvvizsga felkészítő versenyén
Felkészülés a tanév végi nyelvi mérésre 6. és 8. osztályban
Május
Felkészülés, illetve részvétel a Radnóti Iskola német nyelvi versenyén
Részvétel a tanév végi nyelvi mérésen 6. és 8. osztályban
Június
A tanév lezárása, az éves munka értékelése
A tanév során lezajlott versenyek eredményeinek értékelése
A tanév végi dokumentumok elkészítése, dokumentumok lezárása
Kincsesbánya, 2020. szeptember 1.

Kispál Barbara
munkaközösség-vezető

Gyermekvédelmi munkaterv
2020/2021.
Augusztus végén az osztályfőnökök jelzései, és az iskolatitkárnál leadott
határozatok, szakvélemények alapján megtörtént a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő és az SNI, BTMN állapotú tanulók felmérése.

Osztály

Hátrányos
helyzetű/veszélyeztetett
tanulók
Létszám/
Fokozottabb
magántanuló
figyelmet
Veszélyeztetett
igénylő
H
HH
HHH

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesül

BTMN

SNI

1.

19

-

1

-

1

1

2

2.

16

1

-

-

-

4

1

3.

21

-

1

-

1

-

1

4.

20

5

-

-

-

2

3

5.

23

1

1

-

2

3

-

6.

22

1

1

-

1

2

2

7.

14

1

-

-

-

1

1

8.

20

1

-

1+1

1

3

1

10 fő

4 fő

1 + 1 fő

6 fő

16 fő

11 fő

Összesen: 155

Célunk, hogy a diákok és a szülők ismerjék meg lehetőségeiket, jogaikat, melyek alapján
tudják, hogy bármilyen nehézség felmerülése esetén – vagy annak megelőzéséhez – hova
fordulhatnak segítségért.

Fontos feladatunk a problémák felmérése, tájékoztatás nyújtása, szükség esetén támogatás
adása.
Módszereink között szerepelnek: prevenciós programok, előadások, foglalkozások.
Plakátok, felhívások, a tájékoztatást szolgáló kiadványok jól látható helyen való elhelyezése.
Elsődleges, tanév eleji feladataink:






Kapcsolat felvétele iskolánk körzetének polgármesteri hivatalaiban dolgozó gyámügyi
előadókkal:
Kincsesbánya: Mayer Antalné (22/584 001)
Isztimér: Lamikné Deák Polett (22/595 008)
Egyeztetés a Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkáját ellátó Bécsiné Harko
Nikoletta (Kincsesbánya) és Váraczki Enikő (Isztimér) szociálpedagógusokkal.
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók felmérése a szülők jelzése és az
osztályfőnökök jelentése alapján.
A szociálisan és egészségügyileg veszélyeztetett tanulók névsorának egyeztetése az
iskola védőnőjével.

Gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények:





Szociális Alapszolgáltatási Központ, Mór
Nevelési Tanácsadó, Mór
Gyámügyi Hivatal
Községi Önkormányzatok, Szociális Bizottság

Főbb felelősségeim és tevékenységeim a tanév során:
 Segítem és összehangolom az intézmény pedagógusainak gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységét.
 Rendszeresen figyelemmel kísérem a gyermekvédelemmel kapcsolatos
jogszabályi változásokat, és ezekre felhívom a pedagógusok figyelmét.
 Gyermekvédelmi munkámat önképzéssel és a szakirodalom
tanulmányozásával folyamatosan fejlesztem, továbbképzéseken veszek részt.
 Az osztályfőnök jelzései alapján nyilvántartom a veszélyeztetett, a hátrányos
helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő, illetve a
sajátos nevelési igényű tanulókat.
 Tájékoztatom a szülőket és tanulókat arról, hogy problémáikkal kit, hol és
mikor kereshetnek fel.
 Részt veszek a Szociális Alapszolgáltató Központ családsegítő munkatársai
által szervezett szakmaközi-, és esetmegbeszéléseken, tanácskozásokon.
Egészségvédő, mentálhigiénés és szenvedélybetegség megelőző programok:
o
o
o
o

Egészségvédelmi nap
Előadások (védőnő)
A témák feldolgozása osztályfőnöki óra keretében
Szabadidős programok

Tanulólétszámaink osztályonként: (Ebből hátrányos helyzetű, HHH-s, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve SNI-s, BTMN-es tanuló)

Osztály:

Osztályfőnök – tanító:

Létszám:

1.

Kozma Beáta-Szendrey Annamária

19 fő (4)

2.

Pittner Károlyné – Vaskó Edit

16 fő (5)

3.

Vargáné Gáspár Zita – Farkasné Preszter Szilvia

21 fő (2)

4.

Beinschróth Klára - Plózer Alexandra

20 fő (7)

5.

Kispál Barbara

24 fő (4)

6.

Pittnerné Zámbó Zita

22 fő (6)

7.

Bozzai Csilla

14 fő (2)

8.

Türkné Nagy Mariann

20 fő (5)

A munkatervünk összeállításánál figyelembe vettük az osztályfőnökök év végi
jelentéseit és az év eleji felmérés tapasztalatait.
Ennek alapján a 2020/2021-as tanévre a következő fő feladatokat határoztuk meg:
A veszélyeztetettség csökkentése, az ellátásban részesülők segítése és az új helyzetek
megelőzése. Ezt a következőképpen valósítjuk meg:
a Jó kapcsolattartás. Jelzőrendszer működése, osztályfőnökök, napközis nevelők,
tanárok a prevenció érdekében minden segítő célú jelentést felhasználnak a
munkájuk során. Figyelemmel kísérjük a tanulók magatartását, szabadidős
tevékenységüket és az iskolai órákra való felkészültségüket. Tanulóink
többségében igénybe veszik a napközis és tanulószobai foglalkozásokat. A
lassabban haladókat az egyéni, felzárkóztató foglalkozásokkal igyekszünk
segíteni.
b Családok anyagi helyzetének segítése. Kincsesbányán Bécsiné Harko Nikolett,
Isztiméren Váraczki Enikő látja el a Gyermekjóléti Szolgálat részéről a
családsegítő munkát. Jó a kapcsolatunk velük és a gyámügyi előadókkal, valamint
a Szociális Bizottság vezetőivel. Döntéseknél javaslatot kérnek tőlünk, mi is
kezdeményezünk segélyezést, tanácsadást, segítségnyújtást. A tankönyvtámogatási és beiskolázási segélyezést, valamint az étkeztetést alaposan
előkészítettük. Segítünk a rászorulóknak a kérelmek előkészítésében.
c Tanulmányi munka javítása. Egyéni foglalkozás, korrepetálás, felzárkóztató,
napközis és tanulószobai segítés biztosíthatja a gyengébb tanulók számára azt,
hogy eredményesen zárják a tanévet.
d Szabadidő hasznos eltöltése, káros szenvedélyek elkerülése:
Ennek érdekében kihasználjuk az egyes tantárgyak nevelési lehetőségeit.
Osztályfőnöki óráink kötött témáinak feldolgozásánál segítséget kérünk és
rendszeresen kapunk is a védőnőtől (Gózan Éva), a móri ÁNTSZ-től és a helyi
körzeti orvostól, gyermekorvostól. (Dohányzás, alkohol, kábítószer, egészséges
életvitel.)

Az egész iskolát megmozgató rendezvényünk az „Egészségvédelmi Nap” szinte átfogja az
egészségmegőrzés valamennyi területét.
Ezen a napon külső előadóink közvetlen, jó hangulatú foglalkozásait nagyon eredményesnek
látjuk. (Móri, székesfehérvári ÁNTSZ, egészségügyi szakemberek.)
A tanév során igyekszünk a szervezett foglalkozásokra minél több tanulót megnyerni.
Például:
- Tömegsport
- ISK edzései, versenyek
- Turisztikai rendezvények (havi 1 túra)
- Diákönkormányzat programjai
- Osztályrendezvények, kirándulások
- Mozi- és színházlátogatás
- Napközis tábor
- Nyári táborozás
Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy megfelelő szülői és nevelői irányítás mellett
gyermekeink igényesebben és hasznosabban töltsék el szabadidejüket.
Betervezett feladatainkat közösen, jó hozzáállással és az eddigi helytállással valósítjuk meg.

Havi feladataink:
Szeptember:
A veszélyeztetett tanulók újbóli számbavétele (Gyámügyi előadók, gyermekjóléti szolgálat
vezetője, gyermekvédelmi felelős, isztiméri vezetőkkel való beszélgetés során).
Családlátogatások szervezése (1. és 5. osztály)
Osztályfőnöki felmérések alapján az egyéni foglalkozások megtervezése.
A hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése az első évfolyamba lépők közül.
Október:
Korrepetálások, helyes szabadidős program biztosítása. (Szakkörök, sport)
A tanulási nehézséggel küzdő diákok napközibe, illetve tanulószobai foglalkozásra irányítása.
Étkezések biztosítása.
Logopédiai foglalkozások beindítása
Családlátogatások tapasztalatainak megbeszélése.
Szükséges intézkedések:
- Jelzések a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének, a szociális bizottság vezetőjének a
beiskolázás tapasztalatairól
November:
Kiemelten foglalkozunk egész évben a tanulók egészséges életre nevelésével, bekapcsolódunk
a község ilyen irányú rendezvényeibe.

Káros szenvedélyek elleni harc. Móri ÁNTSZ, védőnő.
December:
Nagy gondot fordítunk a szabadidő helyes eltöltésére.
Év elején megbeszéljük a Szülői Munkaközösséggel, mely rendezvényeken tudnak segíteni.
Osztályrendezvények, Mikulás délután, Karácsonyi játszóház.
Január:
Társas kapcsolatok iskolában és iskolán kívül (o.f.)
Beiskolázások tapasztalatai, pályaválasztási szülői értekezlet.
Hiányzások összesítése, mulasztások okai, tapasztalatok megbeszélése.
Február:
Az első félévi tanulmányi eredmény alapján a javítások, felzárkóztatások megszervezése.
Tanulószobai foglalkozásra, napközibe irányítás
Március:
A gyermekjóléti szolgálat vezetőjének tapasztalatai.
(Családok kérései, javaslatai, segítségnyújtás módjai.)
Hiányosságok pótlásának módjai.
Április:
Osztálykirándulások, esetleges nyári táborozás költségeinek biztosítása.
Hasznos anyagok gyűjtése (papír)
Május:
Egészségvédelmi Nap
Hiányzások, bukások számbavétele, felmérés.
Korrepetálások, egyéni foglalkozások, felzárkóztatás.
Szünidő hasznos eltöltése, nyári tervek, lehetőségek (turisztikai rendezvényekre mozgósítás).
Évi értékelés elkészítése.
A tanév során a szakmaközi és jelzőrendszeri megbeszélések időpontjáról minden hónapban
időszerűen kapunk tájékoztatást a családsegítő szakemberektől.
Szociális Alapszolgáltatási Központ
Család- Gyermekjóléti Szolgálat
8060. Mór, Bajcsy-Zs. u. 7.
Tel.: 06/22-407 139
E-mail: gyejoszolgalat@szocmor.hu
Kincsesbánya, 2020. szeptember 1.
Beinschróth Klára
gyermekvédelmi felelős

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagiskolája
DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERV

2020/2021. tanév
„Ha az ember jó társaságban tanulhat, ahol a tisztelet tanárok és diákok között
kölcsönös, úgy élvezheti munkáját.”
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..
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.
Célunk:


A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor
tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált
programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.
 Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint a
tanulók közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az osztályfőnöki
munkaközösséget.
 Részt kívánunk vállalni a projektek és a témahetek lebonyolításában, akár önálló
programokkal is.
 Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes
éves munkaterv elkészítése, a projektek és témahetek programjainak közös tervezése.
 A környezettudatosság, a jövőért érzett kollektív és egyéni felelősség erősítése a
diákokban.
 Szabadidős programok, a diákok életkorának és érdeklődésének megfelelő
tevékenységi formák kezdeményezése a szülők, a diáktársak felé.
 Közösségépítő, az esélyegyenlőség fontosságára rámutató programok biztosítása.
 Az egyén beilleszkedését, a közösség hasznos tagjává válást, a jól működő közösségek
élményét biztosító légkör megteremtése.
A DÖK általános célja tehát a jól működő, aktív közösség megteremtése a tanulók, a
nevelők és a szülők önkéntes bevonásával, a gyermekek bátorítása ötleteik, véleményük,
javaslataik képviseletére. A hagyományok ápolása, a „sulipóló” projekt kezelése, a „sulirádió”
napi kétszeri működtetése, a suliújság szerkesztése is önként vállalt feladatunk. A házi
versenyek, programok anyagi és szervezési támogatását is feladatának érzi a DÖK. A diákok
munkáinak, a szorgalmi feladatoknak, a dekorációknak megfelelő minőségű, esztétikus

bemutatásához szintén biztosítunk minden anyagi, tárgyi és szervezési segítséget a
tanároknak.
A demokratikus működés, véleményformálás – és képviselet elsajátítása, megszervezése
nagyon fontos a diákok életében. A diákok érdekének képviselete, megjelenítése az iskola
működésében.
A DÖK. munkáját a DÖK – segítő tanár koordinálja.
A DÖK. 2020/2021-es tanévre a diákok képviselői megválasztották az elnököt.
A tanévben az elnök munkáját két – az osztályképviselők által választott - alelnök segíti.
A DÖK. minden tanuló érdekeit képviseli.
A felső tagozatos és a negyedikes osztályok két-két képviselőt delegálnak a DÖK. gyűléseire,
demokratikus megválasztásuk után.
A DÖK. havi rendszerességgel tart gyűléseket, ahol az aktuális témákat beszélik meg a
képviselők. Havi zárással központi sorakozó keretein belül ismertetjük az elmúlt hónap
eseményeit az iskolánk tanulóival.
A DÖK. fontosabb döntéseit szavazással hozza meg.
Jelen éves munkatervünket annak reményében készítettük, hogy az országos és helyi
járványügyi helyzetnek megfelelően minél több programot megvalósíthassunk.
Természetesen az aktuális oktatásügyi rendelkezéseknek megfelelően, rugalmasan módosítjuk
a megvalósítandó terveinket. (Zöld kiemeléssel szerepelnek a járványügyi helyzettől függő,
rugalmasan kezelendő versenyek, programok.)
Programtervünk:


Szeptember

 15:. DÖK- tagok gyűlése
 DÖK
osztályképviselőinek
megválasztása
 Új DÖK elnök választása
 Tantermek és az iskolai folyosók
díszítése, otthonosabbá tétele
 18.: Papír- és elektronikai
hulladékgyűjtés
 25.: Harci túra és közös főzés
 30.:Szeptember havi ismertetés
(iskolarádiós műsor)



Október

 1.:Zenei Világnap (iskolarádiós
műsor)
 4.: Megemlékezés az Aradi
vértanúkról (iskolarádiós műsor)
 DÖK- tagok gyűlése
 21-22.:
Kazinczy
–napok,
Október 23-i ünnepi műsor (8.
osztály)

 30.:Október
havi
(iskolarádiós műsor)

ismertetés



November

 Őszi váltóverseny; sportdélután
keretén belül
 27.: November havi ismertetés
(iskolarádiós műsor)



December



Január



Február



Március

 Adventi gyertyagyújtások
 4.: Mikulás nap Mikulásváltó,
iskolára hangoló csapatjátékok
 Adventi vásár az iskolában
 18.: December havi ismertetés
(iskolarádiós műsor)
 Farsangra
készülünk
(osztályok/csoportok folyamatos
próbái)
 29.: Január havi ismertetés
(iskolarádiós műsor)
 13.: Iskolai farsangi bál
Tisztasági verseny féléves
értékelése
26.: Február havi ismertetés
(iskolarádiós műsor)
 9.:Nőnap a Platán Idősek Ápolási
Intézményében (DÖK)
 9.: Nőnap osztálykeretben
 12.: Ünnepi műsor – 1848-as
forradalom (5. o.)
 26.: Március havi ismertetés
(iskolarádiós műsor)
 Húsvéti locsolás a Platán Idősek
Ápolási Intézetében (DÖK)
 31.:Fordított nap



Április
 15.: DÖK fiúk locsolkodás a
Platán Idősek Otthonában
 30.: Április havi ismertetés
(iskolarádiós műsor)





Május

Június

 1 hét.: Platán Anyák napja
 Tisztasági
verseny
értékelése
 28.: Gyermeknap
 8.: Osztálykirándulás
 19.:
Tanévzáró
ballagás

éves

ünnepély,

Nem konkrét dátumhoz kötött teendők:





A Házirendben foglaltak érvényesítése
Tisztasági verseny folyamatos értékelése
Szervezési és működési szabályzat esetleges megújítása
Rendszeres találkozó az iskola vezetésével

A DÖK kiemelt feladatai:








Érdekképviselet
Közösségépítés, „kirekesztettség” megelőzése
Megoldáskeresés mindennemű problémára
Közös élményekben rejlő fejlesztési lehetőségek kiaknázása
A szabadidő hasznos eltöltésére ötletadás és programszervezés
Játéktevékenység biztosítása
Együttműködés szülő, gyermek és pedagógus között

A következő feladatokat, célokat tűzte ki a Zöld DÖK:
 Az alsósok külön dobozban fogják gyűjteni osztályonként a kidobandó lapokat.
Technika, rajz és egyéb órán leeső papírhulladékokat.
 Faliújság készítése az aulában.
 A szelektív udvart rendben tartjuk.
 Külön gyűjtjük össze az elektronikai hulladékot.
„Örülök, ha fiatalabbak társaságában lehetek, mert előítéletek nélküliek, frissek, pirosak:
diákok.”

Kincsesbánya, 2020. szeptember 05.

Vaskó Edit
Diákönkormányzat-segítő pedagógus

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagiskolája
Kincsesbánya

Ökoiskolai munkaterv
2020-2021.

1. Ökoiskolai munkacsoport

Megalakulása: 2014. június

Tagjai:

Plózer Alexandra

ÖMCs vezetője, környezeti
nevelési felelős, földrajz-biológia
szakos tanár

Kovács Géza István

tagintézmény-vezető

Horváth István

osztályfőnöki munkaközösség

Attiláné

vezetője, matematika, fizika, kémia
szakos tanár

Sallay Orsolya

gyógytestnevelő, magyar tanár

Beinschróth Klára

alsós munkaközösségi tag,
gyermekvédelmi felelős,
PontVelem Okos Program

Vaskó Edit

irányítója
alsós munkaközösségi tag,
Dök segítő tanár, ének – zene
tanár

Lakó Éva

német munkaközösségi tag

Pittner Károlyné

alsós munkaközösségi tag

Pittnerné Zámbó Zita

technika, testnevelő tanár

Illés József
Vadvirág szakkör vezetője

2. Célkitűzéseink:
▪

Elősegíteni

a

tanulók

környezettudatos

magatartásának,

életvitelének kialakulását.
▪

A

tanulók

kapcsolódjanak

be

közvetlen

környezetük

hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
▪

Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti
károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.

▪

Szerezzenek

személyes

tapasztalatokat

az

együttműködés,

a

környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
▪

Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a
fenntartható fogyasztás elvét.

3. Feladatok

Feladat

Tervezett

Felelős

időpont

Éves munkatervek
elkészítése, a fenntarthatósági

szeptember 16.

Plózer Alexandra

szeptember

Vaskó Edit

október 5.

Plózer Alexandra

szempontok beépítésével
Diákönkormányzat gyűlése,
feladatok megbeszélése
Zöld DÖK alakuló
megbeszélés
Orvosi, védőnői szűrések,
oltások
Erdei futópálya gondozása,
karbantartása
Energia-járőr szolgálat
megszervezése, elindítása
Természetjáró szakkör

szeptember
október
október
szeptembertől
folyamatos

Horváth István
Attiláné
Vaskó Edit,
Zöld Dök
Plózer Alexandra
Illés József

Papírgyűjtés
Tisztaságverseny
Szelektív hulladékgyűjtés
PontVelem program
Iskolatej és iskolagyümölcs
program
Zöld hírek iskolánk
honlapján
Zöld hírek iskolánk
facebook-oldalán
Zöld hírek az iskolarádióban
Beltéri és udvari növények
gondozása
Az osztálytermekben a
papírhulladék szelektív
gyűjtése

szeptember 27.
szeptembertől
folyamatos
szeptembertől
folyamatos
szeptembertől
folyamatos
szeptembertől
folyamatos
szeptembertől
folyamatos
szeptembertől
folyamatos
szeptembertől
folyamatos
szeptembertől
folyamatos
szeptembertől
folyamatos

Plózer Alexandra
Beinschróth Klára
Plózer Alexandra,
Zöld DÖK
Beinschróth Klára
Aranyosiné Reizer
Anikó
Horváth István
Attiláné
Beinschróth Klára
Lakó Éva
Technikai dolgozók

Pedagógusok

A fenntarthatósággal
összhangban lévő dekorációk
kialakítása a jeles napok,

szeptembertől
folyamatos

Aktuális felelősök

ünnepek alkalmával
Gömbösné
Európai Mobilitás hete

szeptember 16
-22.

Rostaházi Judit,
Türkné nagy Mariann,
Pittnerné Zámbó Zita

Ruha- és cipő gyűjtés a
rászorulóknak
Jótékonysági kupakgyűjtés
beteg kisgyermek számára

szeptembertől
folyamatos
szeptembertől
folyamatos

Beinschróth Klára
Beinschróth Klára

Őszi séták alsó
tagozatosoknak
Öko-faliújság
Állat rajzok készítése,
kiállítás az állatok
világnapjához kapcsolódóan

szeptember,
október

osztályfőnökök

szeptembertől
folyamatos
szeptember
vége

Sallay Orsolya
rajztanárok
Szendrey

Fenntarthatósági témahét,
A világ legnagyobb tanórája

Annamária, Farkasné
október 5 – 9.

Preszter Szilvia,
Plózer Alexandra,
Kovács Géza István

Állatok világnapja:
iskolarádiós műsor
Megemlékezés az aradi
vértanúkról

Kazinczy Napok (tanulmányi
versenyek, vetélkedők,
kézműves foglalkozások,
kulturális programok,
egészséges ételek, sport)

Madáretetők kihelyezése,
feltöltése
Zöld DÖK megbeszélés
Márton-nap (népszokások,
időjárás-megfigyelések)

Hulladékból használati
tárgyak készítése
technikaórán

október 5.

Lakó Éva

október 6.

Bozzai Csilla
(iskolarádió)

október 21-22.

Vargáné Gáspár
Zita, Farkasné
Preszter Szilvia,
Plózer Alexandra,
Türkné Nagy
Mariann, Bozzai
Csilla, Horváth
Istvánné, Pittnerné Z.
Zita, Sallay Orsolya

novembertől
februárig
november 9.

november 13.

novembertől

osztályfőnökök
Plózer Alexandra
német
munkaközösség,
Gömbösné R. Judit,
Fekete Istvánné
Pittnerné Zámbó
Zita,
alsós technikát
tanítók

Borbála-nap:
hagyományőrzés, a
településen

december 4.

osztályfőnökök

„Mikulás-váró váltó”
alsósoknak

december 4.

Osztályfőnökök

december 7.

Plózer Alexandra

Zöld DÖK megbeszélés
Adventi gyertyagyújtás

novemberdecember

osztályfőnökök

Luca-napi búzaültetés

december

Vadvirág szakkör,
Illés József

Cipős-doboz akció

december

Beinschróth Klára

Állatok karácsonya

december

Karácsonyi ünnepi műsor

Tisztaságverseny első
féléves értékelése
Beszámoló az első félév
öko-programjairól
Zöld DÖK megbeszélés

december 18.

Plózer Alexandra,
Beinschróth Klára
Pittner Károlyné,
Vaskó Edit, Pittnerné
Zámbó Zita

Eredményhirdet
és

Beinschróth Klára
(Farsang)
január vége

Plózer Alexandra

január 11.

Plózer Alexandra
Plózer Alexandra

Platán Idősek Otthona:
közös foglalkozás

január

Vizes élőhelyek világnapja
(iskolarádió)

február 3.

Lakó Éva

Zöld DÖK megbeszélés

február 8.

Plózer Alexandra

Tikverőzés Mohán (anyagi
eszközöktől függően)

február

Játékok készítése szelektív
hulladékból (gyermeknapra)

februártól

Farsang (megunt játékok
tombolára; újrahasznosított
anyagokból készült jelmezek)

február 21.

Úszás 6.osztály
Pénz7

március 1. –
április 21.
március 1.-

Zöld DÖK

Felsős
osztályfőnökök
osztályfőnökök
Vaskó Edit,
Pittnerné Z. Zita
Pittnerné Z. Zita
Kispál Barbara

március 5.
Zöld DÖK megbeszélés
Iskolai és községi
megemlékezés a 48-as
forradalomról
Sziklakert, vagy kiskert
gondozása az iskolaudvaron

március 1.
március 12.

március

Víz világnapi versenyek,
rajzpályázatok

március 22.

Platán Idősek Otthona:
locsolás

március 31.

Föld órája
Digitális témahét

Plózer Alexandra
Kispál Barbara

Plózer Alexandra
Horváth István
Attiláné
Plózer Alexandra

március vége
március 22. –
március 26.

Vaskó Edit, DÖK
osztályfőnökök
Illés József
Illés Orsolya

„Fordított nap”

március 31.

Vaskó Edit, DÖK

Burok – völgyi túra

március 28.

Illés József

Zöld DÖK megbeszélés

április 12.

Plózer Alexandra

Zöld Dök: Platán fűszerkert

április 21.

Plózer Alexandra

április 23.

Plózer Alexandra

Föld napja (rövid műsor)

április 22.

Lakó Éva

Fenntarhatósági témahét

április 19- 23.

Éjszakai túra

április 24.

Illés József

Zöld DÖK megbeszélés

május 3.

Plózer Alexandra

Madarak, fák napja
(iskolarádió)

május 10.

Lakó Éva

Te szedd! önkéntes
szemétszedési akció

május

Plózer Alexandra

Papírgyűjtés, elektronikai
hulladékgyűjtés

Vadvirág projekt zárása

május 14.

Plózer Alexandra,
Beinschróth Klára

Vargáné Gáspár
Zita, Farkasné
Preszter Szilvia, Illés
József

Egészségvédelmi nap

május 14.

Sallay Orsolya,
Plózer Alexandra,
Beinschróth Klára,
Pittnerné Z. Zita

Osztálykirándulások

május 26 - 27.

Gyermeknap (játék, sport)
+

május 28.

Környezetvédelmi világnap
Tisztaságverseny év végi
eredményhirdetése

Osztályfőnökök
Vaskó Edit, DÖK,
Zöld DÖK

június 4.

Beinschróth Klára

Zöld DÖK éves értékelése

június 7.

Plózer Alexandra

Nyári napközis tábor

június 21 -től

Horváth Istvánné

Éves feladatok értékelése

június közepe

Erzsébet-tábor

nyár

Plózer Alexandra
Beinschróth Klára

Kincsesbánya, 2020. szeptember 11.
Plózer Alexandra ÖMCs vezető

