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1. Helyzetelemzés 

Somogy megyében, a Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában működik a somogyvári So-

mogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Módszertani In-

tézmény (címe: 8698 Somogyvár, Kaposvári u.4.). 1946-ban kezdte meg működését az egy-

kori Széchenyi kastélyban. Többcélú, összetett intézményeként feladata a tanulásban és értel-

mileg akadályozott, súlyosan és halmozottan sérült gyermekek óvodai, általános és fejlesztő 

iskolai oktatása-nevelése, szakiskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai képzése. Az ál-

talános és középiskolai tanulók számára kollégiumi elhelyezés biztosít. A beiskolázás egész 

Somogy megye területéről történik, a tanulók jelentős része alacsony szociokultúrájú család-

ból származik, szinte valamennyi tanuló halmozottan hátrányos helyzetű. A 2018/2019-es tan-

évben az intézmény 18 tanulócsoporttal működik. A tanulásban akadályozott, valamint az ér-

telmileg akadályozott tagozaton összevont osztályokban is tanulnak a diákok 

1.1. A tanulók, dolgozók összetétele 

A tanulók kevesebb, mint fele (47%) állami gondoskodásban él, a harmaduk (40%) a kör-

nyező helységeiből naponta bejárnak, vagy a megye távolabbi településén élnek, így kollégi-

umi elhelyezésre szorulnak (10%). A családokra jellemző, hogy mélyszegénységben élnek, a 

szülők tartósan munkanélküliek. Az oktatásban a tanulók nevelését-oktatását 32 gyógypeda-

gógus végzi, munkájukat 13 fő pedagógiai asszisztens segíti. A súlyos szakemberhiány miatt 

a délutáni foglalkozásokat asszisztensek irányítják. A szakiskolában szakmai ismeretek tanítá-

sát szakoktatók végzik. Az általános iskolai tanulmányaikat befejezve a speciális szakisko-

lánkban jelenleg a következő szakmák elsajátítására van lehetőség: kerti munkás, szobafestő, 

konyhai kisegítő, mézeskalács készítő, számítógép kezelő-használó, asztalosipari felületke-

zelő. Készségfejlesztő Szakiskolánkban két szakmát oktatunk: parkápoló és konyhakerti nö-

vénytermesztő. A kollégiumban 5 fő pedagógiai asszisztens látja el feladatokat. A többi dol-

gozó az oktatást segítő technikai feladatokat végez. 

1.2. Tárgyi feltételek 

Az intézményben tíz az oktatásnak megfelelő tanterem van, amelyet a 60-as években építettek 

más kiszolgáló egységekkel együtt (internátus, egészségház, mosoda, műhelyek, stb.) a többi 
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foglalkozás csak szükségtanteremben zajlik. A szakiskolai képzés gyakorlati helyszínei a kert-

észkert, informatikaterem, az asztalosműhely, az intézmény konyhája és tankonyhája. Ének-

zene szaktanterem, tankonyha, informatikai labor, az egykori grófi istállóból kialakított torna-

termek, logopédia terem áll rendelkezésre a színvonalas oktatáshoz. A mozgásterápiák is cél-

szerűen berendezett helyiségekben zajlanak (gyógytestnevelés, szenzoros integrációs terápia, 

TSMT I., TSMT II., állatasszisztált kutyaterápia, snoozelen terápia). A tantermek berendezése 

megfelelő, valamennyi osztályteremben megfelelő mennyiségű és minőségű iskolapad, és 

hozzá tartozó szék áll a tanulók rendelkezésére. Az osztálytermek nagy része interaktív táblá-

val, és projektorral ellátott. A projektorok jelentős részénél izzó cserére és karbantartásra 

volna szükség. Az iskola épületében megtörténtek a legszükségesebb festések, mázolások. A 

mosdók állapotának javítása és cseréje az anyagi lehetőségeknek megfelelően folyamatosan 

zajlik. 

Pályázati forrásokból jelentős eszköz készlettel rendelkezünk, melyek 3 helyiségben kerültek 

elrendezésre.  

A kastély körülvevő 24, ha területű park-, amely a közelmúltban került felújításra – és halastó 

ideális helyszíne a szabadidő hasznos eltöltésének, a rekreációnak. A park 24 ha-s területének 

a rendben tartása, fenntartása, gondozása jelentős anyagi ráfordítással jár. 
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2. Személyi feltételek 

2.1. Munkatársi létszám: 93 fő  

Munkaterület 
Engedélyezett 

létszám 

Tényleges foglal-

koztatás 
Üres álláshely 

Pedagógus 52 fő 39 fő 13 fő 

Pedagógiai munkát se-

gítő (NOKS) 
23 fő 21 fő 2 fő 

Technikai dolgozó 40 fő 34 fő 6 fő 

ÖSSZESEN: 115 fő 94 fő 21 fő 

 

2.2. Személyi változások: 

A nyár folyamán a pedagógusokat és asszisztenseket érintő változások a következőképpen ala-

kultak: 

Távozás 

Név Munkakör Időpont 

Seftei Szimóna Asszisztens (iskola) 2018. 07. 15. 

Kovács Tibor Asszisztens (iskola) 2018. 08. 31. 

 

Érkezés 

Név Munkakör Időpont 

Hardi Szabina Asszisztens (iskola) 2018. 08. 22. 

Balogh Réka Asszisztens (iskola) 2018. 08. 22. 

 

Két nyugdíjazott kolléga, Hegyi Margit Anna (heti 6), valamint Sándorné Pál Aranka (heti 10/ 

órában, megbízási szerződéssel lát el oktatási feladatokat az intézményben. 
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2.3. Továbbtanulás: 

Négy pedagógus ebben a tanévben kezdi meg az utolsó félévét az újabb diploma megszerzésére 

irányuló képzésen: 

– Gyódi András: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar, Pszichopedagógia szak (aktív félév) 

– Horváthné Csima Tímea: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógy-

pedagógiai Kar, Pszichopedagógia szak (aktív félév) 

– Kálmánné Gubián Anett: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógy-

pedagógiai Kar, Szomatopedagógia szak (aktív félév) 

– Sarok Szilvia: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar, Szomatopedagógia szak (aktív félév) 

Három pedagógus pedig kolléga megkezdi az újabb diploma megszerzésére irányuló képzését: 

– Berkesné Mihály Mária: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógy-

pedagógiai Kar, Autizmus spektrum pedagógiája szak(aktív félév) 

– Mihály Margit: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar, Autizmus spektrum pedagógiája szak(aktív félév) 

– Somoskövi Katalin: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-

giai Kar, Logopédia szak 

Hét kolléga 100 órás továbbképzésen vesz részt: Meixner Ildikó által kidolgozott dyslexia 

prevenciós és reedukációs módszer elmélete 

– Ádám Edit 

– Borosné Makarész Julianna 

– Földes Edina 

– Hódy Edit 

– Igali Edina 

– Mileticsné Valkó Gabriella 

– Szabó Ildikó 
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2.4. Osztály, csoportszervezés 

Tagozat 
Intézmény 

egység vezető 
Osztály 

Lét-

szám 
Osztályfőnök 

Tanulásban akadályozott tagozat 

Borosné Makarész Julianna 

1 o.  5 fő Igali Edina 

1-2. o. 6 fő Mihály Margit 

3. o. 7 fő Gyurákovics Ildikó 

4. o.  7 fő Borosné Makarész Julianna 

5. o. 7 fő Kovács Kinga Klára 

5-6. o. 5 fő Horváth-Jakabfi Anita 

7. a.o. 7 fő Szamos Noémi 

7. b. o. 7 fő Horváth Zsuzsanna 

8. o. 12 fő Papp József 

Szakiskola 
Berkesné Mi-

hály Mária 

9. e.  12 fő Tóth László 

9. a. o. 8 fő Fazekas Krisztián 

9. b. o. 8 fő Mileticsné Valkó Gabriella 

10. o. 8 fő Berkesné Mihály Mária 

Értelmileg akadá-

lyozott tagozat 

Borosné Ma-

karész Juli-

anna 

7-8. o. 7 fő Stikel Ferenc 

Készségfejlesztő 

szakiskola 

Berkesné Mi-

hály Mária 

9-10.o. 9 fő Sarok Szilvia 

11-12.o. 12 fő Földes Edina 

Fejlesztő iskola Szabó Ildikó 

Maci csoport 4 fő Somoskövi Katalin 

Nyuszi cso-

port 
4 fő Kálmánné Gubián Anett 
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2.5. Pedagógusok fogadó órái: 

Sorszám Név Időpont 

1.  Bán Anita Katalin Kedd 6. óra: 1240 – 1325 

2.  Berkesné Mihály Mária Hétfő 2. óra: 0900 – 0945 

3.  Borosné Makarész Julianna Hétfő 6. óra: 12 40 – 1325 

4.  Böröcz János Szerda 3. óra: 1000 – 1045 

5.  Cséplő Lívia Péntek 6. óra: 1240 – 1325 

6.  Fazekas Krisztián Szerda 3. óra: 1000 – 1045 

7.  Földes Edina Szerda 1. óra: 800 – 845 

8.  Gyódi András Szerda 4. óra: 1055 – 1140 

9.  Gyurákovics Ildikó Hétfő 3. óra: 1000 – 1145 

10.  Gyurina Beáta Hétfő 1. óra: 800 – 845 

11.  Hódy Edit Hétfő 1630 – 1730 

12.  Horváth Zsuzsanna Kedd 2. óra: 900– 945 

13.  Horváth Jakabfi Anita Péntek 4. óra: 1055 – 1140 

14.  Horváthné Csima Tímea Csütörtök 6. óra: 12 40 – 1325 

15.  Kálmánné Gubián Anett Hétfő 6. óra: 12 40 – 1325 

16.  Igali Edina Szerda 4. óra: 1055 – 1140 

17.  Kircz Ágnes Csütörtök 4. óra: 1055 – 1140 

18.  Kisné Kovács Mária Hétfő 3. óra: 1000 – 1145 

19.  Kovács Kinga Klára Hétfő 3. óra: 1000 – 1145 

20.  Mező Beatrix Alice Szerda 3. óra: 1000 – 1145 

21.  Mihály Margit Kedd 7. óra: 1330 – 1415 

22.  Mileticsné Valkó Gabriella Hétfő 6. óra: 12 40 – 1325 

23.  Nyerges Péter Kedd 2. óra: 0900 – 0945 

24.  Nyers Márta Szerda 9. óra:1510 – 1555 

25.  Papp József Hétfő 3. óra: 1000 – 1145 

26.  Salamonné Vörös Anita Csütörtök 2. óra: 900 – 945 

27.  Sarok Szilvia Hétfő 7. óra: 1330 – 1415 

28.  Stikel Ferenc Szerda 2. óra: 900 – 945 

29.  Somoskövi Katalin Szerda 6. óra:12 40 – 1325 

30.  Szabó Ildikó Hétfő 2. óra: 0900 – 0945 

31.  Szabó Márta Kedd 4. óra: 1055 – 1140 

32.  Szamos Noémi Csütörtök 7. óra: 1330 – 1415 
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33.  Tóth László Szerda 4. óra: 1055 – 1140 
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3. Tanulók 

A törvényi és fenntartói előírásoknak megfelelően kerültek kialakításra a csoportok, összesen 

18 tanuló csoport. 

Sajnos összevont osztályok is indultak a tanulásban akadályozott tagozat 1-2., 5-6., valamint az 

értelmileg akadályozott tagozat 7-8., 9-10., valamint a 11-12., osztályában. 

3.1. 2018. szeptember 12-i állapot 

 
somogyvári 

lakos 

kollé-

gista 
bejáró 

nevelésbe vett 

vagy 

utógondozott 

magán-

tanuló 

TANULÁSBAN AKADÁ-

LYOZOTT TAGOZAT 1-

8. 

– 4 23 31 4 

1. – – 2 3 – 

1-2. – – 5 – – 

3. – – 3 3 1 

4. – 1 4 1 1 

5. – 2 4 1 – 

5-6. – – 1 3 1 

7.a – 1 2 4 – 

7.b – – – 7 – 

8. – – 2 9 1 

ÉRTELMILEG AKADÁ-

LYOZOTT TAGOZAT 1-

8. 

– – 1 5 1 

7-8. – – 1 5 1 

SZAKISKOLA 4 5 10 18 – 

9.E – 2 4 6 – 

9.a 1 1 2 5 – 

9.b 3 1 3 1 – 

10. – 1 1 6 – 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 

SZAKISKOLA 
2 3 – 15 – 
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9-10. 1 1 – 7 – 

11-12. 1 2 – 8 – 

FEJLESZTŐ ISKOLA 1 1 3 3 – 

ÖSSZESEN 7 13 37 72 5 
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4. A tanévben folyó pályázataink 

1. TÁMOP 3.4.2. A/11-2 (közös pályázat, fenntartási időszak) 

Sajátos nevelésű gyermekek integrációja 

„Legyen ÉRTÉK minden GYEREK” intézményi összefogás az SNI gyermekek integrá-

ciójáért a Pogányvölgyben. 

Projekt megvalósításának időpontja:2012.10.01.-2014.02.28. 

Nyert támogatás: 26.743.714 Ft 

Projektmenedzser: Kiss Krisztián 

Szakmai vezető: Hódy Edit 

Pénzügyi munkatárs: Kiss Lászlóné 

 

2. TÁMOP 3.1.6.-11/2-2011-0018 (fenntartási időszak) 

„EGYMI-Együtt a gyermekekért a bölcsőtől a munka világába” 

Projekt megvalósításának időpontja: 2012.06.01.-2014.03.31. 

Nyert támogatás: 39.798.624 Ft 

Projektmenedzser: Lőrincz Zsuzsanna 

Szakmai vezető: Szabó Ildikó 

Pénzügyi munkatárs: Ilisics Gyöngyi 

 

3. TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0433 (fenntartási időszak) 

„Jobbá leszünk, hogy jobbá tegyünk” 

Projekt megvalósításának időpontja: 2013.04.01.- 2015.04.01. 

Nyert támogatás: 57.729.400 Ft 

Projektmenedzser: Nyers Márta 

Szakmai vezető: Tóth László 

Pénzügyi munkatárs: Máyer Lászlóné 

Projektasszisztens: Ilisics Gyöngyi 

Kissné Bradics Szilvia 
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4. KEOP -3.1.3./2f/09-11-2012-0017 (fenntartási időszak) 

A Somogyvári Széchenyi- kastély védett történeti kertjének rekonstrukciója 

Megvalósítás időpontja: 2013.06.10.-2014.12.31. 

Nyert támogatás: 199.796.370 Ft 

Projektmenedzser: Management 

Szakmai vezető: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

 

5. EFOP 3.1.6. – 16 – 2017-00039 

„Másnak lenni, úgynúgy élni” 

Súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek esélyeinek javítása 

Vissza nem térítendő támogatás összege: 44, 99 millió Ft 

Projektmenedzser: Hódy Edit 

Szakmai vezető: Szabó Ildikó 

Pénzügyi előadó: Kalász Edit 

Projekt asszisztens: Ilisics Gyöngyi 
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5. A 2018/2019. tanév rendje 

A tanítási év: 

A 2018/2019. tanévben a tanítási év: 

– első tanítási napja: 2018. szeptember 03. (hétfő) 

– utolsó tanítási napja: 2019. június 14. (péntek). 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó taní-

tási nap középfokú iskolákban 2019. május 31. 

5.1. A tanítási napok száma 

A 2018/2019. tanévben a tanítási napok száma 

– az általános iskolákban száznyolcvanegy nap, 

– szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap. 

Az első félév: 

– a tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. 

5.2. A tanítási szünetek 

– Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). 

– A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

– A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 
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6. Mérések 

6.1. Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csök-

kentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az ál-

talános iskolák 2018. október 12-éig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél 

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

fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja 

az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazását.  

Az igazgatók 2018. október 26-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak 

az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a 

kiválasztott tanulókkal 2018. november 30-ig kell elvégezniük. 

6.2. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 

2018/2019. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében 

a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, 

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

vevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A 

mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a 

NETFIT® rendszerbe. 
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7. Szakmai ellenőrzések az új tanévben 

A Hivatal 2019. január 2. és 2019. március 29. között szakmai ellenőrzés keretében megvizs-

gálja az óvodákban az óvodába járási kötelezettség teljesítését és dokumentálását. Az ellenőr-

zésről készült jelentést a Hivatal 2019. június 28-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter 

részére. 

A Hivatal 2020. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, 

majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és 

a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra 

hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek. 
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8. Értekezletek 

– Alakuló értekezlet: 2018. augusztus 22. (szerda) 

– Év eleji nevelési értekezlet: 2018. augusztus 31. (péntek) 

– Munkaértekezlet: 2018. október 15. (hétfő) 

– Félévi osztályozó értekezlet: 2019. január 23. (szerda) 

– Félévi nevelési értekezlet: 2019. január 28. (hétfő) 

– Munkaértekezlet: 2019. február 25. (hétfő) 

– Év végi osztályozó értekezlet: 2019. június 10. (hétfő) 

– Év végi nevelési értekezlet: 2019. június 28. (péntek) 

8.1. Szülői értekezletek 

– 2018. október 

– 2019. január 

– 2019. május 
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9. Tanítás nélküli munkanap tervezete 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra, 

az általános iskolában öt, a szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként 

használ fel. Ebből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének 

kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 

 

A tanítás nélküli munkanapokat az alábbiak szerint használjuk fel: 

1. Október 25. (csütörtök): Szakmai nap 

2. Január 03. (csütörtök): Belső továbbképzés 

3. Január 04. (péntek): Belső továbbképzés 

4. Március 08. (péntek): Továbbképzési nap 

5. Május 02.. (csütörtök): Diákönkormányzati nap 

 

A szokásoknak megfelelően a tanulásban akadályozott diákokat a nekik szervezett Országos 

Komplex Tanulmányi Versenyre, az értelmileg akadályozott tanulókat az Országos Koncz De-

zső Tanulmányi Versenyre készítjük föl. 
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10. Munkaközösségek 

Munkaközösség Munkaközösség vezető 

Tanulásban akadályozott tagozat Kovács Kinga Klára 

Értelmileg akadályozott tagozat Földes Edina 

Intézményközi utazó gyógypedagógusi 

munkaközösség 
Mileticsné Valkó Gabriella 
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11. Nyílt napok

Nyílt napokat valamennyi tagozaton tartunk, melyeknek időtartama egy hét, a tanórákon a szü-

lőkön, gyermekvédelmi gyámokon kívül, a kollégák is részt vehetnek. A résztvevőkről a nap-

lóban nyilvántartást kell vezetni. 

Nyílt napok 

Tanulásban akadályozott tagozat 2018. november 05 – 09. 

Értelmileg akadályozott tagozat 2018. november 12 – 16. 

Szakiskola 2018. november 19 – 23. 

Fejlesztő iskola 2018. november 12 – 16. 
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12. Belső ellenőrzések 

Ellenőrzés területei 
Ellenőrzést végző személy be-

osztása 
Határidő 

Tantermek,folyósok dekorálása Intézményegység-vezetők 
Szeptem-

ber 

Munkatervek Intézményvezető 
Szeptem-

ber 

Tűzriadó -menekülési útvonalak ismerete, 

szabadon hagyása, stb. 

Intézményvezető 

Gondnok 

Szeptem-

ber 

Munkavédelmi ellenőrzés-szaktantermek, 

osztálytermek és gyakorlati oktatási helyek, 

műhelyek vonatkozásában (elektromos beren-

dezések, konnektorok, érintésvédelem,veszé-

lyes anyagok szakszerű tárolása, csúszásgát-

lás, tankonyhai berendezések stb.) 

Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Gondnok 

Szeptem-

ber 

Január 

Június 

Tanmenetek 
Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

Novem-

ber 01. 

Egyéni fejlesztési tervek 
Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

Október 

15. 

Pedagógiai jellemzések 
Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

Október 

15. 

P.A.C. teszt (értelmileg akadályozott tagozat) 
Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezető 

Október 

15. 

Óralátogatások 
Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

Folyama-

tos 

Tisztasági szemle-osztálytermek, szaktanter-

mek, tornaterem 

Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

Gondnok 

Folyama-

tos 

Pedagógusok munkaidőkezdésének és eltávo-

zásának ellenőrzése 

Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

Folyama-

tos 

Jelenléti ívek ellenőrzése 
Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Folyama-

tos 

Tűzvédelmi ellenőrzés (poroltók elérhető-

sége, állapota, menekülési útvonalak isme-

rete) Ismételt tűzriadó 

Intézményvezető 

Gondnok 
Március 

Szülői értekezlet,fogadóóra Intézményegység-vezetők Október 

A munkaközösségi tervekben szereplő felada-

tok megvalósulása 
Intézményegység-vezetők 

Január 

Június 

Rendezvények, ünnepek Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Folyama-

tos Versenyek 
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Ügyeleti rend Intézményegység-vezetők 

Vizsgák előkészületeinek ellenőrzése 

Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezető 

Május 

Iratanyagok ellenőrzése 

Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

Június 

Alkoholos szondáztatás Intézményvezető 
Folyama-

tos 

12.1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv tervezett feladatai, területei, felelősei 

(intézményi és pedagógus önértékelés) 

12.1.1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv elkészítésének jogszabályi háttere: 

Jogszabályok: 

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-7. §) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §) 

– 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmények-

ben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet) 

Útmutatók 

– Önértékelési kézikönyv gyógypedagógiai intézmények általános iskolák számára 

– Országos Tanfelügyelet – kézikönyv a szakképző iskolák számára 

– Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

– Önértékelési kézikönyv szakképző intézmények számára 

12.1.2. Az Önértékelési Éves Terv összeállítása a hatályos Intézményi Önértékelési 

Szabályzat alapján történik. 

a) Az Önértékelési Éves Terv szakmai irányítója, koordinátora: 

– a somogyvári Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollé-

gium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményveze-

tője, 

– az Intézményi Önértékelési Csoport vezetője 

b) Az Önértékelési Éves Terv szakmai megvalósításáért a BECS felel. 

c) Az Önértékelési Éves Terv hatálya: a 2018-2019-es tanév. 
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d) Az Intézményi 5 éves Önértékelési Terv a jogszabályi háttér és a fenntartó szer-

vezeti átalakulása miatt felülvizsgálatra és módosításra került. 

e) Az Önértékelési Éves Terv felülvizsgálata, aktualizálása: a 2019/ 2020-as tanév 

alakuló értekezletén. 

f) Célja: Vr. 145. § (1 

– az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, 

– a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységének vizsgálata, 

– a pedagógusok munkájának általános értékelése, 

– az intézményvezetők pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerinti ér-

tékelése 

– az intézmény saját céljainak megvalósulása érdekében, 

– az intézményi önértékelés eredményei alapján az intézmény szakmai fejlő-

déséhez ad támogatást. 

g) Területei: 

– intézményi 

– vezetői 

– pedagógus tevékenységeinek, kompetenciáinak és eredményeinek felülvizsgá-

lata meghatározott szempontok szerint. 

12.1.3. Az intézmény önértékelésének folyamata 

A teljes körű intézményi önértékelés az éves önértékelési terv szerint történik, az értékeléshez 

az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat az 

alábbi lépések mentén összegezhető:  

1. Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, közösen 

meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét.  

2. A tájékoztatással megbízott kolléga tájékoztatja, felkészíti az 1. pontban meghatározott 

partnereket.  

3. A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják az intézményre vonatkozó előző 

tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó intézkedési 

terveket, a vezetői és a korábbi pedagógus önértékelési eredményeket és az intézmény 

alaptevékenységét meghatározó dokumentumokat (pl: pedagógiai program, házirend, 

szervezeti és működési szabályzat, egymást követő 2 tanév munkatervei, éves beszámolók, 

továbbképzési program – beiskolázási terv, mérési eredmények adatai), valamint a 
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kérdőíves felmérések eredményeit. Ezt követően rögzítik a dokumentumelemzés 

eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok mentén az informatikai 

rendszerben rögzítik a tapasztalataikat.  

4. A felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján 

interjúterveket készítenek, lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok 

kivonatát rögzítik az informatikai felületen.  

5. A vezető az értékelésében részt vevő kollégák bevonásával minden elvárás esetében az 

informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául 

szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat. 

6. A vezető az értékelésben részt vevő kollégák segítségével értékelési területenként 

meghatározza a fejleszthető és a kiemelkedő területeket (amennyiben van ilyen). Az 

értékelés az informatikai rendszerben történik, amely az eredményt elérhetővé teszi a 

vezető, az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára.  

7. A vezető a nevelőtestület bevonásával az önértékelés eredményére épülő intézkedési tervet 

készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az intézkedési tervet értékelési 

területenként, az általános elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni, 

a tervet a rendszer elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók 

számára.  

8. Az intézkedési terv megvalósításának támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket 

fűzhet a tervhez, amit a vezető juttat el részére. 

12.1.4. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv tervezett feladatai a 2018/2019-es 

tanévben 

Lépés Időpont Feladat Tevékenységek 

1. 
2018. 

08.30. 
Nevelőtestület tájékoz-

tatása 
Tanévnyitó értekezlet keretében 

2. 

 

2018. 

szeptember 

Az érintettek tájékozta-

tása: 

 önértékelési csoport 

tagjai  

 önértékelésben részt-

vevő pedagógusok fel-

készítése 

 Munkamegbeszélés keretében 

  

3. 
2018. 

szeptember 
Szülők tájékoztatása  Munkamegbeszélés keretében 
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4. 
2018. 

október 

Az intézményi elvárás 

rendszerek (pedagógus, 

vezető, intézmény) ak-

tualizálása, elfogadta-

tása, feltöltése az infor-

matikai felületre. 

 A BECS – team megbízott tagjai elké-

szítik a bevont pedagógusokkal, intéz-

ményegység-vezetőkkel szemben tá-

masztott intézményi elvárásrendszert 

tartalmazó dokumentumot. (források: 

Intézményi Pedagógiai Program, mun-

kaköri leírások, SZMSZ, Házirend) 

5.  

2018. októ-

ber -novem-

ber 

Intézményegység-veze-

tők önértékelése 

 Dokumentumelemzés, kérdőívek kitöl-

tése, interjúk, jegyzőkönyv elkészítése, 

önfejlesztési terv készítése 

6.  

2018. de-

cember -

2019. január 

Az I. félévre kijelölt pe-

dagógusok önértékelése Óralátogatás, dokumentumelemzés, in-

terjúk, kérdőívek kitöltése, jegyzőkönyv 

elkészítése, önfejlesztési terv készítése 
7.  

2019. febru-

ártól folya-

matos 

A II. félévre kijelölt pe-

dagógusok önértékelése 

8. 

2019. febru-

ártól folya-

matos 

Intézményegységek ön-

értékelése 
 Dokumentumelemzés, interjúk 

 

12.1.5. Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora 

Tanév Pedagógusok 

2018/19-es tanév I. 

féléve 

Gyurákovics Ildikó 

Stikel Ferenc 

2018/19-es tanév II. 

féléve 

Fazekas Krisztián, Földes Edina, Horváth Zsuzsanna, Kircz Ágnes, 

Nyerges Péter, Szamos Noémi, Salamonné Vörös Anita 

 

12.1.6. Az önértékelésbe bevont intézményegység-vezetők névsora 

Tanév Vezetők 

2018/19-es tanév I. 

féléve 
Berkesné Mihály Mária, Borosné Makarész Julianna, Szabó Ildikó 

 

 



13. Intézményi továbbképzések éves terve 

Név 
Mun-

kakör 

Továbbképzés 

megnevezése 

Tovább-

képzés in-

doka 

Továbbképzés várható: 

kezdő idő-

pontja 

befejező 

időpontja 

Berkesné Mihály 

Mária 

Gyógy-

peda-

gógus 

BA Gyógypedagó-

gia Alapképzési 

Szak, szakirányú 

továbbképzés Au-

tizmus spektrum 

pedagógiája szak-

irány 

Utazó 

gyógype-

dagógiai 

hálózat 

felállítása 

2018.09.01

. 

2020. 01. 

31. 

Mihály Margit 

Gyógy-

peda-

gógus 

BA Gyógypedagó-

gia Alapképzési 

Szak, szakirányú 

továbbképzés 

Autizmus spekt-

rum pedagógiája 

szakirány  

Utazó 

gyógype-

dagógiai 

hálózat 

felállítása 

2018.09.01

. 

2020. 01. 

31. 

Somoskövi Katalin 

Gyógy-

peda-

gógus 

BA Gyógypedagó-

gia Alapképzési 

Szak, szakirányú 

továbbképzés  

Logopédia szak-

irány 

Utazó 

gyógype-

dagógiai 

hálózat 

felállítása 

2018.09.01

. 

2020. 01. 

31. 

– Ádám Edit 

– Borosné 

Makarész 

Julianna 

– Földes Edina 

– Hódy Edit 

– Igali Edina 

– Mileticsné 

Valkó Gabriella 

– Szabó Ildikó 

Gyógy-

peda-

gógus 

Meixner Ildikó ál-

tal kidolgozott 

dyslexia preven-

ciós és reedukációs 

módszer elmélete 

 
2018.09.21

. 

2019.01.0

5 
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14. Tanulásban Akadályozott Tagozatának Munkaterve  

14.1. Helyzetelemzés  

Intézményünk általános iskolai tagozatán 9 tanulócsoport működik.  

Az alsó tagozaton önálló 1. osztály, összevont 1-2 osztály, önálló 3. osztály, 4. osztály műkö-

dik, a felső tagozat az önálló 5., az összevont 5-6., önálló 7a és 7b., 8. osztályokból tevődik 

össze.  

14.2. Munkaközösség tagjai 

Osztályfőnökök, óraadók: 

– Bán Anita Katalin  

– Borosné Makarész Julianna 

– Böröcz János 

– Gyódi András 

– Gyurákovics Ildikó 

– Gyurina Beáta 

– Horváth-Jakabfi Anita  

– Horváth Zsuzsanna 

– Igali Edina 

– Kovács Kinga Klára 

– Mihály Margit 

– Papp József 

– Szamos Noémi 

– Szabó Márta 

Asszisztensek: 

1. Darabánné Horváth Eszter 

2. Deákvári Antal 

3. Dékány Klaudia 

4. Fazekas András 

5. Hajdúné Móring Márta 

6. Hausznecht Tímea 
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14.3. A 2018/2019-es tanév céljai 

– IKT eszközök adta lehetőségek optimálisabb kihasználása, 

– szakmai ismereteink bővítése, tudás-és ismeretbővítés képzéseken való részvétellel és 

önképzés által; 

– szülők bevonása a pedagógiai munkába 

– az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

– az értékek megbecsülésére nevelés 

– környezeti kultúra megismertetése, tapasztalatokon alapuló környezeti nevelés 

– családi életre nevelés, tolerancia kialakítása 

– egészséges életmódra nevelés 

– munkára és életre nevelés 

– az együttélés szabályainak betartatása a tanulók körében, a tanulói viselkedéskultúra 

fejlesztése 

– Pedagógiai eszköztárunk fejlesztése; „Egymástól tanulni” – ismeret- és tapasztalat-

csere: alkalmazott módszerek, egyes esetek ismertetése, bemutató órák, óralátogatások 

által 

– Fontos számunkra egymás munkájának megismerése, az egymástól tanulás, az új kol-

légák beilleszkedésének, szakmai kibontakozásának segítése. Ennek érdekében óralá-

togatásra, hospitálásra adunk lehetőséget, módszertani megbeszéléseket tartunk. 

– Fontos számunkra a következő gyógypedagógus generáció segítése, nevelése, felké-

szítése ennek a hivatásnak a szépségeire, nehézségeire. Így tevékeny és aktív szerepet 

vállalunk a gyógypedagógus hallgatók szakmai képzésében a hospitálások és tanítási 

gyakorlatok biztosításával. 

– Kiemelt célunk a szokások, normák rögzítése, betartatása, az értékközvetítés, szemé-

lyes példaadás, hiszen a gyerekek életéből gyakran hiányzik a rendszer, követhető 

minta. 

14.4. A 2018/2019-es tanév feladatai: 

– Tanmenetek elkészítése, naplók pontos, precíz vezetése.  

– A tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi normák megszilárdítása. 

– Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók viselkedés és beszédkultúrájá-

nak, kommunikációs készségének fejlesztése.  

– Az egészséges életmódra való nevelés.  
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– A tanulók sikeres pályaválasztásának előkészítése, a jelentkezési lapok pontos kitöl-

tése.  

– Igazolt és igazolatlan hiányzások számának csökkentése. 

– Osztályok előtti folyosók dekorálása.  

– Az oktató- nevelő munka során felmerülő problémák közös elemzése, tapasztalatok 

hasznosítása. 

– Komplex tanulmányi versenyre való folyamatos felkészülés. 

– Minősítés előtt álló munkatársak felkészülésének segítése a minősítési eljárásra 

– Szülőkkel való hatékony kapcsolattartás. 

– Szülői értekezletek, családlátogatások szervezése, lebonyolítása. 

– A Szülői Munkaközösség munkájának segítése. 

– Iskolai dokumentumok átnézése, kiegészítése. 

– Alkotó műhely létrehozása. 

– Pályakezdő és új kollégák mentorálása. 

– Gyógypedagógus hallgatók mentorálása 

– Részvétel a pályázatok megírásában. 

– Szupervízió. 

– Input-output vizsgálat. 

– Egységes nevelési elvek alkalmazása. 

– Javaslattétel továbbképzésekre. 

– A továbbképzéseken elsajátított módszerek alkalmazása, és team munka során a ta-

pasztalatok átadása. 

– Környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése. 

– Mindennapi testedzés. 

– Nyílt hét szervezése és lebonyolítása. 

– Iskolai házirend betartatása. 

– Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek biztosítása. 

– Ügyeleti munka hatékonyabbá tétele. 

– Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésre (tanfelügyelet) való felkészülés. 
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Időpont Esemény Feladat Költségek Felelős 
Doku-

mentálás 

Pedagógiai 

program 

2018. 

aug.27. 

Munka- 

közösségi 

foglalkozás 

Éves munkaterv megbeszé-

lése 
- 

Munkaközösség vezető, 

tagok, tantestület 

Jegyző-

könyv, je-

lenléti ív 

 

2018.  

szept.03. 
Tanévnyitó 

– Tanévnyitó ünnepély  

– Házirend ismertetése 

– Tankönyvek vételezése 

- 

Horváth-Jakabfi Anita,  

Szabó Márta  

diákok 

Fénykép 

34.o 

45-46.o 

96-99.o 

2018. 

szept. 

04-07. 

Adaptációs 

hét 

Sport nap 

– Ügyességi játékok, 

versenyek 

Munkavédelmi nap 

– Tűz,-és balesetvédelmi 

okt. 

– ÖKO programok  

– Rendőrség, tűzoltók, 

katasztrófavédelem-

bemutatók 

Helytörténeti nap 

– Kirándulás Kupavárra 

– Apátsági túra 

lebonyolítása 

Osztály nap 

– Kirándulások, közösség 

építő programok 

Jutalmakra, eszközök: 

20000,- Ft 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkesné Mihály Mária 

Fénykép 

29. o 

35-36.o 

41.o 

45-46.o 

77-89.o 

90-95.o 

108.o 

2018. 

szept. 

Gyöngy- 

halászat Ta-

nulmányi 

Verseny 

– Internetes tanulmányi 

verseny 5-8. osztályos 

tanulók számára 

 Osztályfőnökök   
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2018. 

szept. 

Munka-közös-

ségi foglalko-

zás 

– az adaptációs hét 

tapasztalatainak 

megbeszélése, aktuális 

problémák elemzése 

– dokumentáció: egyéni 

fejlesztési tervek, 

tanmenetek, országos 

pedagógiai- szakmai 

ellenőrzés, intézményi 

önértékelés- 

- 

Munkaközösség 

vezető, 

tagok 

Jegyző-

könyv, 

Jelenléti ív 

 

2018.okt. 
Bemeneti mé-

rések 

Feladatlapok elkészítése és a 

mérés elvégzése 
- Osztályfőnökök 

Feladatla-

pok 
148-154.o 

2018. 

okt.- dec. 

DIFER 

mérés 

– első osztályos tanulók 

felmérése 

– feladatlapok kitöltése 

– eredmények rögzítése 

- 

1. osztály 

Igali Edina 

Mihály Margit 

Feladatla-

pok 
148-154.o 

2018. 

okt.06. 

Az aradi vér-

tanúk napja 

– megemlékezés 

osztályszinten 
- Osztályfőnökök Napló 

34.o 

45-46.o 

2018. okt. 
„Kutya jó dél-

után” 

Játékos feladatok a négylábú 

kedvencekkel 
- Bán Anita Katalin Fénykép 

45-46.o 

51.o 

55.o 

2018. okt. Rajz-pályázat 

– rajzpályázat 

megszervezése; téma: 

Állatok világnapja 

– kiállítás az elkészült 

rajzokból 

Jutalmak: 

10.000.-Ft 
Mihály Margit 

Pályázat 

rajzai, 

fénykép 

29.o 

62-63.o 

75-76.o 

 

2018. okt.  Október 23. Megemlékezés -  Fénykép 
34.o 

45-46.o 
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2018. 

okt.29- 

nov. 02. 

Őszi szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2018. október 26., a szünet 

utáni első tanítási nap 2018. 

november 05. 

-    

2018. nov. Egészségnap 

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-

0433 „Jobbá leszünk, hogy 

jobbá tegyünk” pályázat fenn-

tartási időszakában megvaló-

suló, játékos sportesemények 

Jutalmak, eszközök: 

30.000 Ft 

Szabó Márta 

Kovács Kinga 
Fénykép 

29.o 

35-36.o 

75-76.o 

76-89.o 

2018. nov. 
Család-láto-

gatások 

– családlátogatások 

megszervezése 

Üzemanyag költség: 

10.000Ft 

Osztályfőnökök 

Gyermekvéd. fel 

 

Jelenléti ív 

32.o 

61.o 

96-99.o 

2018. nov. 

Munka-közös-

ségi foglalko-

zás 

– a családlátogatások 

tapasztalatai 

– Egyéni fejlesztési tervek 

átdolgozása, 

felülvizsgálata 

- 
Munkaközösség vezető 

Munkaközösségi tagok 
Jelenléti ív  

2018. dec. 

06. 
Mikulás 

– Mikulás műsor 

előkészítése 3. és 4. 

osztály 

- 
Gyurákovics Ildikó 

Darabánné Horváth Eszter 
Fénykép 

34.o 

45-46.o 

2018. dec. 

19. 

Karácsonyi 

teadélután 

– a teadélután 

megszervezése és 

lebonyolítása  

– felelősök és a feladatok 

kijelölése 

Tea, pogácsa, 

gyümölcsök, édesség, 

anyag- 

szükséglet: 20.000.- Ft 

Jakabfi Anita 

Szamos Noémi  

Jelenléti ív 

Fénykép 

34.o 

45-46.o 

2018. dec. 
Karácsonyi 

vásár 

– ajándéktárgyak, asztali 

díszek, adventi koszorúk 

készítése és árusítása 

- 

Gyurákovics Ildikó 

Jakabfi Anita 

Osztályfőnökök Életvitelt, 

technikát tanító pedagógu-

sok 

 
34.o 

45-46.o 
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2018. dec. 

22- 

2019. 

jan.02. 

Téli szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2018. december 21. a szü-

net utáni első tanítási nap 

2019. január 03. 

-    

2019. jan. 

–jún.  

Nemzeti Egy-

séges Tanulói 

Fittségi Teszt 

a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata 

ld. országos kiírás 
- 

Felső tagozaton testneve-

lést tanító pedagógusok 
 77-89.o 

2019. jan. 

A 8. osztályo-

sok tovább-ta-

nulása 

szakiskolai órák és gyakorlati 

helyek látogatásának szerve-

zése, lebonyolítása 

- 

Munkaközösség veze-

tők/ált. isk., szakisk./ 

8. o. osztályfőnökök 

Fénykép 

Jelenléti ív 

36.o 

96-99.o 

135.o 

2019. ja-

nuártól 

folyama-

tos. 

Komplex Ta-

nulmányi 

Versenyre 

való előkészü-

letek 

a tanulmányi versenyre való 

felkészülés megszervezése 
- 

Horváth-Jakabfi Anita 

Horváth Zsuzsanna 

Szamos Noémi 

Jelenléti ív 
36.o 

62-65.o 

2019. jan. 
SNI szépíró 

verseny 

a verseny megszervezése, és 

lebonyolítása 

osztályfőnöki munkaközös-

séggel közösen 

Jutalmak: 

10.000.- Ft 

Bán Anita 

Jakabfi Anita 

Feladatla-

pok, 

fénykép 

35-36.o 

62-63.o 

2019. 

jan.22. 

A Magyar 

Kultúra 

Napja 

versmondó verseny magyar 

költők verseiből 

Jutalmak: 

10.000.-Ft 

Kovács Kinga 

Szabó Márta 

Darabánné Horváth Eszter 

Fénykép, 

Jelenléti ív 

34.o 

35-36.o 

62-63.o 

2019. feb-

ruár 

Munka-közös-

ségi foglalko-

zás 

aktuális problémák 

félévi értékeléssel kapcsolatos 

tapasztalatok 

Egyéni fejlesztési tervek át-

dolgozása, felülvizsgálata 

- 
Munkaközösség vezető, 

tagok 
Jelenléti ív  

2019. feb-

ruár 
Farsang 

álarcok, jelmezek tervezése, 

elkészítése 
 Osztályfőnökök  

34.o 

45-46.o 
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2019. 

március 

15. 

Megem-léke-

zés Nemzeti 

Ünnepünk-ről 

– ünnepi műsor 

megszervezése, 

– versek kiosztása 

– hangosítás 

– ebédlő elpakolása 

- 

Igali Edina 

Hajduné Móring Márta 

Papp József 

Fénykép 
34.o 

45-46.o 

2019. 

márc. 
Nyílt hét 

– Szülők, nevelők, gyámok 

részére az iskolai élet 

árnyaltabb megismerése  

– Hospitálások, egymás 

munkájának 

megismerése, 

tapasztalatok 

megbeszélése 

- 

Munkaközösség 

vezető, 

Osztályfőnökök 

Munkaközösségi tagok 

 96-99.o 

2019. 

április. 

18- 

2019. ápr. 

23. 

Tavaszi 

szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2019. április 17., a szünet 

utáni első tan. nap április. 24. 
    

2019. áp-

rilis 

Megyei 

Komplex Ta-

nulmányi 

Verseny 

a tanulók felkészítése és kísé-

rése a versenyre 

Útiköltség 

8.000.- Ft 

Vezetőség, 

Munkaközösség vezető, 

és tagok 

Fénykép 

 

35-36.o 

62-63.o 

2019. áp-

rilis 

Gyermek-

könyvek 

Nemzetközi 

Napja 

könyvtárlátogatás - 
Gyódi András 

Osztályfőnökök 
Fénykép 62-63.o 

2019. áp-

rilis 

Család-láto-

gatások  

családlátogatások megszerve-

zése 

Benzin-költség:  

10.000. Ft 
Osztályfőnökök  

32.o 

61.o 

96-99.o 
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2019. áp-

rilis 
ÖKO nap 

– Madarak, fák napja 

– Víz napja 

Eszköz- és anyagszük-

séglet: 

30.000 Ft 

Igali Edina 

Mihály Margit 

Horváth Zsuzsanna 

 

35-36.o 

77-80.o 

90-95.o 

2019. má-

jus 

Gyöngyhalá-

szat Tanulmá-

nyi Verseny 

Országos döntő Tatán 

(amennyiben lesz döntős ta-

nuló) 

Útiköltség: 

25 000 Ft 
Osztályfőnökök Fénykép  

2019. má-

jus 
Sportnap 

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-

0433 „Jobbá leszünk, hogy 

jobbá tegyünk” pályázat fenn-

tartási időszakában megvaló-

suló, játékos sportesemények 

Jutalmak, eszközök, 

nyersanyag- 

szükséglet: 30000.- Ft 

Gyurina Beáta 

Jakabfi Anita 

Böröcz János 

Papp József 

Jelenléti ív 

Fénykép 

29.o 

45-46.o 

77-89.o 

2019. má-

jus 
Gyereknap Játékos feladatok 

Jutalmak, eszközök: 

30000.- Ft 
DÖK 

Jelenléti ív 

Fénykép 

34.o 

45-46.o 

96-99.o 

2019. má-

jus-június 

Osztály-ki-

rándulások 

Osztálykirándulások megter-

vezése, megszervezése, lebo-

nyolítása 

- Osztályfőnökök Fénykép 

45-46.o 

90-95.o 

96-99.o 

2019. jú-

nius. 

Munka-közös-

ségi foglalko-

zás 

éves munka értékelése - 
Munkaközösség vezető, 

tagok 
Jelenléti ív  

2019. jú-

nius 14. 

Ballagás 

Tanévzáró  

– ballagás, tanévzáró 

ünnepély megszervezése, 

– versek kiosztása 

– hangosítás 

- 

Papp József 

Horváth Zsuzsanna 

Szamos Noémi 

Fénykép 

34.o 

45-46.o 

96-99.o 
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15. Értelmileg Akadályozott Tagozat Munkaterve

15.1. Helyzetelemzés 

Intézményünk értelmileg akadályozott tagozatán 5 tanulócsoport működik a fejlesztő csopor-

tokkal együtt. 

A fejlesztő tagozaton két önálló csoport. Az értelmileg akadályozott tagozat három összevont 

csoportból tevődik össze. Értelmileg Akadályozott tagozat 7-8. osztály, 9-10. osztály, 11-12. 

osztály.  

Munkaközösség tagjai: 

Osztályfőnökök, óraadók: 

1. Cséplő Lívia

2. Földes Edina

3. Kálmánné Gubián Anett

4. Kisné Kovács Mária

5. Kircz Ágnes

6. Sarok Szilvia

7. Somoskövi Katalin

8. Stikel Ferenc

Gyógypedagógiai segítő munkatárs: 

1. Balogh Réka

2. Bencze Józsefné

3. Kisné Bradics Szilvia

4. Slezákné Berdó Ágnes

5. Szentpáli Miklós

15.2. Célunk a 2018/2018-es tanévben 

 IKT eszközök adta lehetőségek optimálisabb kihasználása,

 Szakmai ismereteink bővítése, képzéseken való részvétellel és önképzés által;

 Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése

 Környezeti kultúra megismertetése, környezet és egészségtudatos életmód kialakítása
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 Munkára és életre nevelés 

 Tanulói agresszivitás csökkentése 

 Pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése 

 Óralátogatások, hospitálások, módszertani megbeszélések 

 Értékközvetítés, személyes példaadás 

 Gyakorlati ismeretek közvetítése, átadása tanulóink számára, mellyel elősegítjük szá-

mukra a mindennapi életben való eligazodást 

15.3. Fő feladatainak a 2018/2019-es tanévben 

 Tanmenetek elkészítése, naplók pontos vezetése.  

 Az egységes nevelési elvek betartása. 

 Tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi normák megszilárdítása. 

 Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók viselkedés és beszédkultúrájá-

nak, kommunikációs készségének fejlesztése.  

 Az egészséges életmódra való nevelés.  

 Kiemelt hangsúlyt kap a környezetvédelmi nevelés, természeti értékeink megóvása és a 

szelektív hulladékgyűjtés, illetve az egészségnevelés, a mindennapi testedzés. 

 Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, gyámokkal és a lakásotthonokkal. 

 Az értelmileg akadályozott tanulók mérése P.A.C.  

 Az új munkatársak szakmai segítése, mentorállása. 

 Szakmai műhelymunka továbbfejlesztése. 

 Tanulóinkkal az iskolai házirend betartatása. 

 Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek biztosítása. 

 Ügyeleti munka hatékonyabbá tétele. 

 Tagozatunkról eltávozott tanulók életútjának nyomon követése és rendszeres kapcsolat-

tartás. 

 Legfőbb feladataink közé tartozik a lemorzsolódás csökkentése. 

 A tehetséggondozás. 

 Osztályok előtti folyosók dekorálása.  

 Az oktató- nevelő munka során felmerülő gondok közös elemzése, tapasztalatok hasz-

nosítása. 
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 A továbbképzéseken elsajátított módszerek alkalmazása, és a munka során a tapasztala-

tok átadása. 

 Nyílt hét szervezése és lebonyolítása. 

 Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésre (tanfelügyelet) való felkészülés. 
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Időpont Esemény Feladat Költségek Felelős 
Dokumen-

tálás 

Pedagógiai 

program 

2018. 

aug.31. 

Munka- 

közösségi 

foglalkozás 

Éves munkaterv megbeszélése - 

Munkaközösség 

vezető, tagok, 

tantestület 

Jegyzőkönyv, 

jelenléti ív 
 

2018.  

szept.03. 
Tanévnyitó 

Házirend ismertetése 

Tankönyvek vételezése 
- 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség 

tagjai 

Fénykép 

34.o 

45-46.o 

96-99.o 

2018. szept. 

04-07. 

Adaptációs 

hét 

Sport nap 

– Ügyességi játékok, versenyek 

Munkavédelmi nap 

– Tűz,-és balesetvédelmi okt. 

– ÖKO programok  

– Rendőrség, tűzoltók, 

katasztrófavédelem-bemutatók 

Helytörténeti nap 

– Kirándulás Kupavárra 

– Apátsági túra lebonyolítása 

Osztály nap 

– -Kirándulások, közösség építő 

programok 

Jutalmakra, 

eszközök: 

20000,- Ft 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség 

tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

Berkesné Mihály 

Mária 

Fénykép 

29. o 

35-36.o 

41.o 

45-46.o 

77-89.o 

90-95.o 

108.o 

2018. 

szept. 24. 

Munka-kö-

zösségi fog-

lalkozás 

Az első hét tapasztalatainak meg-

beszélése, elemzése 

Dokumentáció: egyéni fejlesztési 

tervek, tanmenetek, országos pe-

dagógiai- szakmai ellenőrzés, in-

tézményi önértékelés 

- 

Munkaközösség 

vezető 

 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség 

tagjai 

Jegyzőkönyv, 

Jelenléti ív 
 

2018. októ-

ber 

Bemeneti 

mérések 
P.A.C. teszt folyamatos mérés - Osztályfőnökök Feladatlapok 148-154.o 
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2018. 

okt.06. 

Az aradi 

vértanúk 

napja 

 Megemlékezés osztályszinten - Osztályfőnökök Napló 
34.o 

45-46.o 

2018. októ-

ber  

Őszi sport-

nap és egész-

ségnap 

Játékos feladatok, egészséges éte-

lek kóstolása 
- Osztályfőnökök Fénykép  

2018. októ-

ber 

„Kutya jó 

délután” 

Játékos feladatok a négylábú ked-

vencekkel 

(Tanulásban akadályozott tago-

zattal) 

- Osztályfőnökök Fénykép  

2018. októ-

ber 

Rajz-pályá-

zat 

 

(Tanulásban 

akadályozott 

tagozattal) 

Rajzpályázat megszervezése 

téma: Állatok világnapja 

Kiállítás az elkészült rajzokból 

Jutalmak: 

10.000.-Ft 
Osztályfőnökök 

Pályázat raj-

zai, 

fénykép 

29.o 

62-63.o 

75-76.o 

 

2018. okt.  Október 23. Megemlékezés - Osztályfőnökök énykép 
34.o 

45-46.o 

2018. 

okt.29- nov. 

02. 

Őszi szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2018. október 26. a szünet utáni 

első tanítási nap 2018. november 

05. 

-    

2018. nov-

ember 

Zsinórlabda 

bajnokság és 

kidobó 

Intézmények tanulóinak fogadása, 

barátságos mérkőzések lebonyolí-

tása 

Jutalom: 

10.000Ft 

Sarok Szilvia 

Stikkel Ferenc 
Fénykép  

2018. nov-

ember 

Család-láto-

gatások 
Családlátogatások megszervezése 

Üzemanyag 

költség: 

10.000Ft 

Osztályfőnökök 

Gyermekvédelmi 

felelős 

Jelenléti ív 

32.o 

61.o 

96-99.o 



44 

2018. nov-

ember 

Őszi lombta-

karítás a 

park terüle-

tén 

Közös lombtakarítás megszerve-

zése és lebonyolítása az egész ta-

gozat bevonásával 

 
Munkaközösségi 

tagok 
Fénykép  

2018. nov-

ember 

Egészségnap 

(Tanulásban 

akadályozott 

tagozattal) 

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0433 

„Jobbá leszünk, hogy jobbá te-

gyünk” pályázat fenntartási idő-

szakában megvalósuló, játékos 

sportesemények 

Jutalmak, 

eszközök: 

30.000 Ft 

Munkaközösségi 

tagok 
Fénykép 

29.o 

35-36.o 

75-76.o 

76-89.o 

2018. nov-

ember 26. 

Munka-kö-

zösségi fog-

lalkozás 

Tapasztalatok megbeszélése - 

Munkaközösség 

vezető Munkakö-

zösségi tagok 

Jelenléti ív  

2018. nov-

ember 28.  
Nyíltnap 

Szülők számára szervezett nyílt 

nap 

Óralátogatások 

 
Munkaközösségi 

tagok 
Jelenléti ív  

2018. dec-

ember 06. 
Mikulás Ünnepségen való részvétel - 

Munkaközösségi 

tagok 
Fénykép 

34.o 

45-46.o 

2018. dec-

ember 10. 

Munkakö-

zösségi meg-

beszélés 

Karácsonyi sütivásár előkészítése 10.000Ft 
Munkaközösségi 

tagok 
Jelenléti ív  

2018. dec-

ember 20. 

Karácsonyi 

zsúr  

Volt diákjaink meghívása Nemes-

kisfaludról 
10.000Ft 

Salamonné Vörös 

Anita 
Fénykép  

2018. dec-

ember22- 

2019. 

jan.02. 

Téli szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2018. december 21. a szünet utáni 

első tanítási nap 2019. január 03. 

-    

2019. ja-

nuár 

Téli sport-

nap 

A szabadban eltöltött délelőtt, kü-

lönböző téli sportok keretei közt. 
- 

Munkaközösségi 

tagok 
Fénykép  

2019. jan. Versmondó  
A verseny megszervezése, és le-

bonyolítása 

Jutalmak: 

10.000.- Ft 

Munkaközösségi 

tagok 
Fénykép  
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2019. feb-

ruár 25. 

Munka-kö-

zösségi fog-

lalkozás 

Félévi értékelés, tapasztalatok 

Egyéni fejlesztési tervek átdolgo-

zása, felülvizsgálata 

- 

Munkaközösség 

vezető, 

tagok 

Jelenléti ív  

2019. feb-

ruár 
Farsang 

Álarcok, jelmezek tervezése, elké-

szítése 
- Osztályfőnökök  

34.o 

45-46.o 

2019. feb-

ruár 

Tankönyv-

rendelés 
Tankönyvszükséglet felmérése - 

Munkaközösség 

vezető, 

Osztályfőnökök 

Munkaközösségi 

tagok 

  

2019. már-

cius 15. 

Nemzeti Ün-

nepünk 
Ünnepi műsor -  Fénykép 

34.o 

45-46.o 

2019. már-

cius 

Palacsinta 

délután 
A tagozat közös palacsinta sütése 5000 Ft 

Munkaközösség 

vezető, 

Osztályfőnökök 

Munkaközösségi 

tagok 

Fénykép  

2019. már-

cius 
Nyílt hét 

 Szülők, nevelők, gyámok részére  

Hospitálások, egymás munkájá-

nak megismerése, tapasztalatok 

megbeszélése 

- 

Munkaközösség 

vezető, 

Osztályfőnökök 

Munkaközösségi 

tagok 

 96-99.o 

2019. április 
Húsvéti ját-

szóház 

Kézműves délután a húsvét jegyé-

ben 
10.000Ft  Fénykép  

2019. április 
Tavaszi rajz-

pályázat 

A rajzpályázat kiírása, lebonyolí-

tása a kiállítás megszervezése 
10.000Ft Kircz Ágnes Fénykép 62-63.o 

2019. április 
Család-láto-

gatások  
Családlátogatások megszervezése 

Benzin- 

költség: 

10.000. Ft 

Osztályfőnökök  

32.o 

61.o 

96-99.o 
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2019. április 

ÖKO nap 

(Tanulásban 

akadályozott 

tagozattal) 

 Madarak, fák napja 

 Víz napja 

Eszköz- és 

anyagszük-

séglet: 

10.000 

Osztályfőnökök 

(Igali Edina 

Mihály Margit 

Horváth Zsu-

zsanna- Tanulás-

ban akadályozott 

tag.)  

Fénykép 

35-36.o 

77-80.o 

90-95.o 

2019. május Gyereknap Játékos feladatok - DÖK 
Jelenléti ív 

Fénykép 

34.o 

45-46.o 

96-99.o 

2019. má-

jus-június 

Osztály-ki-

rándulások 

Osztálykirándulások megterve-

zése, megszervezése, lebonyolí-

tása 

- Osztályfőnökök Fénykép 

45-46.o 

90-95.o 

96-99.o 

2019. jú-

nius. 

Munka- kö-

zösségi fog-

lalkozás 

Éves munka értékelése - 
Munkaközösség 

vezető, tagok 
Jelenléti ív  

2019. június 

14. 

Ballagás 

Tanévzáró  
Ballagás, tanévzáró ünnepély -  Fénykép 

34.o 

45-46.o 

96-99.o 
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16. Szakiskolai munkacsoport munkaterve 

16.1 Helyzetelemzés  

A 2018/2019-es tanévben szakiskolai tagozatunkon 4 tanulócsoport működik. Az alapozó 

képzés egy évfolyamon zajlik, a szakképzés három osztályában komplex szakképzés sze-

rint tanulnak a diákok.  

Képzés típusa Osztály Létszám Szakmák 

Előkészítő évfo-

lyam 
9. e.osztály 13 fő - 

Szakképző évfo-

lyam 
9. a. osztály 8 fő 

Kerti munkás 

Konyhai kisegítő 

Mézeskalács-ké-

szítő 

Szobafestő 

 9. b. osztály 8 fő 

 10. osztály 8 fő 

 

16.2. Munkacsoport tagjai 

Osztályfőnökök, óraadók, szaktanárok, gyakorlati oktatók: 

– Balatinc István. gyakorlati oktató 

– Berkesné Mihály Mária, osztályfőnök 

– Dakos Ildikó, óraadó tanár 

– Fazekas Krisztián, osztályfőnök 

– Hardi Szabina, óraadó tanár 

– Hegyi Margit Anna, óraadó tanár 

– Horváthné Csima Tímea, óraadó tanár 

– Mező Beatrix, óraadó tanár 

– Mileticsné Valkó Gabriella, osztályfőnök 

– Nyerges Péter, óraadó tanár 

– Nyers Márta, óraadó tanár 

– Perák István, gyakorlati oktató 

– Tóth László, osztályfőnök 

Asszisztensek: 
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1. Berkes Zoltán 

2. Szenyéri Attiláné 

16.3. A 2018/2019-es tanév céljai 

Az alapfokú nevelő- és oktató munka eredményeire, fokozottan és kiemelten a gyakorlati kép-

zés tapasztalataira támaszkodva segítséget nyújtsunk a szakma tanulásához, a társadalmi beil-

leszkedéshez, a felnőtt életre való felkészüléshez. Ezáltal tegyük képessé a fiatalokat, hogy a 

munkaerőpiacon sikeresek legyenek, valamint társadalmunk rendezett életviteli, eredményesen 

dolgozó, teljes értékű tagjaivá váljanak. 

– Az alapfokon megszerzett tudás szinten tartása, elmélyítése, a mindennapi életben haszno-

sítható és tovább építhető általános és szakmai ismeretek nyújtása. 

– A tanulók felkészítése a rendszeres munkára, a társadalmi együttélésre, a munkavállalói 

szerepre. 

– Figyelembe véve és szem előtt tartva életkori sajátosságaikat, eltérő fejlődésükből követ-

kező sajátos igényüket behatárolt lehetőségeiket. Különösen nagy hangsúlyt fektetve egyéni 

fejlesztésükre. 

– A tanulók viselkedéskultúrájának javítása, közösségi szellem erősítése, egymás elfogadása 

és a takarékosságra nevelés a mindennapi élet területein. 

– A mindennapokhoz kapcsolódó környezettudatossággal összefüggő ismeretek átadása, te-

vékenységek szervezése és azok beépítése környezettudatos magatartási normáikba. 

– Hatékony nevelőmunkával egészségvédelmi programok szervezésével küzdeni a káros 

szenvedélyek ellen és egészséges életmódra nevelés. 

– A szakiskola társadalmi kötelezettsége, hogy a tanulók életpályájuk során ne a társadalom 

leszakadó, gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem dolgozó ember-

ként a társadalom elfogadott tagjává váljanak.  

– Lehetővé kell tenni a szakiskolai tanulók számára a korábban kialakult tudásbeli és szociális 

hátrányok felszámolását, piacképes szakképesítés megszerzését. 

– Ezért a szakiskolai gyakorlati képzésnek nagy hangsúlyt kell fektetnie a minél nagyobb 

cselekvő részvétellel minél több munkafolyamatban való tevékenységre. 

– Tanulóink munkatapasztalataik és munkakultúrájuk révén lesznek képesek beilleszkedni a 

munkakörnyezetbe, fejlődik bennük az igényesség munkájuk eredményessége, minősége 

iránt és kialakul a munkájukkal kapcsolatos felelősségérzet. 
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16.4. Előkészítő szakiskola 

Az előkészítő szakiskola 9. évfolyamán folyó képzés elsődleges célja az általános műveltség 

megszilárdítása, az alapismeretekben mutatkozó hiányok pótlása, az alap- és kulcskompeten-

ciák, valamint a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, ké-

pességek fejlesztése és az élethosszig tartó tanulás igényének, képességének kialakítása, a meg-

alapozott szakmaválasztás elősegítése. A 9. évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás során a 

tanulók az általános szakmai ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a kiválasztott szak-

macsoport jellemző technológiáival, az itt használt anyagokkal, megismerik a szakmacsoportba 

tartozó szakképesítéseket, ezáltal segítséget kapnak az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, 

számukra leginkább megfelelő szakképesítés kiválasztásához. 

8. osztály befejezése után, a speciális szakiskola szerkezetében a 9. előkészítő osztály elvégzése 

kötelező.  

Intézményünk szakképesítéseire csak azok a tanulók jelentkezhetnek, akik már a speciális szak-

iskola 9. előkészítő osztályát elvégezték. 

16.5. Szakképző évfolyamok  

A következő rész szakképesítéseit kínáljuk a tanulásban akadályozott diákok számára: 

A rész-szakképesítések képzési időtartama 2 év.  

A szakképesítések munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöl-

téséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása folyik. A cél elérése érdekében el kell sajátít-

tatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdon-

ságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és 

módszerkompetenciák). 

Tanulásban akadályozottak esetében a képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek – az 

egyéni igényeknek megfelelően – egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs cé-

lokkal. Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztő foglalkozások, szocializációs prog-

ramok segítik. A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, vagy sérült 

funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális képessé-

gek fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából 

származó hátrányok csökkentésére irányul. 
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16.6. A 2018/2019-es tanév feladatai 

– Tanmenetek elkészítése, naplók pontos, precíz vezetése.  

– A tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi normák megszilárdítása. 

– Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók viselkedés és beszédkultúrájának, 

kommunikációs készségének fejlesztése.  

– Az egészséges életmódra való nevelés.  

– Igazolt és igazolatlan hiányzások számának csökkentése. 

– Osztályok előtti folyosók dekorálása.  

– Az oktató- nevelő munka során felmerülő problémák közös elemzése, tapasztalatok 

hasznosítása. 

– Minősítés előtt álló munkatársak felkészülésének segítése a minősítési eljárásra 

– Szülőkkel való hatékony kapcsolattartás. 

– Iskolai dokumentumok átnézése, kiegészítése. 

– Pályakezdő és új kollégák mentorálása. 

– Egységes nevelési elvek alkalmazása. 

– A továbbképzéseken elsajátított módszerek alkalmazása, és team munka során a 

tapasztalatok átadása. 

– Környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése. 

– Mindennapi testedzés. 

– Nyílt nap szervezése és lebonyolítása. 

– Iskolai házirend betartatása. 

– Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek biztosítása. 

– Ügyeleti munka hatékonyabbá tétele. 

– Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésre (tanfelügyelet) való felkészülés. 
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Időpont Esemény Feladat Költségek/ Felelős 
Doku-

mentálás 

2018. 

augusztus23. 

Munkacsoport 

foglalkozás 
Éves munkaterv megbeszélése - 

Intézményegység ve-

zető, tagok, szakta-

nárok 

 Jelenléti 

ív 

2018.  

szeptember 03. 
Tanévnyitó 

- tanévnyitó ünnepélyen való rész-

vétel 

- kulturált viselkedésmód 

- 
Munkaközösség tag-

jai 
Fénykép 

2018. 

szeptember 

03-07. 

Adaptációs hét 

Szeptember 03. hétfő: 

- tanévnyitó ünnepély 

- tűz,-és balesetvédelmi okt. 

- tankönyvek felvétele 

- házirend ismertetése 

Szeptember 04 kedd: 

Helytörténeti nap 

- kirándulás Kupavárra 

- Apátsági túra lebonyolítása 

Szeptember 05. szerda: 

Munkavédelmi nap 

-tűz,- és balesetvédelmi oktatás 

-ÖKO programok 

-rendőrség, tűzoltók, katasztrófavé-

delem – bemutatók 

Szeptember 06. csütörtök: 

Sportnap 

-ügyességi játékok, versenyek 

Szeptember 07. péntek 

Osztály nap 

 

Pedagógiai program: 

34. o. 

45-46.o. 

96-99.o. 

Osztályfőnökök, 

Munkacsoport tagjai 

Szaktanárok 

 

Berkesné Mihály 

Mária 

Fénykép 



52 

Folyamatos Vizsgáztatás 
 komplex vizsgáztatás feltételinek 

biztosítása, javítása 
- 

Berkesné Mihály 

Mária osztályfőnö-

kök, szaktanárok, 

óraadó pedagógusok 

 

2018. 

szeptember 10. 
Ügyelet Ügyeleti beosztás elkészítése - 

Berkesné Mihály 

Mária 
Faliújság 

2018. 

szeptember 22. 

Nemzetközi hul-

ladékgyűjtő nap 

„ Örökbe fogadott” terület takarí-

tása, szemét eltávolítása, TANMŰ-

HELYEK KÖRNYÉKE 

Szemetes zsák, lombseprű: 5000.- Ft 

Pedagógiai Program: 90-95.o. 

Horváthné Csima Tí-

mea 
Fénykép 

2018. 

szeptember 

26. 

Munkacsoport- 

megbeszélés 

Felkészülés a pályaválasztási kiállí-

tásra 
- 

Berkesné Mihály 

Mária 

Fazekas Krisztián 

Mező Bea 

Mileticsné V. Gabri-

ella 

Tóth László 

 

2018.  

október 

13 – 14. 

Pályaválasztási 

nyílt nap, Kapos-

vár 

Szóró anyagok, bemutatkozó plaká-

tok elkészítése, tanulók felkészí-

tése, aktív részvétel a programon 

Papíráru, nyomtatás, útiköltség: 

20000.- Ft 

Pedagógiai Program: 96-100.o. 

Berkesné Mihály 

Mária 

Fazekas Krisztián 

Mező Beatrix 

Mileticsné V. Gabri-

ella 

Tóth László 

Fénykép 

Folyamatos 
Diák-önkor-

mányzati munka  
DÖK programokon való részvétel - Osztályfőnökök  

Folyamatos Folyósok 
Falak, padlózat tisztántartása, virá-

gok, növények gondozása 
- Munkacsoport tagjai  

2018. 

október 06. 

Az aradi vérta-

núk napja 
 Megemlékezés osztályszinten - Osztályfőnökök Napló 
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2018.  

október 19.  
Nemzeti ünnep 

 Megemlékezés az 1956-os forrada-

lom és szabadságharcról 
- 

Tóth László 

Berkes Zoltán 
Fénykép 

2018. 

október 29-

november 02. 

Őszi szünet 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2018. október 26. (péntek), 

a szünet utáni első tanítási nap 

2018. november 5. (hétfő). 

   

2018. 

november 8. 

Munkacsoport – 

megbeszélés 

SNI –tanulók feltérképezése, felké-

szülés a szakiskola bemutatására/ 

meghívó készítése, iskolák SNI- s 

tanulóinak meghívása az intéz-

ménybe/ 

 

Fazekas Krisztián 

Berkesné Mihály 

Mária 

Mező Beatrix 

 

2018. novem-

ber 
Egészségnap 

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0433 

„Jobbá leszünk, hogy jobbá te-

gyünk”c. pályázat fenntartási idő-

szakában megvalósuló, játékos 

sportesemények 

Jutalmak, eszközök: 

30000.- Ft 

Pedagógiai Program: 29. o., 75-76.o., 

76-89.o. 

Mileticsné Valkó 

Gabriella 

Horváthné Csima Tí-

mea 

Jelenléti 

ív 

Fénykép 

2018. 

november 
Nyílt nap 

- az Intézmény bemutatása, tájékoz-

tatás, majd egy tanítási óra megte-

kintése 

- 

Intézményegység 

Vezető, 

Osztályfőnökök 

Fénykép, 

Jelenléti 

ív 

2018. 

november 

Általános iskolai 

látogatások 

-általános iskolai SNI-s, 8. osztá-

lyos tanulók számára szakképzé-

sünk bemutatása 

- 
Intézményegység 

Vezető 
Fénykép 

2018. 

december 

Karácsonyi vá-

sár 
 Mézeskalács készítése - 

Balatinc István 

Nyers Márta 
 

2018.  

december 
Téli szünet 

A téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2018. december 21. (péntek), 

a szünet utáni első tanítási nap 

2019. január 3. (csütörtök). 
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2019. 

január 09. 

Munkacsoport- 

megbeszélés 

Vizsgára és vizsgáztatásra való fel-

készülés, feladatok, felelősök ki-

osztása, megnevezése 

- 

Intézményegység ve-

zető 

 

Jelenléti 

ív 

2019. 

január vége 
SZKTV 

Jelentkezés a szakma kiváló tanu-

lója versenyre, valamint a szakma 

sztár versenyre 
- 

Intézményegység ve-

zető szaktanárok 

Jelentke-

zési lap 

2019. 

február 
Házi vizsga A vizsga lebonyolítása, értékelése - 

Berkesné Mihály 

Mária 

Fazekas Krisztián 

Fénykép 

2019.  

február 14. 
Vizsgák 

Jelentkezés az év végi vizsgákra 

(komplex) 
- Tóth László  

2019. 

február.20.  

Munkaközösségi 

foglalkozás 

Aktuális problémák, felkészülés a 

kollégák fogadására, hospitálásra 
- 

Berkesné Mihály 

Mária 

Jelenléti 

ív 

2019.  

február 24. 

A kommunizmus 

áldozatainak em-

léknapja 

Megemlékezés osztálykeretben - Osztályfőnökök Napló 

2019.  

március 
SZKTV 

Az országos versenyen való részvé-

tel  

Útiköltség: 

15000.- Ft 

Pedagógiai Program: 36. o., 62-65.o. 

Fazekas Krisztián 

szaktanárok 
 

2019.  

március. 

Szakmai tapasz-

talatcsere 

Hasonló típusú szakiskola megláto-

gatása, szakmai munkába való be-

pillantás 

Szőcsény, Nagybajom 

Útiköltség:  

12000.- Ft 

Pedagógiai Program: 96-100.o. 

Berkesné Mihály 

Mária 

Munkaközösségi ta-

gok 

 

2019.  

április. 10. 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

Az országos verseny feladatainak 

tapasztalatai, aktuális problémák 
- 

Berkesné Mihály 

Mária 

Jelenléti 

ív 

2019.  

április. 12. 

A holokauszt 

magyar áldoza-

tainak emlék-

napja 

Megemlékezés osztálykeretben - Osztályfőnökök Napló 
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2019.  

április. 
Tavaszi szünet 

A tavaszi szünet előtti utolsó taní-

tási nap 2019. április 17. (szerda), 

a szünet utáni első tanítási nap 

2019. április 24. (szerda) 

   

2019. május 

Szakiskolák or-

szágos sportta-

lálkozója 

Baja 

 

Útiköltség 

Nevezési díj 

30000.- Ft 

Pedagógiai Program: 36. o., 62-63.o. 

  

2019. május 

31. 
Gyermeknap Programokon való aktív részvétel   Fénykép 

2019. május Sport nap 

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0433 

„Jobbá leszünk, hogy jobbá te-

gyünk” pályázat fenntartási idősza-

kában megvalósuló, játékos sport-

események 

Jutalmak, eszközök: 

30000.- Ft 

Pedagógiai Program: 36. o., 62-65.o. 

Fazekas Krisztián 

Tóth László 

Jelenléti 

ív 

Fénykép 

2019. június 04. 
Nemzeti össze-

tartozás napja 
Programok osztálykeretben  

 

Osztályfőnökök 

 

Napló 

2019. június 05. 
Munkaközösségi 

foglalkozás 

Szakmai vizsgák feladatainak ki-

osztása, a tanév értékelése, a jövő-

beni irányelvek megfogalmazása 

 
Berkesné Mihály 

Mária 

Jelenléti 

ív 

2019. június 

15-30. 
Szakmai vizsgák Vizsgák lebonyolítása 

Szakmai tantárgyakat tanító pedagó-

gusok 

Alapanyag, munkaruházat, munka-

eszközök: 

8 fő/50000.- Ft 

Pedagógiai Program:145-148.o., 167-

170.o. 

Berkesné Mihály 

Mária 

Szaktanárok 

Gyakorlati oktatók 

 

2019.  

június 

Tanulmányi ki-

rándulások 
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2019.  

június 14. 

Tanévzáró, bal-

lagás 

Ballagtató osztályok feladatai: 

ünnepi műsor szerkesztése, folyó-

sok, tantermek díszítése 

Ballagtatás költségei:/ virág, tarisz-

nya, jutalmak: 15000.- Ft/ 

Pedagógiai Program: 34. o., 45-46.o. 

Mileticsné Valkó 

Gabriella 

Fazekas Krisztián 

 

Folyamatos  Szakmai napokon való részvétel  Munkacsoport tagjai  

Folyamatos  

Szakmai továbbképzéseken való 

részvétel. (helyi, megyei, regioná-

lis, országos) 

 Munkacsoport tagjai  

Folyamatos  
A tagozatra újonnan érkező kollé-

gák mentorálása 
 Munkacsoport tagjai  

Folyamatos  

Tehetséggondozás, versenyek, ün-

nepélyeken való szereplés, szakkö-

rök 

 Munkacsoport tagjai  
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17. A Fejlesztő Iskola munkaterve 

17.1. Helyzetelemzés 

A 2018/2019-e tanévben tanulói létszámunk változatlanul 8 fő, tanulóink életkora nagy szórást 

mutat, a 8 éves korútól a 18 évesig. Hatan családból érkeztek, ketten állami gondoskodásban 

élnek. Egy gyermek kollégista, a többiek bejáró tanulók. Két csoportban folyik nevelésük, ok-

tatásuk. 

17.2. Személyi feltételek 

Az osztályfőnökök személyében nem történt változás a tanév végéhez képes, Maci csoport osz-

tályfőnöke Somoskövi Katalin, Nyuszi csoporté pedig Kálmánné Gubián Anett. Sándorné Pál 

Aranka az idei tanévtől már nyugdíjas gyógypedagógusként, heti 10 órában vesz részt a mun-

kában. Változás történt a gyógypedagógiai asszisztens személyében, Bencze Józsefné mellett 

Balogh Réka kapcsolódik be újként a tanulók nevelésébe, oktatásába.  

 

Osztályfőnökök: 

Maci csoport: Somoskövi Katalin 

Nyuszi csoport: Kálmánné Gubián Anett 

 

Gyógypedagógiai asszisztensek: 

Balogh Réka 

Bencze Józsefné 

 

Terapeuták: 

Bán Anita Katalin – állatasszisztált – kutyaterápia 

Cséplő Lívia –mozgásfejlesztés 

Földes Edina- TSMT I. terápia 

Mileticsné Valkó Gabriella – logopédia 

Sarok Szilvia – bazális stimuláció  

Szabó Ildikó – SZIT terápia 
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17.3. Tárgyi feltételek 

Mindkét csoportnak tágas, minden igényt kielégítő terem áll rendelkezésére a neveléshez, ok-

tatáshoz, fejlesztéshez. Az egyéni terápiák külön, jól felszerelt fejlesztő szobákban történnek. 

Az eszközkölcsönző fejlesztő eszközeinek, játékainak alkalmazása elősegíti a gyerekek haté-

konyabb fejlesztését. A gyerekek mozgás- és játékigényüket a rossz idő esetén a mozgásfej-

lesztő és játszószobában, jó idő esetén a parkban és az akadálymentesített játszótéren elégíthetik 

ki. Sajnos a mosdó felújítása még mindig nem készült el az épületszárnyon. 

 

17.4. Célok 

– A fejlesztő iskolai tanulók elfogadtatása, integrációja tágabb környezetben: részvétel az is-

kolai szintű programokon, kapcsolatok kiépítése többségi intézményekben nevelődő óvo-

dásokkal/ iskolásokkal, közös programok élmények szerzése jeles napok megünneplése és 

kirándulások során. 

– A szülők bevonása az iskolai életbe: nyílt nap, közös családi programok, kirándulás szerve-

zése. 

– A gyógypedagógusaink minél nagyobb kompetenciával rendelkezzenek a súlyos és halmo-

zottan sérült gyermekek nevelésében, oktatásában: különböző képzéseken, konferenciákon 

való részvétel. 

– A gyermek képességeinek, különböző funkcióinak hatékonyabb fejlesztése: terápiás foglal-

kozások számának és típusának növelése, valamint az eszközpark bővítése. 

– A megszerzett tapasztalatok, felgyülemlő tudásanyag átadása és megosztása a súlyosan és 

halmozottan sérült tanulókat nevelő gyógypedagógusok, intézmények között, látogatások 

szervezése tapasztalatcsere céljából társintézményekbe. 
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17.5. A 2018/19-es tanév feladatai 

Időpont Feladat Felelős Határidő Dokumentáció 
Feladatok várható 

költsége 

2018. augusztus 

Fejlesztő iskolai in-

tézménység alakuló 

ülése 

Szabó Ildikó 2018. augusztus 27. jelenléti ív  

2018. augusztus 

Tantermek előkészí-

tése, folyósok dekorá-

lása 

Osztályfőnökök, be-

tanító kollégák, asz-

szisztensek 

2018. szeptember 3.  anyagok:5000 Ft 

2018. szeptember 3-7. 
Adaptációs hét 

iskolai szintű program 

Osztályfőnökök, asz-

szisztensek 
2018. szeptember 3-7. 

fénykép dokumentá-

ció 
 

2018. augusztustól  

Új kollégák mentorá-

lása, tapasztalatok át-

adása 

Somoskövi Katalin, 

Bencze Józsefné 
folyamatos   

2018. szeptembertől 

havonta 
Team megbeszélés 

Szabó Ildikó, osztály-

főnökök, betanító 

kollégák, assziszten-

sek 

folyamatos jelenléti ív  

2018. szeptember 

Tapasztalatcsere az új 

kollégák részvételével 

a Napsugár Központ-

ban (Kaposvár) 

Szabó Ildikó 2018. szeptember 
fénykép dokumentá-

ció 
útiköltség: 5000 Ft 

2018.szeptember 
Tanulók beszoktatása, 

napirend kialakítása 

Osztályfőnökök, be-

tanító kollégák, asz-

szisztensek 

folyamatos   
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Időpont Feladat Felelős Határidő Dokumentáció 
Feladatok várható 

költsége 

2018. szeptember 

A tanulók státuszának 

felmérése P.A.C. 

teszttel 

Osztályfőnökök 2018.szeptember 30. P.A.C.tesztek  

2018. októbertől 

A „ Másnak lenni, 

ugyanúgy élni…” 

című pályázat kertén 

belül specifikus tan-

folyamokon való 

részvétel 

Hódy Edit, Szabó Il-

dikó, Ilisics Gyöngyi 
2020. február 29. 

jelenléti ív, fénykép 

dokumentáció,  

EFOP 3.1.6 pályá-

zat támogatásával 

2018. októbertól 

Szakmai, módszer-

tani segédanyag ki-

próbálása 

Somoskövi Katalin, 

Kálmánné Gubián 

Anett 

2018. december 30. 

kidolgozott segéd-

anyagok, tapasztala-

tok összegzése 

 

2018. szeptember- 

október 

Közös szabadidős te-

vékenységek szerve-

zése (jeles nap)  

Hódy Edit, Szabó Il-

dikó, Ilisics Gyöngyi, 

osztályfőnökök, asz-

szisztensek 

2018.október 31. 
jelenléti ív, fénykép 

dokumentáció,  

EFOP 3.1.6 támo-

gatásával 

2018. október 

Őszi sportnap és 

egészségnap ételkós-

tolóval 

ÉA munkaközösség 2018. október 31. 
fénykép dokumentá-

ció 
 

2018. október 

Rajz-pályázat 

Részvétel a TANAK 

és ÉA munkaközös-

ség rajzpályázatában  

téma: Állatok világ-

napja 

Osztályfőnökök 2018. október 31. 
Pályázat rajzai, 

fénykép 

Jutalmak: 

10.000.-Ft 
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Időpont Feladat Felelős Határidő Dokumentáció 
Feladatok várható 

költsége 

2018. október 

Látogatás utógon-

dozó intézményben 

Balatonmária – Re-

gens Wagner 

Hódy Edit, Szabó Il-

dikó, Ilisics Gyöngyi 
2018. október 31. 

jelenléti ív, fénykép 

dokumentáció 

EFOP 3.1.6 támo-

gatásával 

2018. november 1. 
Egyéni fejlesztési ter-

vek elkészítése 

Osztályfőnökök, be-

tanító kollégák, asz-

szisztensek, szülők 

2018. november 1. 
egyéni fejlesztési ter-

vek 
 

2018. októbertől 

Szakmai, módszer-

tani segédanyag ki-

próbálása 

Somoskövi Katalin, 

Kálmánné Gubián 

Anett 

2018. december 30. 

kidolgozott segéd-

anyagok tapasztala-

tainak dokumentá-

lása 

EFOP 3.1.6 támo-

gatásával 

2018.októbertől 

Együttműködő part-

nerek gyógypedagó-

gusainak mentorá-

lása igény szerint 

Hódy Edit, Szabó Il-

dikó,  
2019. június 15. 

jelenléti ív, fénykép 

dokumentáció 

EFOP 3.1.6 támo-

gatásával 

2018. október 

Látogatás tapaszta-

latcsere céljából 

Marcaliban Máltai 

Szeretetszolgálat Fej-

lesztő Iskolájában 

Hódy Edit, Szabó Il-

dikó, Ilisics Gyöngyi 
2018. december 1. 

fényképdokumentá-

ció, jelenléti ív 

EFOP 3.1.6 támo-

gatásával 

2018. október Szülői értekezlet osztályfőnökök 2018. október 31. jelenléti ív  

2018. november 

Nyílt nap tartása a 

szülők és az érdek-

lődő kollégák szá-

mára 

Osztályfőnökök, be-

tanító kollégák, asz-

szisztensek, szülők 

2018. november 
fénykép dokumentá-

ció, jelenléti ív 

EFOP 3.1.6 támo-

gatásával 
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Időpont Feladat Felelős Határidő Dokumentáció 
Feladatok várható 

költsége 

2018. november 
Őszi lombeltakarítás a 

parkban 
ÉA munkaközösség folyamatos 

fénykép dokumentá-

ció 
 

2018. november 

Egészségnap 

(TANAK és ÉA mun-

kaközösséggel)  

A TÁMOP 3.1.4 

Munkaközösségi ta-

gok 
2018. november 30. 

Fénykép dokumentá-

ció 
 

2018. december 6. 

Mikulás ünnepség  

(TANAK és ÉA mun-

kaközösséggel)  

osztályfőnökök 2018. december 6. 
Fénykép dokumentá-

ció 
 

2018. december 20. 

Karácsonyi zsúr a 

volt diákjaink részvé-

telével Nemeskisfalu-

dról 

ÉA munkaközösség 2018.december 20. 
fénykép dokumentá-

ció, jelenléti ív 
 

2019. január  
Téli sportnap (ÉA 

munkaközösséggel) 
ÉA munkaközösség 2019. január 

fénykép dokumentá-

ció 
 

2019. január 25.  
Félévi értékekés elké-

szítése 
Osztályfőnökök 2019. január 25. értékelések  

2019. január 

Egyéni fejlesztési ter-

vek felülvizsgálata, 

módosítása 

Osztályfőnökök, be-

tanító kollégák, asz-

szisztensek, szülők 

2019. január 30. 
egyéni fejlesztési ter-

vek 
 

2019. január 
Szavalóverseny (ÉA 

munkaközösséggel) 
osztályfőnökök 2019. január 30. 

fénykép dokumentá-

ció 
 

2019. január 25. 

A fejlesztő iskola első 

félévi munkájának ér-

tékelése 

Szabó Ildikó, osztály-

főnökök, betanító 

kollégák, assziszten-

sek 

2019. január 30. beszámoló  
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Időpont Feladat Felelős Határidő Dokumentáció 
Feladatok várható 

költsége 

2019. február 

Farsang 

(TANAK és ÉA mun-

kaközösséggel)  

Osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai asz-

szisztensek 

2019. február 28. 
fénykép dokumentá-

ció 
 

2019. március 
Nyílt nap a tagozato-

kon belül 

Osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai asz-

szisztensek 

2019. március  
fénykép dokumentá-

ció, jelenléti ív 
 

2019. március 15. 

Nemzeti ünnepünk 

(iskolai szintű prog-

ram) 

Osztályfőnökök, 

gyógypedagógiai asz-

szisztensek 

2019. március 15. 
fénykép dokumentá-

ció 
 

2018. március  

Palacsinta délután 

(ÉA munkaközösség-

gel) 

ÉA munkaközösség 2019. március 31. 
fénykép dokumentá-

ció 
 

2019. április 

Húsvéti játszóház 

(ÉA munkaközösség-

gel) 

ÉA munkaközösség 2019. április 17. 
fénykép dokumentá-

ció 
 

2019. április 

Tavaszi rajzpályázat 

(ÉA munkaközösség-

gel) 

ÉA munkaközösség 2019. április 30. 
fénykép dokumentá-

ció 
 

2019. április Családlátogatások  osztályfőnökök 2019. április 30.  üzemanyag  

2019. április  
Kirándulás Patcára, 

Katicatanyára  

Hódy Edit, Szabó Il-

dikó, Ilisics Gyöngyi, 

fejlesztőiskolában 

dolgozó gyógypeda-

gógusok, assziszten-

sek 

2019. április 30. 
fénykép dokumentá-

ció, jelenléti ív 

EFOP 3.1.6 támo-

gatásával 
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Időpont Feladat Felelős Határidő Dokumentáció 
Feladatok várható 

költsége 

2019. április 

Látogatás utógon-

dozó intézményben 

Barcsra 

Hódy Edit, Szabó Il-

dikó, 
2019. április 30. 

fénykép dokumentá-

ció, jelenléti ív 

EFOP 3.1.6 támo-

gatásával 

2019. április 

ÖKO nap 

(ÉA és TANAK mun-

kaközösséggel) 

-Madarak, fák napja 

-Víz világnapja 

Osztályfőnökök 2019. április 30. 
fénykép dokumentá-

ció 
 

2019. május 
Családi nap-hajóki-

rándulás  

Hódy Edit, Szabó Il-

dikó, Ilisics Gyöngyi 
2019. május 30. 

fénykép dokumentá-

ció, jelenléti ív 

EFOP 3.1.6 támo-

gatásával 

2019. május 

Gyereknap 

(TANAK és ÉA mun-

kaközösséggel)  

DÖK 2019. május 31. 
fénykép dokumentá-

ció 
 

2019. május-június  Osztálykirándulás osztályfőnökök 2019. június 10. 
fénykép dokumentá-

ció 
 

2019. június 15. 

Ballagás, tanévzáró 

ünnepély (iskolai 

szintű ünnepély) 

ÉA munkaközösség 2019. június 15. 
fénykép dokumentá-

ció 
 

2019. június 

Év végi értékelések 

elkészítése, a szülők, 

szakértői bizottságok 

értesítése 

osztályfőnökök 2019. június 20. értékelések  
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Ellenőrzés 

megnevezése 
Felelős Érintettek köre 

Határidő(k) 

gyakoriság 
Dokumentum 

Megjegyzés 

 

Tantermek, terápiás 

szobák, folyosók tisz-

tasága, dekorációja 

Intézményegység ve-

zető, munkaközösség 

vezető 

gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai asz-

szisztensek 

folyamatos 
fénykép dokumentá-

ció 
 

P.A.C tesztek 
Intézményegység ve-

zető 
gyógypedagógusok 2018. szeptember 30. P.A.C tesztek  

Egyéni fejlesztési ter-

vek ellenőrzése 

Intézményegység ve-

zető 
osztályfőnökök 2018. november 15. egyéni fejlesztési terv  

Naplóvezetés 
Intézményegység ve-

zető 

gyógypedagógusok, 

terapeuták 
folyamatos jegyzőkönyv  

Óralátogatások 

Intézményegység ve-

zető, munkaközösség 

vezető 

gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai asz-

szisztensek 

folyamatosan 
óravázlat, jegyző-

könyv 

minden kollégát 

évente kétszer 

Félévi értékelés 
Intézményegység ve-

zető 
osztályfőnökök félév végén értékelés  

Éves értékelés 
Intézményegység ve-

zető 
osztályfőnökök tanév végén értékelés  

Szülői tájékoztató 
Intézményegység ve-

zető 
osztályfőnökök tanév végén tájékoztató  
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18. Utazó gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve  

18.1. Helyzetelemzés 

A 2018/2019-es tanévben, két intézményben (Balatonlelle, Látrány) megszűnt a szolgáltatá-

sunk, mivel az iskolák saját gyógypedagógussal kívánják ellátni SNI tanulóik fejlesztését. 

Ugyanakkor néggyel (Buzsák, Somogyvár, Somogyvámos, Zamárdi) nőtt az ellátandó intéz-

mények száma, így tanév elején kilenc iskolában és óvodában kezdjük el a gyógypedagógiai 

szolgáltatást. A Siófoki Beszédes József Általános Iskola két utazó gyógypedagógusa is csatla-

kozott intézményegységünkhöz, Csizmeg Erzsébet logopédus, Lengyeltóti László oligofrénpe-

dagógia- szomatopedagógia szakos gyógypedagógus. Az ő ellátási területük a siófoki és Siófok 

környéki többségi általános iskolák. 

 

Sor-

szám 
Az intézmény SNI tanulók 

1. 

Balatonfenyvesi Fekete István Általános 

Iskola 

8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 

38-39.  

 2 fő pszichés fejlődési zavarral 

küzdő 

 1 fő beszédfogyatékos 

2. 
Buzsáki Általános Iskola 

8695 Buzsák, Fő tér 2. 

 1 fő pszichés fejlődési zavarral 

küzdő logopédiaterápiája 

 1 fő mozgássérült 

3. 

Ladi János Általános Iskola  

8716 Mesztegnyő,  

Kossuth Lajos utca 33.  

 4 fő pszichés fejlődési zavarral 

küzdő+2 fő logopédiaterápiája 

 4 fő értelmi fogyatékos 

4. 
Mátyás Király Gimnázium 

8640 Fonyód, Hunyadi János u. 3. 

 4 fő pszichés fejlődési zavarral 

küzdő 

 1 fő beszédfogyatékos 

5. 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 

8640 Fonyód, Fő u. 10. 

 2 fő beszédfogyatékos 

 1 fő mozgássérült 

 1 fő autizmus spektrum zavarral 

küzdő 

6. 
Somogyvári Tündérkert Óvoda 

8698 Somogyvár, Kossuth u. 1. 
 1 fő beszédfogyatékos 

7. 
Szent László Király Általános Iskola 

8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 32 

 2 fő beszédfogyatékos 

 1 fő értelmi fogyatékos logopé-

diaterápiája 

http://www.beszedes-iskola.hu/
http://buzsakiskola.sulinet.hu/
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8. 

Szent László Király Általános Iskola  

Telephelye 

Somogyvámos, Csepregi u. 5, 8699 
 1 fő beszédfogyatékos 

9. 

Zamárdi Fekete István Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

8621 Zamárdi, Fő utca 115 

 4 fő pszichés fejlődési zavarral 

küzdő 

 1 fő autizmus spektrum zavarral 

küzdő logopédia terápiája 

 2 főnek még nincs szakvélemé-

nye 

 összesen:  34 fő 

10. 
Balatonendrédi Általános Iskola, 

8613Szabadság utca 20-22.,  
 1 fő mozgássérült 

11. 

Balatonszabadi Kincskereső Általános 

Iskola, 

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 

96.  

 1 fő beszédfogyatékos 

 2 fő halmozottan fogyatékos 

 5 fő pszichés fejlődési zavarral 

küzdő 

 1 főnek még nincs szakvélemé-

nye 

12. 

Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános 

Iskola, 8171 Balatonvilágos, József At-

tila u. 119,  

 1 fő beszédfogyatékos 

 12 fő pszichés fejlődési zavarral 

küzdő 

13. 
Fekete István Általános Iskola, 8653 

ÁdándSzéchenyi u. 8.  

 1 fő halmozottan fogyatékos 

 5 fő pszichés fejlődési zavarral 

küzdő 

 2 főnek még nincs szakvélemé-

nye 

14. 

Nagyberényi Dr. Faust Miklós Általános 

Iskola 

8656 Nagyberény Óvoda u. 3. 
 1 fő mozgássérült 

15. 

Siófoki Beszédes József Általános Is-

kola 

8600 Siófok, Szépvölgyi u.2 

 11 fő értelmi fogyatékos logopé-

diaterápiája 

 2 fő pszichés fejlődési zavarral 

küzdő 

 2 fő halmozottan fogyatékos lo-

gopédiaterápiája 

16. 
Siófoki Széchenyi István Általános Is-

kola, 8600 Siófok, Kele utca 33 

 1 fő halmozottan fogyatékos 

 11 fő pszichés fejlődési zavarral 

küzdő 

17. 

Siófoki Vak Bottyán János Általános Is-

kola és AMI, 8600 Siófok, Március 15. 

park 2. 

 5 fő pszichés fejlődési zavarral 

küzdő 

 összesen:  74 fő 

 ÖSSZESEN:  108 fő 

http://www.zamardiiskola.hu/
http://www.zamardiiskola.hu/
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18.1.1. Személyi feltételek 

Az utazó gyógypedagógiai munkaközösség munkájában részt vesz: 

Gyógypedagógus Végzettség 

Böröcz János TAP szakos gyógypedagógus 

Cséplő Lívia gyógytornász, TAP szakos gyógypedagógus, logopédus 

Földes Edina TAP szakos gyógypedagógus, logopédus, TSMT I. terapeuta 

Horváth Zsuzsanna TAP szakos gyógypedagógus 

Horváth-Jakabfi Anita 
tanító, TAP szakos gyógypedagógus, TSMT II. terapeuta, 

szakvizsgázott mentortanár 

Igali Edina TAP szakos gyógypedagógus 

Mihály Margit 
tanító, TAP szakos gyógypedagógus, autizmus spektrum pe-

dagógiája szakos hallgató 

Mileticsné Valkó Gabriella TAP szakos gyógypedagógus, logopédus, TSMT II. terapeuta 

Somoskövi Katalin TAP szakos gyógypedagógus, logopédia szakos hallgató 

Szabó Ildikó 

tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, 

SZIT terapeuta, szakvizsgázott fejlesztőtanár, inkluzív nevelés 

tanára 

Szamos Noémi TAP szakos gyógypedagógus 

Csizmeg Erzsébet logopédia szakos gyógypedagógus 

Lengyeltóti László 
oligofrénpedagógia- szomatopedagógia szakos gyógypedagó-

gus 

18.1.2. Tárgyi feltételek 

Az utazást intézményünk két személyautójával, illetve az STK személygépkocsijával oldjuk 

meg. Az eszközkölcsönző fejlesztő eszközei, szakirodalmai gyógypedagógusaink rendelkezé-

sére állnak és a szolgáltatás részeként ajánlhatják a többségi pedagógusoknak és a szülőknek. 

Pályázati forrásból bővítettük eszköztárunkat, további IKT eszközök beszerzése várható. Az 

együttnevelő intézményekben eltérőek a feltételek a rehabilitációs foglalkozások megtartásá-

hoz. 
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18.2. Célunk 

 A tankerület együttnevelő intézményiben nevelődő sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók sérülésspecifikus ellátása.  

 Az inkluzív nevelés támogatása, melynek eredményeként a többségi nevelési, oktatási 

intézményekben javul az SNI gyermekek, tanulók óvodai, iskolai beválása, hosszú tá-

von a sikeres lesz társadalmi integrációjuk. 

 A szakmai kompetenciáink növelése: törekszünk az együttnevelésben részesülő tanulók 

minél eredményesebb fejlesztésére, ezért olyan képzéseken, konferenciákon vesznek 

részt gyógypedagógusaink, melyek felkészítik őket az eltérő feladatellátásra. 

 Az eszköztár bővítése a hatékonyabb fejlesztés érdekében. 

 Együttműködés, partnerség, kooperáció kialakítása a befogadó pedagógusok és segítő 

szakemberek között. Érzékenyítést végzünk együttnevelő intézményekben.  

18.3. Feladatok 

Az utazó gyógypedagógus feladatai 

A gyógypedagógus feladatai tanév elején: 

 a szakértői vélemény értelmezése,  

 az aktív hospitálás, az SNI tanuló hatékony megismerése érdekében, 

 együttműködik a többségi pedagógussal a diagnosztikus mérések végzésében, tantárgyi 

felmérők elkészítésében, 

 a team (befogadó pedagógusok, gyógypedagógusok, terapeuták, pszichológus, szociális 

szakember, védőnő, szülő) tagjaival elkészítik a tanuló egyéni fejlesztési tervét, 

 elősegíti az SNI tanuló befogadását a tanulók és a pedagógusok érzékenyítésével, 

 a gyermek beilleszkedésének segítése megfigyeléssel, beszélgetéssel, tanulópárok ki-

alakításával, egyéni foglalkozással, 

A tanév során:  

 folyamatosan figyeli, nyomon követi a SNI tanuló fejlődését, 

 javaslatot tesz, segítséget nyújt az eszköz, módszer, segédanyag kiválasztásában, 

 koordinálja az egyéni fejlesztést, részt vesz benne, a habilitációs, rehabilitációs tevé-

kenység biztosításával, 
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 adminisztrációs feladatai közé tartozik az egyéni fejlesztési terv készítése, egyéni fejlő-

dési lapok betétíveinek vezetése, konzultációs űrlapok kitöltése, tanulói portfólió (szak-

értői és kontrollvélemények, diagnosztikus mérések, egyéni fejlesztési terv, a fejlesztés 

eredményeinek rögzítése, konzultációs űrlapok, hivatalos iratok, feljegyzések, a SNI 

tanuló egy-egy jellemző munkája: rajz, fogalmazás, tantárgyi teszt, stb.) készítése, rend-

szerezése, 

A befogadó pedagógusokkal történő kapcsolattartás feladatai közé tartozik: 

 a pedagógusok attitűd és szemléletformálása, bemutató órák, beszélgetések, esetmeg-

beszélések, stb. által,  

 a gyógypedagógus javaslatot tesz a SNI típusához, egyéni igényeihez igazodó tanulási 

környezet kialakításához, 

 segítséget nyújt a tanuló igényeinek megfelelő egyéni tanmenetek összeállításában, a 

szükséges eszközök kiválasztásában, 

 javaslatot tesz a gyógypedagógiai módszerek alkalmazására, részt vesz a szakemberek 

team-munkájában, 

 konzultál a többségi pedagógusokkal a differenciált óravezetésre való felkészülésben, 

az óravázlat elkészítésében, 

 szakirodalmat ajánl a SNI tanulók sérülésspecifikus fejlesztésével kapcsolatban, 

Szülőkkel való kapcsolattartás feladatai: 

 tájékoztatás a fejlesztés eredményeiről 

 a tanulási és nevelési problémákkal vagy pályaválasztással kapcsolatos tanácsadás, 

 a többségi tanulók szüleinek érzékenyítő programok szervezése, illetve lebonyolítása  

Termék 

tájékoztató levél 

nem releváns 

jegyzőkönyv a látogatásról 

táblázat a sajátos nevelési igényű gyermekekről 

órarendek 

telefon, tájékoztató levél, előadás, konzultációs űrlapok  
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fejlesztési tervek 

fejlesztési tervek, betéti ívek, űrlapok, gyermek, tanulók munkái 

jegyzőkönyv, jelenléti ív 

fejlesztési tervek, betéti ívek, űrlapok, gyermek, tanulók munkái 

fejlesztési tervek, betéti ívek, űrlapok, gyermek, tanulók munkái 

konzultációs űrlap 

jegyzőkönyv 

jegyzőkönyv, kidolgozott anyagok 

kölcsönszerződések 
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2018/2019-as tanév feladatai 

Tevékenység Időszak Határidő Érintettek köre Felelős Termék 

 

Tájékoztató levél az intéz-

ményvezetőknek a gyógype-

dagógus első látogatásáról, a 

tanév eleji feladatairól 

2018.  

augusztus 

utolsó előtti-

hete 

2018.  

augusztus 24. 
utazó gyógypedagógusok  

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

tájékoztató levél 

Telefonos egyeztetés a befo-

gadó intézmények vezetőivel 

az első találkozásról 

2018.  

augusztus 

utolsó hete 

2018.  

augusztus 31. 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

nem releváns 

Részvétel az intézményközi 

gyógypedagógusi munkakö-

zösség alakuló ülésén 

 
2018. augusz-

tus 30. 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógu-

sok 
 

Befogadó intézmények végig 

látogatása, újonnan beérkezett 

jelzések fogadása 

2018.  

szeptember 

első két hete 

2018.  

szeptember 

15. 

utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

 

Csoportbeosztások elkészítése 

2018.  

szeptember 

3. hete 

2018.  

szeptember 

21. 

utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

táblázat a sajátos neve-

lési igényű gyermekek-

ről 

Órarend kialakítása 

2018.  

szeptember 

4. hete 

2018.  

szeptember 

30. 

utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

órarendek 

 

Szülők, befogadó pedagógu-

sok, intézményvezetők tájé-

koztatása az ellátásról. 

2018.  

szeptember 

4. hete 

2018.  

szeptember 

30. 

utazó gyógypedagógusok 

igazgatóhelyettes, 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

telefon, tájékoztató le-

vél, előadás, konzultá-

ciós űrlapok  
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Egyéni fejlesztési tervek ké-

szítése. 

2018.  

október 2. 

hete 

2018.  

október 30 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógu-

sok, utazó gyógypeda-

gógiai ellátás intéz-

ményegység-vezető 

fejlesztési tervek 

Fejlesztések megkezdése 1. 

negyedévi fejlesztési terv sze-

rint 

2018.  

október 01- 

december 31. 

nem releváns utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető, befogadó 

intézmények vezetője 

fejlesztési tervek, be-

téti ívek, űrlapok, gyer-

mek, tanulók munkái 

Részvétel az intézményközi 

gyógypedagógusi munkakö-

zösség rendezvényén: Játékos 

vetélkedő az integráció jegyé-

ben –  

2018. nov-

ember 
 utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógu-

sok, utazó gyógypeda-

gógiai ellátás intéz-

ményegység-vezető 

fotódokumentáció 

Új befogadó intézményeknél 

dolgozók érzékenyítése igény 

szerint 

aktuális hó-

nap 
nem releváns utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

jegyzőkönyv, jelenléti 

ív, fotódokumentáció 

Fejlesztések megkezdése 2. 

negyedévi fejlesztési terv sze-

rint 

2019. január 

01- március 

31. 

nem releváns utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető, befogadó 

intézmények vezetője 

fejlesztési tervek, be-

téti ívek, űrlapok, gyer-

mek, tanulók munkái 

Fejlesztések megkezdése 3. 

negyedévi fejlesztési terv sze-

rint 

2019. április 

01-tanév vé-

géig 

nem releváns utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető, befogadó 

intézmények vezetője 

fejlesztési tervek, be-

téti ívek, űrlapok, gyer-

mek, tanulók munkái 

Befogadó intézményekben 

hospitálások, óralátogatások 

aktuális hó-

nap 
nem releváns utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

konzultációs űrlap 

Team megbeszélések, mű-

helymunkák 
kéthetente nem releváns utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

jegyzőkönyv 
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Kölcsönözhető eszköztár fo-

lyamatos működtetése 
folyamatos nem releváns 

kölcsönzőt működtető 

munkatársak, gyógypeda-

gógusok, integráló intéz-

mények pedagógusai, 

szülők 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

kölcsönszerződések 

Az első félév zárása 

Félévi statisztika elkészítése 

az SNI tanulók ellátásáról 

2019. január 

1-2. hete 

első félév 

utolsó napja 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

félévi statisztikák 

Az utazó gyógypedagógiai in-

tézményegység munkájáról 

beszámoló készítése 

2019.január 

3. hete 

félévi értekez-

let 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

félévi beszámoló 

Fejlesztések megkezdése 3. 

negyedévi fejlesztési terv sze-

rint 

2019.április 

01-június 15. 
nem releváns utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

egyéni fejlesztési ter-

vek, konzultációs la-

pok 

Félévi és tanév végi szülői ér-

tekezleten való részvétel a be-

fogadó intézményben igény 

szerint 

aktuális hó-

nap 
nem releváns utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

konzultációs űrlap, je-

lenléti ív 

Az első félévi változások fi-

gyelembe vételével a szüksé-

ges módosítások elvégzése 

 

2019.január 

4. hete 

2019. január 

30. 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

módosított táblázatok 

Részvétel az intézményközi 

gyógypedagógusi munkakö-

zösség rendezvényén: Szak-

mai nap 

2019. április   utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

 

Tanév végi feladatok 

Részvétel az intézményközi 

gyógypedagógusi munkakö-

zösség záró ülésén 

2019. május 

vége június 

eleje 

 utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

 



75 

 

Tanév végi szöveges értékelés 

készítése. 

2019. június 

1. hete 

2019. június 

07. 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

tanév végi szöveges ér-

tékelések 

Szülők tájékoztatása a fejlesz-

tés eredményéről 
tanév zárása 

2019. június 

15. 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

tanév végi szöveges ér-

tékelések 

Év végi statisztika elkészítése 

a sajátos nevelési igényű gyer-

mekek ellátásáról 

2019. június 

20. 

2019. június 

20. 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

év végi statisztika 

Beszámoló készítése a több-

ségi intézmények felé 
tanév zárása 

2019. június 

15. 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

tanév végi beszámolók 

Egyéni fejlődési lapok, beté-

tívek zárása, átadása 

2019.június 

2. hete 

 

2019. június 

15. 

utazó gyógypedagógusok 

 

 

utazó gyógypedagógu-

sok, befogadó intéz-

ményvezetők 

átadást, átvételt igazoló 

lap 

 

Értesítés a mulasztásról, hi-

ányzások vezetése a rehabili-

tációs órákról. 

aktuális hó-

nap 

aktuális hóna-

pot követő hó-

nap 10. napja  

utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető  

 

értesítés a hiányzásról 

a befogadó intézmé-

nyek felé 

Az utazó gyógypedagógiai há-

lózat tevékenységéről szóló 

tanév végi beszámoló elkészí-

tése. 

2019. június 

3. hete 

év végi érte-

kezlet 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető, 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

tanév végi beszámoló 

Utazó gyógypedagógiai proto-

koll módosítása. 

2019. au-

gusztus 

utolsó hete 

2019. szept-

ember 01. 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

módosított protokoll 

Szakmai képzéseken, konfe-

renciákon való részvétel 
folyamatos nem releváns utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

oklevelek, tanúsítvá-

nyok 

A következő tanév előkészítése 



76 

 

 

Szolgáltatást igénylő űrlapok 

kiküldése az intézményekbe. 

 

2019.május 

2. hete 

2019. május 

15. 

intézményegység-vezető 

/utazó gyógypedagógu-

sok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

űrlapok az intézmé-

nyek vezetőinek 

Szolgáltatást igénylő űrlapok 

begyűjtése 

2019. május 

15.-június 

05. 

2019. június 

05. 

a térség befogadó óvodái, 

iskolái 

a térség óvodáinak,  

iskoláinak intézmény-

vezetői 

visszaküldött szolgálta-

tást igénylő űrlapok 

Beérkezett szolgáltatást 

igénylő űrlapok rendszere-

zése. 

2019. május 

15.-június 

15. 

2019. június 

15. 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

rendszerezett szolgálta-

tást igénylő űrlapok 

Emlékeztető küldése a befo-

gadó intézményeknek a kont-

roll szakértői bizottsági vizs-

gálatokról 

2019. június 

1-15. 

2019.június 

15. 

a térség befogadó óvodái, 

iskolái utazó gyógypeda-

gógusok 

a térség befogadó óvo-

dáinak, iskoláinak in-

tézményvezetői 

formanyomtatvány 

(Szakértői javaslat 

iránti kérelem 

(Tü.16/új r.sz.) +jel-

lemzés 

A tankerületen belül intéz-

ményt váltó gyerekek, tanulók 

iratanyagának átadása, átvé-

tele 

2019. jú-

nius15-25. 

2019. június 

25. 
utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

elkészült dossziék 

Szakmai képzéseken, konfe-

renciákon való részvétel 
folyamatos  utazó gyógypedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegy-

ség-vezető 

oklevelek, tanúsítvá-

nyok 
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19. A Diákönkormányzat munkaterve 

19.1. A diákönkormányzat célja 

1. Olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok és rajtuk keresztül az iskola di-

ákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját, kreatív ötletekkel állnak elő, a 

megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, mely által személyiségüket és környeze-

tüket fejlesztik. 

2. Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása. 

3. A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása. 

4. Az iskola diákságának közösségépítő foglalkozások, szabadidős programok tervezése, 

szervezése, lebonyolítása. 

5. Aktív, eseménydús iskolai élet szervezése, egy összetartóbb közösség létrehozása. 

6. Egészséges kapcsolat ápolása a közfeladatot ellátó szervekkel. 

19.2. A diákönkormányzat feladata 

1. Szervezi a közösség életét. 

2. Tevékenyen részt vesz a munkatervben szereplő programok lebonyolításában. 

3. Együttműködik az intézmény munkaközösségeivel. 

4. Éves munkatervet készít. 

5. Beszámol a tevékenységéről a választó közösségnek. 

6. Megfogalmazza az esetleges problémákat véleményláda használatával. 

7. Szervezetének kialakítása, működési rendjének meghatározása. 

8. Véleményalkotás az oktatási intézmény diákságát érintő kérdésekben. 

9. Javaslattétel a gyermekeket és ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt. 

10. Egészséges életmódra való ösztönzés. 

19.3. A diákönkormányzat 2018/2019. évi programja 

Az iskola DÖK üléseit havonta tartja, ahol minden osztályból a megválasztott tanulók vesz-

nek részt. A megjelent diákok kötelessége az osztályközösség tájékoztatása-az elhangzott té-

mákról, döntésekről-az osztályfőnöki órák keretében. Ők képviselik az osztály véleményét a 
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diákokat érintő kérdésekben. A DÖK első ülésére az aktuális tanév szeptemberében kerül sor, 

ahol döntés születik a testület munkájának fő területeiről. 

 

Ezek a következők:  

a DÖK éves programterve 

feladatok, programok az egész tanévre 
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19.4. A 2018/2019-es tanév feladatai 

Időpont Esemény Feladat Határidő Költségek 
Felelős 

 

A megvalósítás doku-

mentumai 

2018.szept. 
DÖK megala-

kulása 

DÖK képviselőinek megvá-

lasztása osztályszinten, 

DÖK megalakulása 

A DÖK munkatervének össze-

állítása, elfogadása 

Az iskolai házirend megbeszé-

lése, véleményezése 

Szeptember 

vége 
- 

osztályfőnök 

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

 

DÖK tagok 

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

jelenléti ív 

2018.szept. Iskolagyűlés 
DÖK tagjainak bemutatása 

Aktualitások 
  

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

iskolavezetés 

 

2018. 

szept. 

Gesztenye- 

gyűjtés 

Gesztenyegyűjtés osztályszintű 

elindítása 

2018. 

szept.-nov. 

folyamatos 

 

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség 

tagjai 

Fénykép 

2018. szept. Diákgyűlés Papírgyűjtés meghirdetése 

2018. szept.-

nov.  

folyamatos 

 

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

DÖK tagok, osz-

tályfőnökök 

 

2018.okt. 
Gesztenye le-

adása 
- gesztenye leadás, elszállítás 2018.okt. - 

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

DÖK tagok 

 

fénykép 

2018.nov. 
Töklámpás 

nap 

-előkészítés 

-szervezési feladatok 
2018. nov. 5000.- Ft 

DÖK munkáját 

segítő pedagógus 

DÖK tagok 

tantestület 

Fénykép 
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2018. nov. Papírgyűjtés 
Papírgyűjtés megszervezése, 

lebonyolítása- 
2018. nov.  

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

DÖK tagok 

 

Fénykép 

2018. 

dec. 

Mikulás ün-

nepség 

mikulás csomagok beszerzése 

és kiosztása 

2018. 

dec. 
- 

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

DÖK tagok 

Fénykép 

2019. február Farsang 
- felkészülés a farsangra 

- feladatok kiosztása 
2019. február 10000.- Ft 

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

DÖK tagok 

Fénykép 

2019. márc. Diákgyűlés Papírgyűjtés meghirdetése 2019. március  

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

DÖK tagok, osz-

tályfőnökök 

 

2019. április Papírgyűjtés 
Papírgyűjtés megszervezése, 

lebonyolítása- 
2019. április  

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

DÖK tagok 

Fénykép 

2019. május Gyermeknap 

Gyermeknap előkészítése, fel-

adatok megbeszélése, elosz-

tása- népi hagyományok, játé-

kok felelevenítése --kézműves 

foglalkozások 

- játékos, vidám délután 

néptánc bemutató 

2019.május 

Anyagkölt-

ség,jutalmak: 

20.000.- Ft 

Dök munkáját se-

gítő pedagógus 

DÖK tagok, isko-

lavezetés, iskola 

pedagógusai 

Fénykép 

2019. jún. 
Dök gyűlés, 

Diákgyűlés 
- éves munka értékelése 2019. június 

DÖK tagok 

jutalmazása 

5000.-Ft 

DÖK munkáját 

segítő pedagógus 

Jelenléti ív, 

fénykép 
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20. ÖKO iskola munkacsoport munkaterve 

20.1. Helyzetelemzés 

Iskolánk a megye északi részén fekszik, (Nyugat-belső Somogy) a Balaton vízgyűjtő területé-

hez tartozó dombvidéki terület. Ezt a területet a Balaton felé futó vízfolyások szabdalják fel. 

Környeztünk legfontosabb erőforrásai: 

– a talaj, 

– a gyönyörű táj,  

– az erdők,  

– szőlő és gyümölcs kultúrák. 

A természeti erőforrások lehetőségei kiváló alapot nyújtanak az agrár-környezetvédelemből 

adódó előnyök maximális kihasználására.  

A környezeti és egészségnevelés minden fogyatékos tanuló valamint ínadaptált tanuló nevelé-

sében – a későbbi életvitel kialakítása érdekében- igen hangsúlyos szerepet kap. A fogyatékos-

ság okozta megismerési funkciók sérülései megkívánják úgy a természeti, mint a társadalmi 

környezet vonatkozásában, hogy ez a nevelési terület is elsajátításra kerüljön.  

Iskolatípusunkban nagy segítséget jelent a nem intézményes környezeti nevelést végzőkkel 

való szoros együttműködés. Ez az együttműködés csatornát nyit a fogyatékos fiatalokat befo-

gadó és teljes emberként elfogadó társadalmi közeg felé. Ez arra ad módot, hogy tanulóink 

tevékenyen részt vállaljanak a településünk környezetvédelmi munkájában, izoláltságukból ki-

léphetnek, így a környezetük elfogadja hiányosságaikat, épít az értékekre. 

Nálunk a környezeti nevelésnek hagyományai vannak, mely a sérült személyeinkre komplex 

módon hat, értékeket ismernek meg, értékrendet, érzelmi viszonyulásukat alakítanak, fejlesztik 

a megismerő képességüket, cselekvési képességeiket aktivizálják és felszínre hozzák a rejtett 

tartalékokat. 

Nem a kampányszerűség jellemez bennünket, hanem a folyamatos és tervezett feladatok azok, 

amelyek szokásrendszerünkbe beépülve, elősegítik a megkívánt magatartásforma kialakulását.  
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20.1.1. Az ÖKO munkacsoport tagjai 

1. Dakos Ildikó 

2. Gyurina Beáta 

3. Horváthné Csima Tímea 

4. Kálmánné Gubián Anett 

5. Kissné Bradics Szilvia 

6. Mihály Margit 

7. Stikkel Ferenc  

8. Szabó Márta 

9. Papp József 

20.1.2. Az iskola hitvallása 

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet- környezet 

óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a ter-

mészet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a 

saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyerekeket, 

hogy a társadalom számára hasznos és környezettudatos felnőttekké váljanak. 

20.1.3.Alapelvek: 

– iskolánk a környezetegészségi nevelés központja 

– az intézmény működtetése környezetkímélő, energiatakarékos 

– a problémákat a környezet és egészség összefüggésében tárjuk fel 

– a környezetvédelem és az egészségvédelem mindig a megfelelő súllyal szerepeljen 

20.1.4. A környezeti nevelés cél és feladatrendszere 

Környezetünk legyen tanítványaink számára az emberiség közös öröksége, mely minőségé-

nek, megőrzése és javítása közös és egyéni kötelesség. A környezeti nevelés az egészségvéde-

lem és az ökológiai egyensúly fenntartásának része, védelméhez minden ember képes hozzá-

járulni. 

Tudatosuljon bennük, hogy a környezet részét képező erőforrásokat előrelátóan és ésszerűen 

szabad csak felhasználni. 
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20.2. Célmeghatározás 

– pozitív attitűd kialakítása a mindennapi környezetvédelem iránti tágabb és szűkebb 

környezetükben 

– kortárscsoportok közötti kapcsolat elősegítése 

– az iskolaközösség külső és belső ÖKO kapcsolatrendszerének gazdagítása- kapcsolati 

háló bővítése 

– kiemelt célunk Somogyvár természeti értékeinek megismerése (Nemzeti Emlékhely, 

Széchenyi-kastély és a hozzátartozó park élővilága, SzentesIca-forrás, Templom, Kál-

vária) 

– egységes környezet, életmód biztosítása 

– a környezetet károsító, veszélyeztető hatások megelőzése 

– az élő és élettelen környezet kapcsolatának megismerése 

– a természeti értékek megóvása 

– természeti erőforrások (föld, víz, levegő) vizsgálata 

– tudatformálás, erkölcsi értékek közvetítése 

– életvezetési képességek fejlesztése 

– közösségfejlesztés 

20.3. Feladatunk 

– a természeti, az épített, a társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges 

magatartásminták, ismeretek, értékek, életviteli szokások megtanítása, kialakítása, 

– az öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, örökbe fogadott patak óvása, 

– kisállatok megfigyelése és gondozása, 

– gyógynövények megismerése, gyűjtése és felhasználása, 

– a gyakorlati kert adta lehetőségek kihasználása: növények szaporítása, ápolása, gondo-

zása, 

– közvetlen környezet díszítése, szépítése 

– az intézmény minden dolgozója ismerje meg az iskola területén található védett növé-

nyeket, állatokat, 

– a dolgozók járjanak elől jó példával a környezetvédelem területén, 

– a tanult ismeretek folyamatos ellenőrzése, a hatékonyság felmérése,  

– környezeti értékeink felmérése, feldolgozása a tanulók bevonásával 
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– a tanult ismeretek alapján az élőhelyek megóvása, lehetőség szerint bővítése a cselekvő 

természetvédelem megteremtése. 

– a tevékenység széleskörű megismertetése – reklámozása, ismeretterjesztő tablók készí-

tése – térkép a park védett növényeiről, állatairól, 

– a természeti környezetre alapozott programok továbbfejlesztése, 

– kapcsolatok teremtése civil szervezetekkel, önkormányzattal, egyesületekkel, a meg-

lévő kapcsolatok továbbfejlesztése, 

– olyan jártasságok, képességek, személyiségvonások kialakítása, amelyek hatékonyabbá 

tehetik a környezeti nevelés megvalósítását, 

– fejlesztések megvalósítása, pl.: illegális hulladéklerakók feltérképezése, elemgyűjtés, 

pet palackok gyűjtése. Öko csoport létrehozása 

– Öko kommandó megalakítása 

– Öko őrjárat felállítása 

– NATURA 2000 területek megismertetése a tanulókkal 

– Jelölő fajok megismertetése 

20.3.1. Színterek, szervezeti keretek: 

– iskolai: tanítási óra, szakkörök, továbbképzések 

– szabadtéri tevékenységek 

– iskolán kívüli: állatkert, botanikus kert, kirándulások, terepgyakorlatok, erdei iskola, 

gyakorlókert, szakkör, egészségnap, vetélkedők, versenyek, jeles napok, kiállítások, 

előadások, együttműködés civil szervezetekkel 

– NATURA 2000 területek Somogy Megyében 

valamint a tanulóknak a tágabb környezetükben fellelhető faritkaságok gondozása: 

– Gingo biloba fák 

– Magnólia stellata 

– Piramis tölgy 

– Tornyos tölgy 

– Tulipánfák 

20.3.2. Hosszú távú pedagógiai célok: 

– Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

– NATURA 2000 ismertetése, elsajátítása 

– A környezetetika hatékony fejlesztése 
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– Az érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

– Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

– Tolerancia kialakítása 

– A környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

– Felelősség felébresztése 

– A családi életre nevelés fejlesztése 

– Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

– NATURA 2000 területekkel hosszú távú kapcsolat kiépítése 

– Erdei iskolák, táborok szervezése 

– Társiskolákkal (ÖKO) kapcsolatfelvétel 
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20.4. A 2018/2019-es tanév feladatai 

Időpont Esemény Feladat Sikerkritérium Határidő Költségek Felelős 
Dokumen-

tálás 

2018.aug.21. 

ÖKO mun-

kacsoport 

létrehozása 

Éves ÖKO munkaterv elkészí-

tése, egyeztetése az iskolában 

működő munkaközösségekkel 

- NATURA 2000 ismerte-

tése 

Az éves munka-

terv elfogadása 

2018. aug. 

22. 
- 

Munkaközösség 

vezetők, tagok, tan-

testület 

Jelenléti ív 

2018. 

szept. 03. 
Tanévnyitó 

- tanévnyitó ünnepély megszer-

vezése, 

- versek kiosztása 

-hangosítás 

Tanévnyitó ünne-

pély 

2018. 

szept. 03. 
 

Tantestület, 

diákok 
Fénykép 

2018.szept. 

04-08. 

 

Adaptációs 

hét 

Szeptember 03. 

- tűz,-és balesetvédelmi okt. 

- parkrendezés, szemétszedés 

- osztálytermek dekorálása 

- Házirend ismertetése 

 

Szeptember 04. Kedd: Apát-

sági túra 

szeptember 05.: 

Balesetmentes Iskola, ÖKO nap 

Szeptember 06. Sportnap 

Szeptember 07.: 

Osztálynap 

- új ÖKO tagok megválasztása 

- ÖKO Munkacsoport munkater-

vének elfogadtatása 

közösségalakítás 

- pozitív élmé-

nyek szerzése, él-

ménypedagógia 

módszereivel 

- tiszta, rendezett 

környezet 

 

csoportszabályok 

kialakulása 

2018.szept. 

04-08. 
- 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség 

tagjai 

 

 

 

ÖKO munka-

csoport tagjai 

Fénykép 
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2018.okt.22. 
Takarítás vi-

lágnapja 

Kastély, Széchenyi park, telepü-

lés területén szemétgyűjtés, osz-

tálytermek, folyosók takarítása 

osztályok aktív 

részvétele 

(szünetek, életvi-

tel óra keretén be-

lül) 

2018.szept.

22. 
 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség 

tagjai 

Fénykép 

2018.okt.22. 
Autómentes 

világnap 

Őszi túra lebonyolítása a park-

hoz tartozó erdőben 

osztályok aktív 

részvétele 

2018.szept.

29. 
 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség 

tagjai 

Horváthné Csima 

Tímea 

Fénykép 

2018.okt.01. 

Munkaközös-

ségi foglalko-

zás 

- az adaptációs hét tapasztalatai-

nak megbeszélése, aktuális prob-

lémák elemzése 

- dokumentáció: egyéni fejlesz-

tési tervek, tanmenetek 

Munkaközösségi 

tagok aktív rész-

vétele 

2018.okt. 

02. 
- 

Munkaközösség 

Vezető, 

tagok 

 

2018.okt. 

Továbbtanu-

lási kiállítá-

son való rész-

vétel 

a szakiskolai képzés bemutatása 

a diákok és a pedagógusok köré-

ben 

szakiskolai mun-

kaközösség tagjai 

2018 okt. 

30. 
 

Berkesné Mihály 

Mária 

szórólapok, 

fényképek 

2018.okt.04. 
Az állatok vi-

lágnapja 

- Állatmenhely dolgozóinak 

meghívása az intézménybe 

-beszámoló a munkájukról, vala-

mint a felelősségteljes állattar-

tásról és az állatvédelemről 

 

Aktív részvétel 
2018. 

okt.20. 
- 

ÖKO Munkaközös-

ség 

Bán Anita 

Fénykép 

2018.okt.06. 
Az aradi vér-

tanúk napja 
- megemlékezés osztályszinten Aktív részvétel 

2018. 

okt.06. 
- Osztályfőnökök Napló 

2018. okt.23. 
Meg- 

emlékezés 

-ünnepi műsor megszervezése, 

- versek kiosztása 

-hangosítás 

-ebédlő elpakolása 

Ünnepi hangulat 

kialakítása 

Fegyelmezett ma-

gatartás 

2018. okt. 

23. 
- 

9. E. 

Tóth László 
Fénykép 
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2018.okt.29.- 

2018.11. 02. 

ŐSZI SZÜ-

NET 

A szünet előtti utolsó tanítási 

nap október 26. a szünet utáni 

első tanítási nap november 05. 

     

2018.nov. Nyílt nap 

- az Intézmény bemutatása, tájé-

koztatás, majd egy tanítási óra 

megtekintése 

Osztályonként 

szülő részvétele a 

nyílt napon 

2018. nov. 

30. 
- 

Munkaközösség 

Vezető, 

Osztályfőnökök 

Fénykép, 

Jelenléti ív 

2018.nov.03. 

Őszi lombta-

karítás a 

park terüle-

tén 

Széchenyi kastély területéhez 

tartozó park, udvar gondozása 
 2018.nov.0.  Dakos Ildikó Fénykép 

2018.dec. 
Madárles, 

madáretetés 

- a védett területnek nyilvánított 

park területén 

előforduló madarak figyelemmel 

kísérése, az etetőkben levő mag-

vak pótlása 

Aktív részvétel, 

pedagógusok, diá-

kok 

2018.febr. 

vége 
- 

Osztályfőnökök 

Munkaközösség 

vezetők 

Stikkel Ferenc 

Fénykép 

2018.dec. 

Karácsonyi 

sütivásár, 

teadélután 

- a teadélután megszervezése és 

lebonyolítása 

- felelősök és a feladatok kijelö-

lése 

Aktív részvétel, 

Jó hangulat 

2018.dec.19

. 

Tea, pogá-

csa, 

gyümöl-

csök édes-

ség: 

10.000.-Ft 

Értelmileg Akadá-

lyozott Tagozat 

Munkaközössége 

 

Fénykép 

2018. dec.16-

20. 

Karácsonyi 

vásár 

- ajándéktárgyak, asztali díszek, 

adventi koszorúk készítése és 

árusítása 

termésekből, újra hasznosítható 

anyagokból 

 
2018.12.16-

20. 
- 

Mihály Margit 

Gyurákovics Ildikó 
fénykép 

2018.dec.22.- 

2019. jan.02. 

TÉLI SZÜ-

NET 

A téli szünet 2018. december 21-

től 2019. január 02-ig tart. A szü-

net előtti utolsó tanítási nap 2018. 

december 21. a szünet utáni első 

tanítási nap 2018. január 03. 
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2019.jan. 

A 8. osztályo-

sok tovább-

tanulása 

- szakiskolai órák és gyakorlati 

helyek látogatásának szervezése, 

lebonyolítása 

A 8. osztályos ta-

nulók aktív rész-

vétele 

2019. jan. 

30. 
- 

Munkaközösség 

vezetők/ált.isk., 

szakisk./ 

8. o. osztályfőnöke 

Papp József 

Fénykép 

Jelenléti ív 

2019. jan. 8. 
Téli sport 

nap 

Élmény, sport, egészséges élet-

mód, mozgás fontossága 

Értelmileg Aka-

dályozott Tagozat 

tanulói 

2019.01.08. - 
Stikkel Ferenc 

Földes Edina 
Fénykép 

2019.feb.19. 

ÖKO nap ke-

retében kö-

zös madár-

etetés a park-

ban 

Gondoskodás az állatokról, ma-

dárvédelem 
Iskola diákjai 2019.02.19. - 

Stikel Ferenc, 

Kircz Ágnes 

Dakos Ildikó 

Fényképek 

2019.feb. 

Farsangi 

népszokások 

ápolása, bu-

sómaszk ké-

szítése, busó-

járás, fánk-

sütés 

élménnyújtás, 

élménypedagógia 
Iskola tanulói 2019.02.28. 3000Ft 

Munkaközösség 

vezetők 

Horváthné Csima 

Tímea 

Fénykép 

2019. márc. 

22.(03.22-i 

hét) 

Víz világ-

napja, 

Gyakorlókert 

Víz fontossága, 

takarékoskodás 

Tanulók 

Pedagógusok 

2019. már-

cius 22-i hét 
- 

Osztályfőnökök 

betanítók 
Fénykép 

2019. márc. 

utolsó hete 

Népi hang-

szerek készí-

tése termé-

szetes anya-

gokból 

Élménypedagógia Tanulók 

2019. már-

cius utolsó 

hete 

- Somoskövi Kata Fénykép 

2019. április 
Húsvéti ját-

szóház 

Kézműves délután a húsvét jegy-

ében 
  Fénykép   
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2019. ápr. 

első hete 

ÖKO iskolai 

továbbképzés 

pedagógusok 

nak 

Új információk, módszerek át-

adása 

Pedagógusok 

ÖKO csoport tag-

jai 

2019. április 

első hete 
- 

Horváthné Csima 

Tímea 

Fénykép je-

lenléti ív 

2019. 

ápr.18.—ápr. 

23. 

TAVASZI 

SZÜNET 

A tavaszi szünet 2018. április 

április 23-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2018.04.17. a 

szünet utáni első tanítási nap áp-

rilis 24. 

     

2019.ápr. 09. 
Szelektív hul-

ladékgyűjtés 
 

Tanulócsoportok 

aktív részvétele 

2019. április 

09. 
- osztályfőnökök Fénykép 

2019. ápr. 22. Föld napja 
Tavaszi túra Szentesica –forrás, 

Kupavár 

tanulók, pedagó-

gusok, assziszten-

sek 

2019. április 

20- 23-24.. 
- 

ÖKO Munkaközös-

ség 

Horváthné Csima 

Tímea 

Mihály Margit 

Fénykép 

2019. ápr. 

Tavaszi rajz-

pályázat ki-

írása 

Virágok, gyümölcsök, tájkép, ál-

latok 
Diákok 

2019.április 

23. 
 

Horváth Zsuzsanna 

Kircz Ágnes 
Kiállítás 

2019. ápr. 

Gyakorlókert 

gondozása, 

palántázás, 

veteményezés 

Tavaszi munkák, Tanulók 2019. április - Dakos Ildikó Fénykép 

2019. május 

14. 

Madarak – 

fák napja. 

Erdei kirán-

dulás 

Madárszakértő meghívása, ma-

dárfigyelés, jelölő fajok ismerte-

tése 

Diákok aktív 

részvétele 

új ismeretek elsa-

játítása 

2019. május 

20. 
- 

Stikkel Ferenc, 

Papp József 
Fénykép 

2019. május Egészségnap vetélkedők, 

tanulócsoportok 

aktív részvétele, 

pedagógusok, 

asszisztensek 

2019. május 

31. 
- 

Fazekas Krisztián 

Mileticsné Valkó 

Gabriella 

Horváth Zsuzsanna 

Fénykép 
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2019. máj. 

31. 

Dohányzás-

mentes világ-

nap 

Plakátok készítése 

előadások, kisfilmek vetítése 

Felső tagozat, 

Speciális szakis-

kola diákjai 

2019. május 

31. 
- 

Böröcz János 

Vörös Anita 

Szamos Noémi 

Kiállítás, 

Fénykép 

2019. június 

Környezetvé-

delmi világ-

nap 

Országos programokhoz való 

csatlakozás, részvétel a progra-

mokon 

Tagozatok diák-

jai, pedagógusok 

2019.június 

15. 
10000 Ft 

Munkaközösség 

ÖKO tagok 
Fénykép 

2019. június 

13-15. 

Kerékpár-

túra 

Horgászat 

Természetismeret, 

Jelölő fajok megismertetése 

Új ismeretek elsajátítása 

Diákok 

Pedagógusok 

2019. június 

13-15. 
- 

Böröcz János 

Stikkel Ferenc Sa-

rok Szilvia 

pedagógusok, asz-

szisztensek 

Fénykép 

2019. jún. 16-

17. 

Munkaközös-

ségi foglalko-

zás 

Éves munka értékelése 

Az éves munka-

terv sikeres meg-

valósítása 

2019. 

jún.16-17. 
- 

Munkaközösség 

vezető tagok 
Jelenléti ív 
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21. Kollégiumi munkaterv 

Jogszabályi háttér 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

– 2011. évi CXX. törvény a nemzeti köznevelésről. 

– 59/2013 (7.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjáról.  

21.1. Helyzetfeltárás 

Tanulói összetétel 

A kollégiumi férőhelyeink száma ideiglenesen 28 fő. A 2018/2019-as tanévben bentlakó diá-

kok száma 14 fő.  

Személyi feltételek 

Kollégiumvezető: Hódy Edit 

Pedagógiai asszisztensek:  

1. Rádicsné Torma Ildikó 

2. Projcsné Nyakas Szilvia  

3. Horváth Tamás 

Éjszakás gyermekfelügyelők: 

1. Jakabfi Lászlóné 

2. Proity Zoltán (gyp. asszisztens) 

21.2. A kollégiumi nevelés feladatai  

– Szociális képességek és tanulási kultúra fejlesztése. 

– Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése. 

– Kulturált életmódra nevelés, az együttélés szabályainak elsajátítása. 

– Társakra való odafigyelés igényeinek erősítése. 

(1. sz. táblázat) 
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21.3. Kiemelt feladatok a 2018/2019-as tanév  

– Közösségi szemlélet erősítése.  

– A kollégium kapcsolatrendszerének szélesítése, együttműködés az intézményegységekkel, 

szülői házzal. 

– Felkészítő foglalkozások, csoport- és szabadidős tevékenységek látogatása. 

21.4. A pedagógiai tevékenység szerkezete, foglalkozások rendszere 

– A kollégium biztosítja a tanulók testi-lelki fejlődésének feltételeit: a lakhatást, a rendsze-

res étkezést, tisztálkodást az előírásnak megfelelő egészségügyi ellátást, a szociális és ér-

zelmi védőhálót. 

– Figyelembe veszi a sajátos tanulói, szülői és iskolai igényeket, az intézményi hagyomá-

nyokat és szokásokat.  

– A diákok napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai 

az életkor sajátosságaihoz igazodjanak. 

– Biztosítja a kötelező foglalkozások rendszeres, tervezett, csoportos vagy egyéni keretben 

történő szervezését (2. számú táblázat). 

Felkészítő foglalkozások 

1. Tanulást segítő foglalkozások: rendszeres iskolai felkészülést biztosító, tehetséggondozó, 

felzárkóztató, sajátos érdeklődésű tanulók foglalkoztatását biztosító foglalkozások,  

2. Csoportfoglalkozások  

Tematikus foglalkozások  

A kollégiumi élethez, a csoport életéhez kapcsolódó feladatok, tevékenységek. (3. számú táb-

lázat) 

Speciális ismereteket adó foglalkozások  

– Egyéni törődést biztosító foglalkozások.  

– A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások. 

Ezek lehetnek: egészséges és kulturált életmódra nevelés, sport, manuális foglalkozások, iro-

dalmi képzőművészeti és vizuális képességek fejlesztése, kreativitás fejlesztése 
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1. számú táblázat: A kollégiumi tevékenységek, feladatok összefoglaló táblázata  

Célok Feladatok Eszköz Produktum 

Az iskolai tanulás eredményes fel-

tételeinek biztosítása, az egyéni ké-

pességek kibontakoztatásának tá-

mogatása. 

A tanulás módszereinek, techniká-

inak elsajátítása. Egyénre szabott 

tanulási módszerek (helyes tanu-

lási szokások, tanulási idő, tantár-

gyi sorrend megtervezése) nyu-

godt körülmények biztosítása.  

IKT-s eszközök sokoldalú alkalma-

zása: interaktív tábla, digitális té-

makönyvek, számítógép használat, 

rehabilitációs órák, egyénre szabott 

tanulás, módszertani ismeretek, 

technikák megismerése jó tanár-

diák légkör.  

önálló tanulás  

tanulást segítő eszközök 

használata  

ismeretek elsajátítása, alkal-

mazása 

Az iskolai követelmények teljesíté-

sére való felkészítés, tanórán kívüli 

tanulást segítő foglalkozásokkal, 

(tehetséggondozás, felzárkóztatás). 

Tevékenységen alapuló ismeret-

szerzés. Interaktív viselkedési 

technikák elsajátítása.  

Célirányos séták interaktív mú-

zeum-látogatások, könyvtári foglal-

kozások, szakkörök, gyógypedagó-

giai asszisztensek szerepe.  

Témakönyvek, élményfüze-

tek, (a gyermekek által meg-

élt események feldolgozása) 

önálló könyvtárhasználat, 

kézműves technikák elsajátí-

tása, önálló produktumok.  

A családi nevelés pótlása, nyugodt, 

biztonságos légkör megteremtése.  

Otthonos, kulturált esztétikus kör-

nyezet megteremtése. A családból 

hozott értékek megőrzése, fejlesz-

tése. Kapcsolattartás erősítése a 

szülőkkel. 

Családlátogatások, fogadó órák, 

szülői értekezlet 

A család mindennapi tevé-

kenységébe bekapcsolható 

feladatok elsajátítása. 

A gyermekek és fiatalok testi, lelki 

szociális fejlődésének segítése az 

életkori sajátosságok figyelembevé-

telével.  

Az egészséges és kulturált étke-

zés, öltözködés, higiénés szokások 

megtanítása. Az egészség megőr-

zéséhez szükséges alapvető egész-

ségügyi ismeretek nyújtása.  

Kapcsolattartás a védőnőkkel, elő-

adások, tesztek, szórólapok, bemu-

tatók,  

Iskolai egészségnapok szer-

vezésébe való bekapcsolódás, 

(a tanulók elméleti és gya-

korlati tudásukról adhatnak 

számot).  
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Célok Feladatok Eszköz Produktum 

Szociális és kulturális hátrányok 

csökkentése. Minden gyermek jus-

son el az életkorának megfelelő ön-

kiszolgálás fokára.  

Befogadó, pozitív élményeket biz-

tosító szocializációs környezet ki-

alakítása. „Szellemi környezet” 

biztosítása, kultúra – és tudásköz-

vetítés. 

Praktikus ismeretek nyújtása, hely-

zetgyakorlatok, magyarázat, beszél-

getés, tanácsadás, tudatosítás, pél-

daadás, gyakorlás, pozitív értékelés. 

Gazdag és pozitív interakciós közeg 

biztosítása. 

Életvezetési szemléletválto-

zás: egészséges napirend. 

Kulturált étkezés elsajátítása, 

személyi higiéné belsővé vá-

lása.  

A gyermek és fiatalok személyisé-

gének, jellemének, önbizalmának, 

felelősségvállalásnak, közösségi 

szellemiségének megalapozása. 

Elfogadó, biztonságos légkör 

megteremtése. Hagyományaink 

ápolása. Gyermekközpontúságra 

építés. Kollégiumi Házirend meg-

ismer-tetése, elfogadása.  

Pozitív értékelés, egymás munkájá-

nak értékelése (dicséret, jutalom). 

Együtt játszás, együttműködés cso-

portokkal, közös programok társin-

tézményekkel, többségi iskolákkal.  

Szerepjáték, konstrukciós – 

és szabályjátékok tanulása. 

Névnap, születésnap megün-

neplése csoportkereten belül, 

versenyek, rendezvények.  

A másik ember segítésének, meg-

becsülésének fontossága. Önmaga 

és társai másságának elfogadása, 

(tolerancia-konfliktus kezelés).  

Pozitív közösségi szokások, min-

ták közvetítése, szociális készsé-

gek fejlesztése. Társas kapcsola-

tok építése. Életszerű helyzetek 

teremtése.  

Szociális, életviteli és környezeti 

kompetencia beépítése szakköri te-

vékenységbe. Beszélgető kör,  

Sportrendezvények kulturális 

bemutatók tanulmányi verse-

nyek ajándékkészítés  

A környezettudatos magatartás és 

életvitel kialakítása, környezettel 

harmonikus életvezetés.  

Az élő környezet megismerése, 

alakítása, az ember alkotta kör-

nyezet védelme. Környezetvédő 

tevékenységekben való részvétel.  

Előadás, adaptációs hét,kapcsolat-

építés, civil szervezettel.  

Termények gyűjtése, kert-

gondozás, faültetés, megem-

lékezés a világnapokról. Sze-

lektív hulladékgyűjtés.  

A tanulók esztétikai érzékének, mű-

vészeti kultúrájának fejlesztése.  

Alkotó helyzetek létrehozása. Az 

egyéni ízlés alakulásának segítése. 

(Mi a szép? Miért tetszik?) 

Egyszerű dramatikus eszközök ké-

szítése. Zenehallgatás, tárlat-kiállí-

tás, múzeum- látogatás, színház – 

és bábelőadás.  

Produkciók bemutatása, szín-

padi előadások. vers- és pró-

zamondó verseny.  

Változatos, szabadidő tevékenysé-

gek szervezése, az iskolai hagyo-

mányrendszerek ápolása. 

A gyermekek mozgásigényének 

kielégítése, manuális foglalkozá-

sok tervezése, falusi, környékbeli, 

Szakkörök, manuális foglalkozá-

sok, iskolánk kívüli programok. 

Ünnepi műsorok, rendezvények. 

tömegsport, kézműves mun-

kadarabok – kiállítások,  
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Célok Feladatok Eszköz Produktum 

kistérségi programok figyelemmel 

kísérése.  

A modern európai társadalomhoz 

való tartozás tudatának erősítése 

(egy erős nemzeti tudat alapján). 

Nemzeti történelmi hagyománya-

ink, nemzeti kultúránk megisme-

rése, hazaszeretet erősítése. 

Kirándulások ünnepi műsorok, 

könyvek, videók, rendezvények 

népszokásaink megismerése, ese-

ménynaptár vezetése. 

Nemzeti szimbólumaink is-

merete (zászló, címer, Him-

nusz, Szózat). Jeles esemé-

nyekhez kötődő bemutatók, 

kiállítások. 

 

2. számú táblázat: A kollégiumi foglalkozások formái, heti órakerete 

Csoportok 

Felkészítő foglalkozások – 14 óra Szabadidős tevékenység – 10 óra 

Összes 

óra-

szám Tanóra 
Felzárkózta-

tás 

Tehetség-gon-

dozás 

Speciális isme-

reteket adó fel-

készítő foglal-

kozás 

Szakkö-

rök 

Sport – játék 

manuális 

foglalkozá-

sok 

Egyéni törő-

dést biztosító 

foglalkozá-

sok 

1.osztálytól – 4. 

osztályig 
8 3 2 1 2 4 4 24 

4. osztálytól – 12. 

osztályig 
10 1 2 1 3 5 2 24 
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3. számú táblázat: Tematikus csoportfoglalkozások témakörei 

Témakör Tartalmak, tevékenységek 

A tanulás tanulása 
Tanulást segítő foglalkozások: felzárkózatás, tehetséggondozás. (tanulási módszerek, isme-

retszerzés, könyvtár nyújtotta lehetőségek)  

Erkölcsi nevelés 
Jó szokások kialakítása, az együttélés szabályai.  

Szerepgyakorlatok  

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  Nemzeti ünnepeink, népi kultúránk értékeinek elmélyítése.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  
Tevékeny részvétel ösztönzése az iskolai diákönkormányzat munkájában.  

Hagyományaink ápolása. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Értelmi képességeink, érzelmeink, indulataink, belső mozgató erőink.  

Önismeret fejlesztő játékok 

Konfliktuskezelő játékok  

Beszélgető kör  

A családi életre nevelés 

A családi élet színtere a családi otthon. Munkamegosztás a családban. Szerep és szituációs 

játékok. Párkapcsolatok jelentősége.  

Életmód – életvitel szakkör.  

Testi és lelki egészséges életmódra nevelés 

Egészséges életmód és életvitel. A sport hatása a lelki egyensúly megerősítésében.  

Sportfoglalkozások (kosárlabda, futball, asztalitenisz) 

Egészségnap szervezésébe bekapcsolódás. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
Önkéntes feladatvállalás a kollégiumban. Tisztségviselők rendszerének kiépítése, működte-

tése. Folyamatos ellenőrzés, értékelés.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 
Közvetlen környezetünk alakítása, védelme. A kollégium, udvar, pálya, szobák rendbetétele.  

Természetfilmek megtekintése. 

Pályaorientáció Ismerkedés a különböző szakmákkal. 
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Üzemlátogatások, pályaválasztási tanácsadás (iskolával együtt). 

Önismereti, személyiségfejlesztő játékok. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Az életkornak megfelelő gazdasági ismeretek nyújtása.  

A zsebpénz felhasználása. 

Szerepjáték (vásárlási szokásaink) 

Banki műveletek gyakoroltatása (csekk kitöltése, pénzátutalás) 

Társasjátékok (Gazdálkodj okosan!) 

Média tudatosságra nevelés 

A számítógép és az online média hatékony felhasználási lehetőségei. 

Közösségi oldalak veszélyei, játékfüggőség. 

Internetes ismeretterjesztő oldalak használatának gyakoroltatása. 

IKT-s eszközök helyes használata. 
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21.5. Az éves munkaterv havi lebontásban 

Szeptember 

– beköltözés a kollégiumba, tanulók fogadása, szobabeosztások 

kialakítása 

– a tanulók beillesztésének segítése 

– házirend ismertetése a tanulókkal 

– szakköri igények felmérése 

– csoportfoglalkozások tervezése 

– erdei termések gyűjtése, díszek készítése 

– kirándulás a Kupavári látogató központba 

Október 

– szakköri foglalkozások beindí-

tása  

– kollégiumi „buli” pizza sütés-

sel 

– őszi munkák 

Pedagógiai Program: 71-74.o. 

November 

– őszi takarítási napok a kollégi-

umban 

– születésnapok 

– séták a természetben 

– mozi látogatás 

– filmvetítés 

– múzeumlátogatás 

Pedagógiai Program: 75-77.o. 

December 

– Mikulás várás, díszek, ajándékok készítése 

– Mikulás buli 

– karácsonyi előkészületek 

– téli eseménynaptár készítése 

Január 

– írásbeli beszámolók elkészítése a csoportok félévi munkájáról  

– téli játékok a szabadban 

– szakkörök 

Február 
– Farsang (állarcok készítése) 

– farsangi buli 

Március 
– Megemlékezés 1848 március 15-ről 

– tavaszi takarítási napok 

Április 

– húsvéti programok 

– kirándulás 

– mozi látogatás 

Pedagógiai Program: 75-

77.o., 118-120.o. 

Május 

– gyereknap 

– anyák napja 

– szabadtéri foglalkozások (pl.: számháború) 

Június 

– írásbeli beszámolók elkészítése  

– bobozás vagy látogatás a Kati-

catanyára 

Pedagógiai Program: 75-

77.o., 118-120.o. 

 


