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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 Intéz-

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

Széchenyi kastélyban. Többcélú, összetett intézményeként feladata a tanulásban és értelmileg 

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

oktatása-nevelése, szakiskolai és készségfejlesztő iskolai képzése. Az általános és középiskolai 

tanulók számára kollégiumi elhelyezés biztosít. A beiskolázás egész Somogy megye területéről 

történik, a tanulók jelentős része alacsony szociokultúrájú családból származik, szinte valam-

ennyi tanuló halmozottan hátrányos helyzetű.  

Szervezeti felépítés: Az iskola életét, belső rendjét, működését, szervezeti felépítését törvényi 

előírások szabályozzák. 

A nevelőtestület a mindenkori hatályos jogszabályok alapján véleményez. A működést az in-

tézmény szervezeti és működési szabályzatában, a házirendben leírtak, továbbá szabályzatok, 

tervek szabályozzák. A szervezet organizációját iskolánk vezetői testülete végzi az intézmény-

egység-vezetőkkel, melynek élén az intézményvezető áll. 

 Gyógypedagógiai Óvoda 

 Általános iskolai intézményegység: 

általános iskola: 

– tanulásban akadályozottak általános iskolája (1-8. évfolyam) 

– értelmileg akadályozottak általános iskolája (1-8. évfolyam) 

 Szakiskolai intézményegység / 9/e-12. évfolyam/ 

 Fejlesztő Iskola / 6-23 éves korig súlyosan és halmozottan sérült tanulók számára/ 

 Utazó gyógypedagógiai hálózat 

 Kollégium 

A 2020/2021-as tanévben az intézmény 17 iskolai, 1 óvodai és 1 kollégiumi tanulócsoporttal 

működik. A tanulásban akadályozott, valamint az értelmileg akadályozott tagozaton összevont 

osztályokban is tanulnak a diákok. Az idei tanévben óvodánk egy csoporttal megkezdte a mű-

ködését. 
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1.1. A tanulók, dolgozók összetétele 

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

helységeiből naponta bejárnak, vagy a megye távolabbi településén élnek, így kollégiumi elhe-

lyezésre szorulnak (10%). A családokra jellemző, hogy mélyszegénységben élnek, a szülők 

tartósan munkanélküliek. Az oktatásban a tanulók nevelését-oktatását 27 gyógypedagógus, 2 

szakoktató, 2 tanító végzi, munkájukat 14 fő pedagógiai asszisztens segíti. A súlyos szakem-

berhiány miatt a délutáni foglalkozásokat a pedagógiai asszisztensek irányítják. A gyógypeda-

gógiai óvodában 2 fő gyógypedagógus, és 1 fő pedagógiai asszisztens látja el a feladatokat. A 

többi dolgozó az oktatást segítő technikai feladatokat végez. 

Az utazó gyógypedagógusi ellátásban 2 fő teljes állásban, 1 fő részmunkaidőben, 1 vezető kö-

telező óraszámban, a többiek túlórában látják el a feladatot. Kollégiumban 1 fő nevelőtanár, 3 

fő asszisztens és 3 fő éjszakás asszisztens végzi a nevelési feladatokat. 

1.2. Tárgyi feltételek 

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

más kiszolgáló egységekkel együtt (kollégium, egészségház, mosoda, műhelyek, stb.) a többi 

foglalkozás csak szükségtanteremben zajlik. A szakiskolai képzés gyakorlati helyszínei a kert-

észkert, informatikaterem, az asztalosműhely, az intézmény tankonyhája. Énekzene szaktante-

rem, informatikai labor, az egykori grófi istállóból kialakított tornatermek, logopédia terem áll 

rendelkezésre a színvonalas oktatáshoz. A terápiák is célszerűen berendezett helyiségekben zaj-

lanak (gyógytestnevelés, szenzoros integrációs terápia, TSMT I., TSMT II., állatasszisztált ku-

tyaterápia, snoozelen terápia, alapozó terápia, bazális stimuláció). 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.  

Az gyógypedagógiai óvoda helyiségeinek kialakítása a nyár folyamán megtörtént. Az előírá-

soknak megfelelően kialakításra került: 

- egy csoportszoba, 

- egy gyermeköltöző, 

- egy gyermekmosdó, és wc helyiség, 

- egy gyermekágy/fektető tároló helyiség, 

- egy általános szertár/raktár helyiség, 
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- egy mosó, vasaló, szárító helyiség. 

Az óvoda bútorzatának, és berendezéseinek beszerzése az Empátia Alapítvány, valamint So-

mogyvár Község Önkormányzatának támogatásával valósult meg. 

Az iskola épületében megtörténtek a legszükségesebb festések, mázolások. A mosdók állapo-

tának javítása és cseréje az anyagi lehetőségeknek megfelelően folyamatosan zajlik.  

Pályázati forrásokból jelentős eszköz készlettel rendelkezünk, melyek 3 helyiségben kerültek 

elrendezésre.  
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2. Személyi feltételek 

2.1. Munkatársi létszám:  98 fő  

Munkaterület 
Engedélyezett 

létszám 

Tényleges foglal-

koztatás 
Üres álláshely 

Pedagógus 51 fő 45 fő 6 fő 

Pedagógiai munkát se-

gítő (NOKS) 
23 fő 21 fő 2 fő 

Technikai dolgozó 31 fő 22 fő 9 fő 

ÖSSZESEN: 105 fő 98 fő 17 fő 

 

2.2. Személyi változások: 

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

kultak: 

Távozás 

Név Munkakör Időpont 

Berkes Zoltán pedagógiai asszisztens 2020. 08 25. 

   

Érkezés 

Név Munkakör Időpont 

Batáné Hargita Anikó gyógypedagógus 2020. 09. 01. 

dr. Nagyné Sárvári Rita Éva  logopédus 2020. 09. 01. 

Nagy Dóra gyógypedagógus 2020. 09. 01. 

Klimó István gyógypedagógus 2020. 09. 01. 

Tomorné Huber Éva Erzsé-

bet 
kollégiumi nevelőtanár 2020. 09. 01. 

Vince Henriett Judit pszichológus 2020. 09. 01. 

Katona Ibolya pedagógiai asszisztens 2020. 09.09. 

Kovács Tiborné pedagógiai asszisztens 2020. 10. 05. 

Joó Antal pedagógiai asszisztens 2020. 09.14.-2021. 07.31. 

Feketéné Németh Katalin pedagógiai asszisztens 2020. 09.14.-2021. 04.23. 
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Három nyugdíjazott kolléga, Hegyi Margit Anna (heti 8), Sándorné Pál Aranka (heti 10), vala-

mint Sebestyén Ferenc Gézáné (heti 10) órában, megbízási szerződéssel lát el oktatási felada-

tokat intézményünkben, a 2020/2021-es tanévben. 

Kisné Kovács Mária 2020. 07.23-2021. 02.28-ig terjedő időben a nyugdíjazása előtti felmentési 

idejét tölti, jelenleg egyéni fejlesztést lát el, 2020. 10. 08-tól pedig megkezdi szabadságának 

kivételét. 

Jakabfi Lászlóné 2020. 06.03.-2021. 02.01-ig terjedő időben szintén a nyugdíjazása előtti fel-

mentési idejét tölti, 2020. 09.24-től szabadságát veszi ki. 

2.3. Osztály-, csoportszervezés 

Tagozat 
Intézmény egy-

ség vezető 
Osztály 

Lét-

szám 
Osztályfőnök 

Gyógypedagógiai Óvoda  4 fő 
Mihály Margit 

Nagy Dóra 

Tanulásban akadályozott tagozat 

Borosné Makarész Julianna 

1 o. 5 fő Szamos Noémi 

2. o. 7 fő Mileticsné Valkó Gabriella 

3-4. o. 9 fő Igali Edina 

5. o.  10 fő Gyurákovics Ildikó 

6. o. 11 fő Horváthné Csima Tímea 

7. o. 9 fő Kovács Kinga Klára 

8. o. 6 fő Horváth-Jakabfi Anita 

Szakiskola 

Berkesné Mihály Mária 

9. e.  11 fő Horváth Zsuzsanna 

9. o. 13 fő Klimó István 

10. o. 6 fő Böröcz János 

Értelmileg akadályozott tagozat 

Borosné Makarész Julianna 

3-5.o. 8 fő Papp József 

6-8. o. 5 fő Vörös Anita 

Készségfejlesztő szakiskola 

Berkesné Mihály Mária 

9-10.o.  7 fő Stikel Ferenc 

11. o. 5 fő Sarok Szilvia 

 12. o. 7 fő Földes Edina 

Fejlesztő iskola 

Szabó Ildikó 

Maci csoport 5 fő Cséplő Lívia 

Nyuszi csoport 5 fő Kálmánné Gubián Anett 

Tanulói létszám összesen: 133 fő 

Kollégium – Tomorné Huber Éva 

csoportvezető 
17 fő 



 

11 

2.4. Pedagógusok fogadó órái 

Sorszám Név Időpont 

1.  Bán Anita Katalin Hétfő 3. óra: 1000 – 1045 

2.  Batáné Hargita Anikó Péntek 4. óra: 1045 – 1140 

3.  Berkesné Mihály Mária Kedd 5. óra: 1150 – 1235 

4.  Borosné Makarész Julianna Csütörtök 5. óra: 1150 – 1235 

5.  Böröcz János Kedd 2. óra: 0900 – 0945 

6.  Csizmeg Erzsébet Hétfő 4. óra: 1045 – 1140 

7.  Dakos Ildikó Péntek 6. óra: 1240 – 1325 

8.  Fazekas Krisztián Hétfő 7. óra: 1330 – 1415 

9.  Földes Edina Hétfő 5. óra: 1150 – 1235 

10.  Gyódi András Csütörtök 2. óra: 0900 – 0945 

11.  Gyurákovics Ildikó Szerda 2. óra: 0900 – 0945 

12.  Gyurina Beáta Kedd 3. óra: 1000– 1045 

13.  Hardi Szabina Szerda 1. óra: 0800 – 0845 

14.  Hódy Edit Kedd 4. óra: 1045 – 1140 

15.  Horváth Zsuzsanna Szerda 1. óra: 0800 – 0845 

16.  Horváth Jakabfi Anita Péntek 3. óra: 1000– 1045 

17.  Horváthné Csima Tímea Csütörtök 4. óra: 1045 – 1140 

18.  Kálmánné Gubián Anett Kedd 5. óra: 1150 – 1235 

19.  Kardosné Cséplő Lívia Hétfő 6. óra: 1240 – 1325 

20.  Igali Edina Szerda 3. óra: 1000– 1045 

21.  Klimó István Szerda 3. óra: 1000– 1045 

22.  Kovács Kinga Klára Kedd 2. óra: 0900 – 0945 

23.  Mező Beatrix Alice Péntek 5. óra: 1150 – 1235 

24.  Mihály Margit Hétfő 4. óra: 1045 – 1140 

25.  Mileticsné Valkó Gabriella Kedd 4. óra: 1045 – 1140 

26.  Molnár Mónika Csütörtök 3. óra: 1000– 1045 

27.  Nagy Dóra Hétfő 3. óra: 1000 – 1045 

28.  Nyerges Péter Szerda 6. óra: 1240 – 1325 

29.  Papp József Hétfő 5. óra: 1150 – 1235 

30.  Sarok Szilvia Kedd 7. óra: 1330 – 1415 

31.  Stikel Ferenc Hétfő 1. óra: 0800 – 0845 

32.  Szabó Ildikó Hétfő 5. óra: 1150 – 1235 
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33.  Szabó Márta Hétfő 5. óra: 1150 – 1235 

34.  Szalayné Karsai Ildikó Hétfő 4. óra: 1045 – 1140 

35.  Szamos Noémi Hétfő 3. óra: 1000 – 1045 

36.  Tomorné Huber Éva Szerda 9. óra: 

37.  Tóth László Kedd 5. óra: 1150 – 1235 

38.  Vince Henriett Hétfő 4. óra: 1045 – 1140 

39.  Vörös Anita Hétfő 2. óra: 0900 – 0945 
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3. Tanulók 

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

17 tanuló csoport.  

Sajnos összevont osztályok is indultak a tanulásban akadályozott tagozat 3-4., valamint az ér-

telmileg akadályozott tagozat 3-5., 6-8., 9-10. osztályában. 

 

 
somogy-

vári lakos 

kollé-

gista 
bejáró 

nevelésbe vett 

vagy utógondozott 

magán-

tanuló 

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TAGOZAT 1-8. 

Óvoda 1 2 1 2 – 

1. osztály – 1 4 2 – 

2. osztály 1 – 6 4 – 

3-4. osztály 1 – 7 3 1 

5. osztály – 1 8 6 1 

6. osztály 1 1 9 3 – 

7. osztály – 3 6 3 – 

8. osztály 2 – 4 5 – 

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TAGOZAT 1-8. 

3-5. osztály 1 1 6 5 – 

6-8. osztály 1 – 3 3 1 

SZAKISKOLA 

9.E osztály 1 2 8 9 – 

9. osztály 6 2 5 10 – 

10. osztály -- 1 5 2 – 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 

9-10. osztály 2 1 3 5 1 

11. osztály – – 5 5 – 

12. osztály 2 1 4 5 – 

FEJLESZTŐ ISKOLA 2 1 7 1 – 

ÖSSZESEN 21 17 91 72 4 
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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, ugyanúgy 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 

 

6. EFOP 4.1.6.-16-2017-00004 

„Másnak lenni, segítve tanulni” 

Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek esélyeinek javítása 

a köznevelés minőségének fejlesztésével Somogyváron. 

Megvalósítás időpontja: 2019. 07. 01.-2021. 09.28. 

Vissza nem térítendő támogatás összege: 497 111 139 Ft 

 

7. EFOP-3.1.11-19 

„Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények mun-

kájának támogatása 
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5. A 2020/2021-es tanév rendje 

A tanítási év: 

A 2020/2021. tanévben a tanítási év: 

– első tanítási napja: 2020. szeptember 01. (kedd) 

– utolsó tanítási napja: 2021. június 15. (kedd). 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási 

nap középfokú iskolákban 2021. május 31. 

5.1. A tanítási napok száma 

A 2020/2021. tanévben a tanítási napok száma 

– az általános iskolákban százhetvenkilenc nap, 

– szakiskolában a tanítási napok száma százhetvennyolc nap. 

Az első félév: 

– a tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Intézményünk 2020. január 29-ig értesíti 

a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, gyermekvédelmi kollégákat az első félév-

ben elért tanulmányi eredményekről. 

5.2. A tanítási szünetek 

– Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni 

első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

– A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

– A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 7. (szerda).  

5.3. Témahét 

A 2020/2021-es tanévben a következő témaheteket tervezzük: 

– Digitális Témahét 2021. március 22–26. között 

– Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között, 
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6. Központi 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 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az 

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

lesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az 

azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazását.  

Az igazgatók 2020. október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak 

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

kiválasztott tanulókkal 2020. december 4-ig kell elvégezniük. 

6.2. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 

2020/2021. 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 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük. A 

mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2021. május 28-ig töltik fel a 

NETFIT® rendszerbe. 

6.3. További mérések  

A tavalyi tanévben elfogadott és bevezetett mérések tapasztalatainak megfelelően a TARC, 

Szociometria, Képességek általános mérése, Goodenough, Tantárgyi mérések elkészítését foly-

tatjuk. 
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7. Értekezletek 

– Alakuló értekezlet: 2020. augusztus 18. (kedd) 

– Év eleji nevelési értekezlet: 2020. augusztus 31. (hétfő) 

– Félévi osztályozó értekezlet: 2021. január 18. (hétfő) 

– Félévi nevelési értekezlet: 2021. február 01. (hétfő) 

– Év végi osztályozó értekezlet: 2021. június 07. (hétfő) 

– Év végi nevelési értekezlet: 2021. június 28. (hétfő) 

7.1. Szülői értekezletek 

– 2020. november 26. (csütörtök) 

– 2021. január 25. (hétfő) 

– 2021. május 06. (csütörtök) 
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8. 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. 2020. december 12. (szombat) Belső továbbképzés 

2. 2021. február 01. (hétfő): Félévi nevelési értekezlet 

3. 2021. március 05. (péntek): Továbbképzési nap 

4. 2021. május 13. (csütörtök): Diákönkormányzati nap 

5. 2021. június 15. (kedd): Tanévzáró értekezlet 

6. 2021. április 16. (péntek): Pályaorientációs nap, Szakiskola 
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9. 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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10. A 2020/2021-es tanév kiemelt feladatai, célkitűzései 

 

A munkatervben illetve pedagógiai munkánkban az alábbi területek kapnak hangsúlyt: 

 

– A Tankerületi Központ területén az SNI integrációban részt vállaló intézmények 

munkájának segítése utazó gyógypedagógusi hálózat működtetésével, 

módszertani segítségnyújtás a többségi iskolák pedagógusai számára. 

– Kollégák felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és az eredményes minősítési 

vizsgára/eljárásra. 

– Gyakornok kollégák szakmai felkészülésének támogatása, a gyakornoki- 

mentori program protokollja szerint. 

– ÖKO szemlélet megvalósítása. Pedagógiai programunk kiemelt feladatként 

tartalmazza a környezetvédelmet, a környezetvédelemhez kapcsolódó 

programokat. 

– Belső önértékelési rendszer folyamatos megvalósulása. 

– Pedagógus minősítés eljárásának gördülékeny lebonyolítása. 

– Mérési eljárások alkalmazása a tanulók intellektusának és gyakorlati képesség 

specifikumának egyéni megsegítése érdekében. 

– A kialakult rendkívüli járványügyi helyzetben kiemelkedően fontos a 

tájékoztatás és a megelőzés a gyerekek, a szülők  és az iskolában dolgozó 

kollégák számára. A higiéniás szabályok betartása és betartatása annak 

érdekében, hogy a járvány megjelenésének veszélyét az intézményben 

minimalizáljuk. A járványügyi készenlét idején alkalmazandó iskolai 

szabályokat intézményünk eljárásrendje tartalmazza. 
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11. Belső ellenőrzések 

Ellenőrzés területei 
Ellenőrzést végző sze-

mély beosztása 
Határidő 

Tantermek, folyósok dekorálása Intézményegység-vezetők Szeptember 

Munkatervek Intézményvezető Szeptember 

Tűzriadó – menekülési útvonalak ismerete, 

szabadon hagyása, stb. 

Intézményvezető 

Gondnok 
Szeptember 

Munkavédelmi ellenőrzés-szaktantermek, osz-

tálytermek és gyakorlati oktatási helyek, mű-

helyek vonatkozásában (elektromos berende-

zések, konnektorok, érintésvédelem, veszé-

lyes anyagok szakszerű tárolása, csúszásgát-

lás, tankonyhai berendezések stb.) 

Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Gondnok 

Szeptember 

Január 

Június 

Tanmenetek 
Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

November 

01. 

Egyéni fejlesztési tervek 
Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

November 

15. 

Pedagógiai jellemzések 
Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

November 

15. 

Óralátogatások 
Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 
Folyamatos 

Tisztasági szemle-osztálytermek, szaktanter-

mek, tornaterem 

Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

Gondnok 

Folyamatos 

Pedagógusok munkaidőkezdésének és eltávo-

zásának ellenőrzése 

Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

Folyamatos 

Jelenléti ívek ellenőrzése 
Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 
Folyamatos 

Tűzvédelmi ellenőrzés (poroltók elérhetősége, 

állapota, menekülési útvonalak ismerete) Is-

mételt 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 

Intézményegység-vezetők 

Folyamatos Versenyek 

Ügyeleti rend 

Vizsgák előkészületeinek ellenőrzése 
Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 
Május 
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Intézményegység-vezető 

Iratanyagok ellenőrzése 

Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Intézményegység-vezetők 

Június 

Alkoholos szondáztatás Intézményvezető Folyamatos 

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

(intézményi és pedagógus önértékelés) 

11.1.1. 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 

11.1.2. 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 2020-2021-es tanév. 

d) Az Intézményi 5 éves Önértékelési Terv a jogszabályi háttér és a fenntartó szer-

vezeti átalakulása miatt felülvizsgálatra és módosításra került. 
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e) Az Önértékelési Éves Terv felülvizsgálata, aktualizálása: a 2021/ 2022-es 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. 

11.1.3. 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 

kérdőíves felmérések eredményeit. Ezt követően rögzítik a dokumentumelemzés 

eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok mentén az informatikai 



 

25 

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. 
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11.1.4. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv tervezett feladatai, területei 

Lé-

pés 
Időpont Feladat Tevékenységek 

1. 2020.08. 24. 
Éves munkaterv össze-

állítása 
Team munka BECS tagok részére 

2. 
2020. 

08.31. 

Nevelőtestület tájékoz-

tatása, az éves terv elfo-

gadtatása 

Tanévnyitó értekezlet  

3. 
2020. 

szeptember 

Az érintettek tájékozta-

tása: 

– önértékelési csoport 

tagjai  

– önértékelésben részt-

vevő pedagógusok felké-

szítése 

 Munkamegbeszélés keretében 

4. 
2020. 

október 

Az intézményi elvárás 

rendszerek (pedagógus, 

vezető, intézmény) ak-

tualizálása, elfogadta-

tása, feltöltése az infor-

matikai felületre. 

 A BECS – team megbízott tagjai elkészítik 

a bevont pedagógusokkal, intézményegy-

ség-vezetőkkel szemben támasztott intéz-

ményi elvárásrendszert tartalmazó doku-

mentumot. (források: Intézményi Pedagó-

giai Program, munkaköri leírások, 

SZMSZ, Házirend) 

5.  

2020. nov-

ember – 

2021. január 

Az I. félévre kijelölt pe-

dagógusok önértékelése Óralátogatás, dokumentumelemzés, inter-

júk, kérdőívek kitöltése, jegyzőkönyv el-

készítése, önfejlesztési terv készítése 

6.  

2021. febru-

ártól folya-

matos 

A II. félévre kijelölt pe-

dagógusok önértékelése 

 

11.1.5. Az önértékelés folyamata 

A pedagógus önértékelése  

A pedagógus önértékelés területei:  

1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók  

3. A tanulás támogatása  
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4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység  

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

 

A pedagógus önértékelés keretében a tanfelügyeleti látogatást megelőző 15. napig az alábbi 

feladatok elvégzése szükséges:  

– önértékelési óralátogatás időpontjának kitűzése  

– pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer elkészítése,  

– pedagógusra vonatkozó kérdőíves felmérések lefolytatása az informatikai 

rendszer segítségével (szülői, pedagógus-munkatársi, pedagógus önértékelő 

kérdőív)  

– az önértékelési folyamat elvégzéséhez az összefoglalást tartalmazó 

jegyzőkönyvek feltöltése az alábbi tevékenységekre vonatkozóan:  

 

Dokumentumelemzés: 

– intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai  

– a tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai  

– óraterv és egyéb foglalkozások dokumentációja  

– napló  

– tanulói füzetek/tanulói produktumok  

– Megfigyelés, óra-/foglalkozáslátogatás (önértékelési óralátogatás) tapasztalatai  

 

Interjú:  

– az önértékelésben részt vett pedagógussal  

– intézményvezetővel/tagintézmény-vezetővel/ intézményvezető-helyettessel  

– a pedagógus önfejlesztési tervének elkészítése, feltöltése az informatikai rendszerbe.  
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A vezető önértékelése  

A vezetői önértékelés területei:  

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása  

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

Intézményvezetői/vezetői önértékelés esetében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:  

– önértékelési óralátogatás időpontjának kitűzése  

– a tanfelügyeleti látogatást megelőző 15. napig az alábbi feladatok elvégzése 

szükséges:  

– vezetőre vonatkozó intézményi elvárásrendszer elkészítése  

– vezetőre vonatkozó kérdőíves felmérések lefolytatása az informatikai rendszer 

segítségével az éves önértékelési tervben kijelölt munkatárs közreműködésével 

(nevelőtestületi, szülői, vezetői önértékelő kérdőív)  

– az önértékelési folyamat elvégzéséhez az összefoglalást tartalmazó 

jegyzőkönyvek feltöltése az alábbi tevékenységekre vonatkozóan:  

Dokumentumelemzés  

– Az előző vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés és az intézményi önértékelés adott 

vezetőre vonatkozó értékelőlapjai  

– vezetői pályázat, program  

– pedagógiai program  

– egymást követő két tanév munkaterve és a két tanévet értékelő éves beszámolók  

– SZMSZ  

 

Interjú  

– az érintett vezetővel  

– a vezető munkájáról a munkáltatójával (intézményvezetővel)  

– vezetőtársakkal  

– a vezető egyéni önfejlesztési tervének elkészítése, feltöltése az informatikai 

rendszerbe, fenntartó részére történő eljuttatása  
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Az intézményegység önértékelése  

 

Az intézményi önértékelés területei:  

1. Pedagógiai folyamatok  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

3. Eredmények  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

5. Az intézmény külső kapcsolatai  

6. A pedagógiai munka feltételei  

7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés  

 

A folyamatosan végzett pedagógusok önértékelésének eredményét az intézmény önértékelésé-

ben figyelembe vesszük, bizonyos elvárások teljesülését évente vizsgáljuk (az elvárásoknak 

megfelelően), a nevelőtestület és a szülők körében végzett kérdőíves felméréseket a vezetői 

ciklus második és negyedik évében, ötéves ciklusban végezzük. Az adatgyűjtés további elemeit 

(dokumentumelemzés, interjúk) az ötéves ciklus során egyszer bonyolítjuk le.  

 

Intézményi önértékelés során az alábbi tevékenységek elvégzése szükséges:  

 

Dokumentumelemzés  

– Pedagógiai Program  

– SZMSZ  

– Egymást követő két tanév munkatervei és az éves beszámolók (a 

munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt)  

– Továbbképzési program – beiskolázási terv  

– A pedagógus önértékelés eredményeinek összegzése  

– Az előző intézményellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés 

értékelő lapjai, valamint a kapcsolódó intézkedési tervek  

– a vezető önértékelésekor a szülők és pedagógusok körében használt kérdőívek 

segítségével  
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Interjú  

– egyéni interjú a vezetővel  

– csoportos interjú a pedagógusokkal, (szülőkkel)  

 

Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora 

 

Tanév Pedagógusok 

2020/21-es tanév I. 

féléve 

 

2020/21- es tanév II. 

féléve 

Sarok Szilvia, Horváth-Jakabfi Anita, Igali Edina, Gyódi András, 

Hardi Szabina, Szabó Márta 

 

 Vörös Anita, Nyerges Péter, Kálmánné Gubián Anett, Mező Beatrix, 

Papp József, Kardosné Cséplő Lívia 
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12. Tanulásban Akadályozott Tagozatának Munkaterve 2020/2021 

12.1. Helyzetelemzés:  

Intézményünk általános iskolai tagozatán 7 tanulócsoport működik.  

Az alsó tagozaton önálló 1. osztály, 2. osztály, összevont 3-4. osztály működik, a felső tagozat 

az önálló 5. osztály, 6. osztály, 7. osztálya, 8. osztályokból tevődik össze. 

12.2. Munkaközösség tagjai: 

Osztályfőnökök, óraadók: 

1. Borosné Makarész Julianna 

2. Gyódi András 

3. Gyurákovics Ildikó 

4. Gyurina Beáta 

5. Horváth-Jakabfi Anita  

6. Horváthné Csima Tímea 

7. Igali Edina 

8. Kovács Kinga Klára 

9. Mihály Margit 

10. Mileticsné Valkó Gabriella 

11. Szamos Noémi 

12. Szabó Márta 

 

Asszisztensek: 

1. Darabánné Horváth Eszter 

2. Dékány Klaudia 

3. Hauszknecht Tímea 

4. Murai Sándor 

12.3. A 2020/2021-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 
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– az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

– az értékek megbecsülésére nevelés 

– környezeti kultúra megismertetése, tapasztalatokon alapuló környezeti nevelés 

– családi életre nevelés, tolerancia kialakítása 

– egészséges életmódra nevelés 

– a rendkívüli koronavírus fertőzés miatt kialakult helyzetben kiemelkedően fontos a 

tájékoztatás és a megelőzés a gyerekek, a szülők és az iskolában dolgozó kollégák 

számára:  

a tájékoztató részletes információval szolgál a diákoknak, a szülőknek és az intézmény 

pedagógusainak, dolgozóinak arról, hogy mi a teendő a fertőzés megelőzésének 

érdekében, milyen óvintézkedésekkel lehet azt elkerülni, valamint ha valaki bármilyen 

módon kapcsolatba került fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodása során, 

illetve ha saját magán vagy bármelyik családtagján, ismerősén felfedezi a fertőzésre 

utaló tüneteket, akkor mi a teendő 

– munkára és életre nevelés 

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

fejlesztése 

– pedagógiai eszköztárunk fejlesztése;  

„Egymástól tanulni” – ismeret- és tapasztalatcsere: alkalmazott módszerek, egyes 

esetek ismertetése, bemutató órák, óralátogatások által 

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

kollégák beilleszkedésének, szakmai kibontakozásának segítése. Ennek érdekében 

óralátogatásra, hospitálásra adunk lehetőséget, módszertani megbeszéléseket tartunk. 

– Fontos számunkra a következő gyógypedagógus generáció segítése, nevelése, 

felkészítése 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, 

személyes példaadás, hiszen a gyerekek életéből gyakran hiányzik a rendszer, 

követhető minta. 
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12.4. A 2020/2021-as 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.  

– A rendkívüli koronavírus fertőzés miatt kialakult helyzetben kiemelkedően fontos a 

tájékoztatás és a megelőzés a gyerekek, a szülők és az iskolában dolgozó kollégák 

számára. 

– A tájékoztató részletes információval szolgál a diákoknak, a szülőknek és az intézmény 

pedagógusainak, dolgozóinak arról, hogy mi a teendő a fertőzés megelőzésének 

érdekében, milyen óvintézkedésekkel lehet azt elkerülni, valamint ha valaki bármilyen 

módon kapcsolatba került fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodása során, 

illetve ha saját magán vagy bármelyik családtagján, ismerősén felfedezi a fertőzésre 

utaló tüneteket, akkor mi a teendő. 

– A tanulók sikeres pályaválasztásának előkészítése, a jelentkezési lapok pontos 

kitöltése.  

– 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. 
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– Egységes nevelési elvek alkalmazása. 

– Javaslattétel továbbképzésekre. 

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

tapasztalatok 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 Dokumentálás 
Pedagógiai 

program 

2020. aug. 

25. 

Munkaközösségi 

foglalkozás 
Éves munkaterv megbeszélése – 

Munkaközösség 

vezető, tagok, 

tantestület 

Jegyzőkönyv, je-

lenléti ív 

18. o 

28. o 

2020.  

szept. 01. 
Tanévnyitó 

– Tanévnyitó ünnepély 

– Házirend ismertetése 

– Tankönyvek vételezése 

– 
Horváthné 

Csima Tímea 
Fénykép 

33-36. o 

38. o 

2020. 

szept. 

02-04. 

Adaptációs hét 

Egészség nap 

– A COVID-19 vírus 

(tájékoztató, játékos feladatok) 

– -Szűrővizsgálatok 

– Egészséges életmód 

Helytörténeti nap 

– Kirándulás Kupavárra 

– Apátsági túra lebonyolítása 

Osztály nap – Túra 

– Kirándulások, közösség építő 

programok 

Jutalmakra, 

eszközök: 

20.000,- Ft 

Betanító peda-

gógusok 

Mihály Margit 

Osztályfőnökök, 

asszisztensek 

Fénykép 

18. o 

27-29. o 

33-36. o 

38-39. o 

40. o 

42-43. o 

63-64.o 

52. o 

2020. 

szept. 

Gyöngyhalászat 

Tanulmányi Ver-

seny 

– Internetes tanulmányi verseny 5-

8. osztályos tanulók számára 
– Osztályfőnökök 

Jelentkezési lapok 

Feladatlapok 

Gyöngyhalászat 

honlap 

33-36. o 

47. o 

2020. 

szept. 07-

25. 

Rajzpályázat- Kö-

szönjük Sió! 

Rajzpályázat témája:  

„Segíts a Sió Vitatigrisnek, hogyan 

segítsen a gyerekek, boldogabbak 

legyenek!” 

– 

Gyurákovics Il-

dikó 

Igali Edina 

Elkészült alkotá-

sok, fénykép 
33-36. o 
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2020. 

szept. 25. 

Az egészségtuda-

tos gondolkodás 

és iskolai mozgás-

tevékenységek té-

manap 

Magyar diáksport 

napja 

Az egészségtudatos gondolkodás 

és iskolai mozgástevékenységek 

népszerűsítése  

(intézményi program) 

 
Tanak:  

Gyurina Beáta 
Fénykép 

33-36. o 

39. o 

79. o 

146. o 

150-153. o 

2020. 

szept.30. 
A népmese napja 

Népmesékhez kapcsolódó progra-

mok feladatok osztályszinten  
10.000 Ft 

Osztályfőnökök, 

asszisztensek, 

magyar nyelv és 

irodalmat beta-

nító kollégák 

 

33-36. o 

145. o 

156. o 

2020. 

okt. 01. 
Zenei világnap 

Játékos feladatok osztályszinten, 

tanórákon 
10.000 Ft 

Pedagógusok, 

asszisztensek 
 33-36. o 

2020. 

okt. 05-09. 

Munka-közösségi 

foglalkozás 

Műhelymunka: 

– aktuális problémák elemzése 

– dokumentáció: egyéni fejlesztési 

tervek 

– 

Munkaközösség 

vezető, 

tagok 

Jegyzőkönyv, 

Jelenléti ív 

18. o 

43. o 

218. o  

235. o 

2020.okt. Bemeneti mérések 

Feladatlapok elkészítése és a mérés 

elvégzése 

– tantárgyi és szociometriai méré-

sek 

– 
Osztályfőnökök, 

pedagógusok 
Feladatlapok 

163. o 

203. o 

2020. 

okt.- dec. 

DIFER 

mérés 

– első osztályos tanulók felmérése 

– feladatlapok kitöltése 

– eredmények rögzítése 

– 
1. osztály 

Szamos Noémi 
Feladatlapok 99. o 
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2020. 

okt.05-09. 

Fenntarthatósági 

hét 

A környezet- és egészségtudatos 

gondolkodás és tevékenységek 

népszerűsítése  

(intézményi program) 

– 
Horváthné 

Csima Tímea 
 

33-36. o 

39-40. o 

83. o 

145. o 

213-214. o 

2020. 

okt.06. 

Az aradi vérta-

núk napja 
– megemlékezés osztályszinten – Osztályfőnökök Napló 

33-36. o 

38. o 

82. o 

2020. októ-

ber 

Állatok világ-

napja 

Madárvédő Egyesület előadása, be-

mutatója 
– 

Horváthné 

Csima Tímea 
Fényképek 

33-36. o 

38. o 

2020. okt. 
Képzőművészeti 

pályázat 

– pályázat megszervezése 

téma: Állatok világnapja 

– kiállítás az elkészült alkotásokból 

 

Jutalmak: 

10.000 Ft 
Mihály Margit 

Pályázat alkotásai, 

fénykép 

33-36. o 

38. o 

2020. okt.  Október 23. Megemlékezés – - Fénykép 33-36. o 

2020. 

okt. 23- 

nov. 1. 

Őszi szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. október 22., a szünet utáni 

első tanítási nap 2020. november 

02. 

–    

2020. nov. Egészségnap 

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: 

20.000 Ft 

Szabó Márta 

Kovács Kinga 
Fénykép 

33-36. o 

38. o 

39-40.o 

79. o 

153. o 

217. o 
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2020. nov. 
Család- 

látogatások 
– családlátogatások megszervezése – 

Osztályfőnökök 

Gyermekvéd. fel 
Jelenléti ív 

24. o 

34. o 

52. o 

2020. nov. 
Munka-közösségi 

foglalkozás 

– a családlátogatások tapasztalatai 

– Egyéni fejlesztési tervek átdolgo-

zása, felülvizsgálata 

– 

Munkaközösség 

vezető Munka-

közösségi tagok 

Jelenléti ív 

18. o 

43. o 

218. o 

235. o 

2020. dec. 

06. 
Mikulás 

– Mikulás műsor előkészítése 3. és 

4. osztály 
– 

Gyurákovics Il-

dikó 
Fénykép 

33-36. o 

38. o 

2020. dec. 

18. 

Karácsonyi kéz-

műves foglalkozás 

– a foglalkozás megszervezése és 

lebonyolítása  

– felelősök és a feladatok kijelölése 

Anyag- 

szükséglet: 

30.000 Ft 

Jakabfi Anita 

Szamos Noémi  

Jelenléti ív 

Fénykép 

33-36. o 

38. o 

2020. dec. Karácsonyi vásár 

– ajándéktárgyak, asztali díszek, 

adventi koszorúk készítése és áru-

sítása 

– 

Gyurákovics Il-

dikó 

Darabánné Hor-

váth Eszter 

Osztályfőnökök, 

pedagógusok 

Fénykép 
33-36. o 

38. o 

2020. dec. 

20. 

Karácsonyi mű-

sor 
– Ünnepi műsor  – 

Kovács Kinga 

Klára 

Szabó Márta 

Vörös Anita  

7-9. osztály ta-

nulói 

Fénykép 
33-36. o 

38. o 

2020. dec. 

21-31. 
Téli szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. december 18. a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. január 04. 

– –   
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2021. jan. 

–jún.  

Nemzeti Egységes 

Tanulói Fittségi 

Teszt 

– a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata 

ld. országos kiírás 

– 

Felső tagozaton 

testnevelést ta-

nító pedagógu-

sok 

 

39-40. o 

80. o 

169. o 

 

2021. jan. 
A 8. osztályosok 

továbbtanulása 

– szakiskolai órák és gyakorlati he-

lyek látogatásának szervezése, le-

bonyolítása 

– 

Munkaközösség 

vezetők (ált. 

isk., szakisk.) 

8. o. osztályfő-

nökök 

Fénykép 

Jelenléti ív 

33-36. o 

80. o 

169. o 

2021. ja-

nuártól fo-

lyamatos. 

Komplex Tanul-

mányi Versenyre 

való előkészületek 

– a tanulmányi versenyre való fel-

készülés megszervezése 
– 

Kovács Kinga 

Klára 

Horváth Csima 

Tímea 

Beosztás a felkészí-

tésről 

33-36. o 

47. o 

2021. jan. 
SNI szépíró ver-

seny 

– a verseny megszervezése, és le-

bonyolítása 

Jutalmak: 

10.000 Ft 
Jakabfi Anita 

Feladatlapok, 

fénykép 

33-36. o 

38. o 

49.o 

2021. jan. 

22. 

Szavalóverseny 

A Magyar Kul-

túra Napja 

– versmondó verseny magyar köl-

tők verseiből 

Jutalmak: 

5.000 Ft 

Kovács Kinga 

Szabó Márta 

Darabánné Hor-

váth Eszter 

Fénykép, 

Nevezési ív 

20.o 

38.o 

2021. feb-

ruár 

Munka-közösségi 

foglalkozás 

– aktuális problémák 

– szöveges értékelés 

– félévi értékeléssel kapcsolatos ta-

pasztalatok 

– 

Munkaközösség 

vezető, 

tagok 

Jelenléti ív 

18. o 

102. o 

104-138.o 

2021. feb-

ruár 
Farsang 

– álarcok, jelmezek tervezése, el-

készítése 
– Osztályfőnökök  

33-36. o 

38.o 
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2021. már-

cius 15. 

Megemlékezés 

Nemzeti Ünne-

pünkről 

– ünnepi műsor megszervezése, 

– versek kiosztása 

– hangosítás 

– ebédlő elpakolása 

– Jakabfi Anita Fénykép 

33-36. o 

38. o 

82. o 

217. o 

2021. 

márc. 
Nyílt hét 

Szülők, nevelők, gyámok részére 

az iskolai élet árnyaltabb megisme-

rése  

– Hospitálások, egymás munkájá-

nak megismerése, tapasztalatok 

megbeszélése 

– 

Munkaközösség 

vezető, 

Osztályfőnökök 

Munkaközösségi 

tagok 

Táblázat 

36. o 

43. o 

51. o 

89. o 

213. o 

2021. 

márc. 22-

26.  

Digitális témahét 

A digitális térben való tudatos tájé-

kozódás és tevékenységek népsze-

rűsítése  

Könyvek, könyvtárhasználat nép-

szerűsítése 

(intézményi program) 

– 
Tanak: Gyódi 

András 
 

35-36. o 

39-40. o 

61. o 

84. o 

131. o 

2021. 

április.  

1-6. 

Tavaszi 

szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021. március 31., a szünet utáni 

első tan. nap április. 7. 

– –   

2021. ápri-

lis 

Megyei Komplex 

Tanulmányi Ver-

seny 

– a tanulók felkészítése, részvétele 

és kísérése a versenyre 

Útiköltség 

10.000 Ft 

Vezetőség, 

Munkaközösség 

vezető, 

és tagok 

Fénykép 
33-36. o 

47. o 

2021. ápri-

lis. 

„Kutya jó dél-

után” 

– Játékos bemutató és feladatok a 

négylábú kedvencekkel 
– 

Bán Anita Kata-

lin 
Fénykép 

16. o 

30. o 

2021. ápri-

lis 

Család- 

látogatások  
– családlátogatások megszervezése  Osztályfőnökök  

24. o 

34. o 

52. o 
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2021. ápri-

lis-május 
Sportnap 

– A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-

0433 „Jobbá leszünk, hogy jobbá 

tegyünk” pályázat fenntartási idő-

szakában megvalósuló, játékos 

sportesemények 

Eszköz- és 

anyagszük-

séglet: 

50.000 Ft 

Igali Edina 

Mihály Margit 

Gyurina Beáta 

Jakabfi Anita 

 

Jelenléti ív 

Fénykép 

33-36. o 

38. o 

39-40. o 

2021. má-

jus 

Gyöngyhalászat 

Tanulmányi Ver-

seny 

– Országos döntő Komló (ameny-

nyiben lesz döntős tanuló) 

Útiköltség: 

30 000 Ft 
Osztályfőnökök Fénykép 

33-36. o 

47. o 

2021. má-

jus 
Gyereknap Játékos feladatok – DÖK 

Jelenléti ív 

Fénykép 

33-36. o 

38. o 

75.o 

2021. má-

jus-június 

Osztály- 

kirándulások 

Osztálykirándulások megtervezése, 

megszervezése, lebonyolítása 
– Osztályfőnökök Fénykép 

33-36. o 

38. o 

39-40.o 

2021. jú-

nius. 

Munka-közösségi 

foglalkozás 

– év végi mérések megbeszélése 

– éves munka értékelése 
– 

Munkaközösség 

vezető, tagok 
Jelenléti ív 18. o 

2021. jú-

nius 15. 

Ballagás 

Tanévzáró  

– ballagás, tanévzáró ünnepély 

megszervezése, 

– versek kiosztása 

– hangosítás 

– 

Horváth-Jakabfi 

Anita 

Kovács Kinga 

Klára 

Fénykép 
33-36. o 

38. o 
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13. Értelmileg Akadályozott Tagozat Munkaterve 2020/2021 

13.1. Helyzetelemzés 

Intézményünk Értelmileg Akadályozott Tagozatán öt tanulócsoport működik, a Fejlesztő Iskola 

két tanulócsoporttal rendelkezik. Értelmileg Akadályozott tagozat összevont 3.-5. osztály, Ér-

telmileg Akadályozott tagozat összevont 6.-8. osztály, Értelmileg Akadályozott tagozat Kész-

ségfejlesztő szakiskola összevont 9.-10. osztály, Értelmileg Akadályozott tagozat Készségfej-

lesztő szakiskola 11. osztály és 12. osztály. 

13.2. Munkaközösség tagjai 

Osztályfőnökök, betanító pedagógusok: 

1. Földes Edina 

2. Kisné Kovács Mária 

3. Vörös Anita 

4. Sarok Szilvia 

5. Stikel Ferenc  

6. Papp József    

7. Molnár Mónika 

8. Bán Anita Katalin 

9. Nagy Dóra 

10. Kardosné Cséplő Lívia 

11. Kálmánné Gubián Anett 

 

Pedagógiai munkát segítő munkatársak: 

1. Hajduné Móring Márta 

2. Kissné Bradics Szilvia 

3. Slezákné Berdó Ágnes 

4. Szentpáli Miklós 

5. Bencze Józsefné 

6. Gyurákovics-Balogh Réka 
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13.3. A 2020/2021-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. 

– Egészséges életmódra nevelés. 

– Valós munkatapasztalások. 

– Munkapiacra való integráció, híd szerepe. 

– Szociális beillesztés, a megfelelő modellnyújtás. 

– Az együttélés szabályainak betartatása a tanulók körében. 

– Pedagógiai eszköztárunk fejlesztése. 

– Tapasztalatcsere: alkalmazott módszerek, egyes esetek ismertetése. 

–  Kortárscsoportok közötti kapcsolat elősegítése. 

– A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. 

– Kiemelt célunk Somogyvár és környéke természeti értékeinek megismerése.  

– Személyes higiénia növelése. 

– A rendkívüli koronavírus fertőzés miatt kialakult helyzetben kiemelkedően 

fontos a tájékoztatás és a megelőzés a gyerekek, a szülők és az iskolában dolgozó 

kollégák számára. 

– A tájékoztató részletes információval szolgál a diákoknak, a szülőknek és az 

intézmény pedagógusainak, dolgozóinak arról, hogy mi a teendő a fertőzés 

megelőzésének érdekében, milyen óvintézkedésekkel lehet azt elkerülni, 

valamint ha valaki bármilyen módon kapcsolatba került fertőzött személlyel 

itthon vagy külföldi tartózkodása során, illetve ha saját magán vagy bármelyik 

családtagján, ismerősén felfedezi a fertőzésre utaló tüneteket, akkor mi a teendő. 

 

13.4. 2020/2021-es tanév feladatai: 

– Tanmenetek elkészítése, naplók pontos vezetése.  

– A tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi normák megszilárdítása. 
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– Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók viselkedés és 

beszédkultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztése.  

– Az egészséges életmódra való nevelés.  

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

hasznosítása 

– Minősítés előtt álló munkatárs felkészülésének segítése a minősítési eljárásra. 

– Szülői értekezletek, családlátogatások szervezése, lebonyolítása. 

– A Szülői Munkaközösség munkájának segítése. 

– Iskolai dokumentáció átnézése, kiegészítése. 

– Egységes nevelési elvek alkalmazása. 

– A továbbképzéseken elsajátított módszerek alkalmazása, és közös 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. 

– Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésre való felkészülés. 

– A rendkívüli koronavírus fertőzés miatt kialakult helyzetben kiemelkedően 

fontos a tájékoztatás és a megelőzés a gyerekek, a szülők és az iskolában dolgozó 

kollégák számára. 

– A tájékoztató részletes információval szolgál a diákoknak, a szülőknek és az 

intézmény pedagógusainak, dolgozóinak arról, hogy mi a teendő a fertőzés 

megelőzésének érdekében, milyen óvintézkedésekkel lehet azt elkerülni, 

valamint ha valaki bármilyen módon kapcsolatba került fertőzött személlyel 

itthon vagy külföldi tartózkodása során, illetve ha saját magán vagy bármelyik 

családtagján, ismerősén felfedezi a fertőzésre utaló tüneteket, akkor mi a teendő. 
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Időpont Esemény Feladat Költségek Felelős Dokumentálás 
Pedagógiai 

Program 

2020. 

08.25. 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

Éves munkaterv megbeszélése 

Járványügyi protokoll kiegészítése a 

helyi sajátosságok figyelembevéte-

lével 

– 
Munkaközösség 

vezető, tagok 

Jegyzőkönyv, je-

lenléti ív 

18. o 

28. o 

2020.  

09.01. 
Tanévnyitó 

-Tanévnyitó ünnepély  

–Házirend ismertetése 

–Tankönyvek vételezése 

–Járványügyi protokoll ismertetése 

a tanulókkal 

– Osztályfőnökök  
33-36. o 

38. o 

2020. 

09.02.-

09.04. 

Adaptációs hét 

Egészségnap 

– Covid-19-cel kapcsolatos felada-

tok, játékok 

Helytörténeti nap 

– Kirándulás Kupavárra 

– Apátsági túra lebonyolítása 

Túra nap 

–Kirándulások, túrázás osztályszin-

ten 

Jutalmakra, 

osztály napra 

10000 Ft 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség 

tagjai 

Fénykép 

18. o 

27-29. o 

33-36. o 

38-39. o 

40. o 

42-43. o 

63-64. o 

52. o 

2020.  

09.25. 

Az egészségtu-

datos gondolko-

dás és iskolai 

mozgástevékeny-

ségek témanap 

Magyar diák-

sport napja 

 – 

Intézményi szin-

ten 

Papp József 

 

33-36. o 

39. o 

79. o 

146. o 

150-153. o 
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2020. 

10.01. 
Zenei világnap Osztályszinten  Osztályfőnökök  33-36. o 

2020. 

10.05. 

Munka-közös-

ségi foglalkozás 

– az adaptációs hét tapasztalatainak 

megbeszélése, aktuális problémák 

elemzése 

– dokumentáció: egyéni fejlesztési 

tervek, tanmenetek 

– minősítés tapasztalatainak megbe-

szélése_ 

– Munkaközösség 
Jegyzőkönyv, 

Jelenléti ív 

18. o 

43. o 

218. o  

235. o 

2020. 

10.05-

10.09- 

Fenntartható-

sági témahét 
Intézményi szinten  

Horváthné Csima 

Tímea 
 

33-36. o 

39-40. o 

83. o 

145. o 

213-214. o 

2020.10. 
Bemeneti méré-

sek 

Feladatlapok elkészítése és a mérés 

elvégzése 

 

– Osztályfőnökök 
Diagnosztikai mérő 

lapok 
 

2020.10. 

06. 

Az aradi vérta-

núk napja 
Megemlékezés osztályszinten – Osztályfőnökök Napló 

33-36. o 

38. o 

82. o 

2020.10. 

09. 

Állatok világ-

napja 
Játékos feladatok  

Jutalmak, esz-

közök: 

5000 Ft 

Bán Anita Katalin 

Nagy Dóra 
Fénykép 

33-36. o 

38. o 

2020.10. 

12.-16. 

Rajz-pályázat 

2020.10.21. 

– rajzpályázat megszervezése 

téma: Állatok világnapja 

– kiállítás az elkészült rajzokból 

Jutalmak: 

10000 Ft 

Bán Anita Katalin 

Nagy Dóra 

Pályázat rajzai, 

fénykép 

33-36. o 

38. o 
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2020.10. 

22.  
Október 23. Megemlékezés -  Fénykép 33-36. o 

2020. Őszi szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. október 22. a szünet utáni első 

tanítási nap 2020. november 02.  

–    

2020.11. 

Madáretetés 

novembertől fo-

lyamatosan 

  
Stikel Ferenc 

Berdó Ágnes 
  

2020. 11. 

06. 

Munka-közös-

ségi megbeszélés 

A novemberi hónapban zajló esemé-

nyek megbeszélése 

Aktuális problémák 

Portfólió feltöltése, tapasztalatok 

megosztása 

 

Munkaközösség 

tagjai 

Sarok Szilvia 

Földes Edina 

 

18. o 

43. o 

218. o  

235. o 

2020.11. 

11. 

Őszi egészség-

nap 

Játékos sportolás, egészséges táplál-

kozás osztályszinten a járványügyi 

helyzet figyelembevételével 

Jutalmak, esz-

közök: 

20.000 Ft 

Osztályfőnökök Fénykép 

33-36. o 

38. o 

39-40. o 

79. o 

153. o 

217. o 

2020.11. 

16. 

Őszi lombtakarí-

tás a park terü-

letén 

Közös lombtakarítás megszervezése 

és lebonyolítása az egész tagozat 

bevonásával 

 
Stikel Ferenc 

Berdó Ágnes 
Fénykép  

2020.12. 

07. 
Mikulás Ünnepségen való részvétel –  Fénykép 

33-36. o 

38. o 



 

48 

2020.12. 

09. 

Munka-közös-

ségi megbeszélés 

Tanulók munkáinak válogatása az 

árverésre 

A vendégek ré-

szére ajándék-

tárgy készítése 

5000 Ft 

Földes Edina Jelenléti ív 

18. o 

43. o 

218. o  

235. o 

2020.12. 

16.-17. 

Karácsonyi vá-

sár 

Tanulók munkáiból kiállítás és árve-

rés  
– 

Munkaközösségi 

tagok 
 

33-36. o 

38. o 

2020.12. 

19. 
Karácsonyi zsúr Osztályszinten karácsonyi ünneplés  

Munkaközösségi 

tagok 
Fénykép  

2020.  

2021. 
Téli szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. december 18. a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. január 04. 

–    

2021.01. 

13. 
Téli sportnap 

A szabadban eltöltött délelőtt, kü-

lönböző téli sportok keretei közt. 
– 

Papp József 

Stikel Ferenc 
  

2021.01. 

 20. 

Barkácsoló dél-

után 

Madáretető készítése különböző 

technikával (osztályszinten) 

Eszközök: 

5000 Ft 
Osztályfőnökök fénykép  

2021.02. 

A Magyar Kul-

túra Napja al-

kalmából 

Versmondó verseny magyar költők 

verseiből 

Jutalmak: 

10.000.-Ft 

Salamonné Vörös 

Anita  

Szentpáli Miklós 

Földes Edina 

Fénykép 
20. o 

38. o 

2021. 

02.01. 

Munka-közös-

ségi foglalkozás 

Aktuális problémák 

Félévi értékeléssel kapcsolatos ta-

pasztalatok 

Egyéni fejlesztési tervek átdolgo-

zása, felülvizsgálata 

– 

Munkaközösség 

vezető, 

tagok 

Jelenléti ív 
20. o 

38. o 
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2021. 

02.10. 

Farsangi álarc 

készítő kézműves 

foglalkozás 

Álarcok tervezése, elkészítése osz-

tályszinten 
 Osztályfőnökök  

33-36. o 

38. o 

2021. 

02. 
Farsang 

Felvonulás – járványügyi helyzettől 

függően 
 DÖK  

33-36. o 

38. o 

2021. 02. 

Koncz Dezső Ta-

nulmányi Ver-

senyre való fel-

készülés 

Ért.ak. 5. osztály-8. osztályig  
Munkaközösség 

tagjai 
 

33-36. o 

47. o 

2021.03. 

12. 

Március 15. 

Nemzeti ünnep 

Az iskolai ünnepélyen való részvé-

tel 
–   

33-36. o 

38. o 

82. o 

217. o 

2021. 03. 

22-26. 

Digitális téma-

hét 

Gyermek-könyvek 

Nemzetközi 

Napja 

 
Intézményi szin-

ten 
 

35-36. o 

39-40. o 

61. o 

84. o 

131. o 

2021.03. 

31. 

Húsvét 

alkotó délelőtt 

Húsvéti népszokások felelevenítése, 

tojásfestés osztályszinten 
5000 Ft Osztályfőnökök   

2021. 

04.01- 

04.06. 

Tavaszi 

szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021. március 31., a szünet utáni 

első tan. nap április 7. 

    

2021. 04. 
Autizmus világ-

napja 
Belső továbbképzés  

Berkesné Mihály 

Mária  

Mihály Margit 

Fénykép  
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2021. 

04. 

Gyermek- 

könyvek 

Nemzetközi 

Napja 

Könyvtárlátogatás 

Mesefelolvasás 
– 

Földes Edina 

Szentpáli Miklós 

Stikel Ferenc 

Fénykép 

33-36. o 

145. o 

156. o 

2021.  

04. 

Család- 

látogatások  

Családlátogatások megszervezése a 

járványügyi helyzet függvényében 

Benzin- 

költség: 

10.000. Ft 

Gyermekvédelmi 

felelős: 

Salamonné Vörös 

Anita 

 

24. o 

34. o 

52. o 

2021. 

05. 11. 
Sportnap Játékos sportvetélkedő a tagozaton 

Jutalmak: 

10000 Ft 
Sarok Szilvia Fénykép  

2021. 

05. 
Gyereknap Játékos feladatok – DÖK 

Jelenléti ív 

Fénykép 

33-36. o 

38. o 

75.o 

2021. 

 06. 

Osztály- 

kirándulások 

Osztálykirándulások megtervezése, 

megszervezése, lebonyolítása jár-

ványügyi helyzet függvényében 

– Osztályfőnökök Fénykép 

33-36. o 

38. o 

39-40.o 

2021. 

06. 08. 

Munkaközösségi 

foglalkozás 
Éves munka értékelése – 

Munkaközösség 

vezető, tagok 
Jelenléti ív 18. o 

2021.06. 

15. 

Ballagás 

Tanévzáró  
Ballagás, tanévzáró ünnepély – 

Vörös Anita  

Kovács Kinga  

Fazekas Krisztián 

Fénykép 
33-36. o 

38. o 
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14. Szakiskolai munkacsoport munkaterve 2020/2021 

14.1. Helyzetelemzés:  

A 2020/2021-es tanévben szakiskolai tagozatunkon 3 tanulócsoport működik. Az alapozó kép-

zés egy évfolyamon zajlik, a szakképzés kettő osztályában komplex szakképzés szerint tanul-

nak a diákok.  

 

Szakiskola 

Képzés típusa Osztály Létszám Szakmák 

Előkészítő évfolyam 9. e. osztály 11 fő – 

Szakképző évfolyam 9. osztály 13 fő Kerti munkás 

Konyhai kisegítő 

  10. osztály 6 fő 

 

A készségfejlesztő iskolában 3 tanulócsoport kezdi meg a munkát a 2020/2021-es tanévben. A 

közismereti képzést folytató évfolyamon összevont 9-10. osztályban, a gyakorlati évfolyamon 

összevont 11. és 12. osztályban tanulnak a diákok. 

Készségfejlesztő iskolánkban a 2020/2021-es tanévben a jelenleg hatályos kerettanterv /Keret-

tanterv a készségfejlesztő iskolák számára (1. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez / 

szerint, egy szakma képzése zajlik: konyhai kisegítő-háztarástan, életvitel modul.  

 

Készségfejlesztő iskola 

Képzés típusa Osztály Létszám Szakmák 

Közismereti évfolyam 9-10. osztály 7 fő – 

Gyakorlati évfolyam 11. osztály 5 fő 
Konyhai kisegítő-

háztartástan, életvitel 

Gyakorlati évfolyam 12. osztály 7 fő 
Konyhai kisegítő-

háztartástan, életvitel 
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14.2. Munkacsoport tagjai 

Osztályfőnökök, óraadók, szaktanárok, gyakorlati oktatók: 

1. Ádám Edit, óraadó tanár 

2. Balatinc István, (gyakorlati oktató) 

3. Böröcz János, osztályfőnök 

4. Dakos Ildikó, óraadó tanár 

5. Fazekas Krisztián 

6. Hardi Szabina, óraadó tanár 

7. Hegyi Margit Anna, óraadó tanár 

8. Klimó István, osztályfőnök 

9. Mező Beatrix, óraadó tanár 

10. Nyerges Péter, óraadó tanár 

11. Perák István, (gyakorlati oktató) 

12. Tóth László, óraadó tanár 

Asszisztens: 

1. Katona Ibolya Mária 

14.3. A 2020/2021-es tanév céljai a szakiskolában 

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 életvitelű, eredményesen 

dolgozó, teljes értékű tagjaivá váljanak. 

 

– Az alapfokon megszerzett tudás szinten tartása, elmélyítése, a mindennapi 

életben hasznosítható 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 következő sajátos igényüket behatárolt lehetőségeiket. Különösen 

nagy hangsúlyt fektetve egyéni fejlesztésükre. 

– A tanulók viselkedéskultúrájának javítása, közösségi szellem erősítése, egymás 
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elfogadása és a takarékosságra nevelés a mindennapi élet területein. 

– A mindennapokhoz kapcsolódó környezettudatossággal összefüggő ismeretek 

átadása, tevékenységek 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 emberként 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. 

Szakiskola: 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. 
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Szakiskola: 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 sé-

rült funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális ké-

pességek fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, a szociális szféra akadályozottsá-

gából származó hátrányok csökkentésére irányul. 

14.4. A 2020/2021-es tanév feladatai a szakiskolában 

– Tanulók diagnosztikus mérésének kidolgozása 

– 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. 
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– 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. 

 

14.5. A 20120/2021-es tanév céljai a készségfejlesztő iskolában 

A készségfejlesztő iskola célja, hogy az értelmileg akadályozott tanulók tanulmányaik befejez-

tével viszonylag önálló életet éljenek, legyenek képesek irányítással egyszerű munkafolyama-

tok elvégzésére, rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyekkel alkal-

mazkodni tudnak a családi és munkahelyi közösségekbe. Cél az értelmükben akadályozott fia-

talok segítése szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, munkavégző-ké-

pesség, szabályok interiorizált elsajátításában. 

A készségfejlesztő iskolai képzés olyan életvezetési ismeretek kialakítását tűzi ki célul, amely 

a mindennapi élet gyakorlati ismereteinek felhasználásával képessé teszik a tanulókat kiscso-

portos lakóotthonokban, családban, napközbeni foglalkoztatással illetve védőmunkahelyi vagy 

integrált munkahelyi munkával, viszonylag önálló életet élni. 

– A felnőtt élet minőségét befolyásoló kompetenciák kialakítása. 

– Minél teljesebb önállóság biztosítása az életvitel során. 

– Az egyéni haladási ütem, az eltérő képességek figyelembe vétele. 

– Egyéni haladási utak kijelölése, habilitációs és rehabilitációs foglalkozások 

támogató jellegének megtervezése. 

– A már meglévő képességekre építve, az alapvető kompetenciák kialakítása. 

14.6. A 2020/2021-es tanév feladatai a készségfejlesztő iskolában 

A 9. és a 10. évfolyamon: általános és pályaorientációs ismeretek, jártasságok, készségek 

elsajátíttatása zajlik. 
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Feladatok a 9-10. évfolyamon: 

– a tanulók kommunikációs szintjének fejlesztése 

– kulturált társalgás, magatartási szokások kialakítása 

– ismeretek nyújtása a természeti – társadalmi környezetről 

– egyszerű összefüggések feltárása, ok-okozati kapcsolat felismerése 

– önismeret kialakítása, elmélyítése, 

– szakmai gyakorlati alapok kialakítása, 

– az általános iskolában megszerzett műveltségi- és praktikus ismeretek bővítése. 

A 11. és a 12. évfolyamon: készségfejlesztő iskolai kerettanterv alapján egyszerű 

munkafolyamatok elsajátíttatása zajlik az életkezdéshez és a társadalmi integrációhoz. A gya-

korlati évfolyamokon a felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítása, és minél önállóbb 

gyakorlása, praktikus készségek, figyelem, fegyelem, motiváció, pontosság, türelem kialakítása 

a cél.  

 

Feladatok a 11-12. évfolyamon: 

– a kognitív képességek folyamatos szinten tartása, erősítése 

– az elméleti ismeretek gyakorlatba ágyazott elsajátíttatása 

– rendszeres, folyamatos munkavégzéshez szükséges személyiségjegyek 

(figyelem,pontosság, megbízhatóság, kitartás, fegyelem, felelősség, társaik és 

önmaguk munkájának megbecsülése) fejlesztése, erősítése 

– egyszerűbb munkafogások elsajátításában, munkafolyamatok végzésében 

jártasság elérése 

– erősíteni a tanulókban a harmonikus munkakapcsolat kialakításának képességét 

– az eszközök, szerszámok rendeltetésszerű használatának megismertetése, 

elsajátíttatása 

– a rend iránti igény képességének kialakítása- a rend megteremtése, fenntartása, 

megóvása tekintetében 

– a tanulók esztétikai érzékének fejlesztése. 
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Időpont Esemény Feladat 
Költségek/ 

Hivatkozás 
Felelős Dokumentálás 

2020. 

augusztus 

24. 

Munkacsoport 

foglalkozás 
Éves munkaterv megbeszélése – 

Intézményegység ve-

zető, tagok, szaktanárok 
Jelenléti ív 

2020.  

szeptember 01. 
Tanévnyitó 

– tanévnyitó ünnepélyen való rész-

vétel 

– kulturált viselkedésmód 

– Munkaközösség tagjai Fénykép 

2020. 

szeptember 

02-04. 

Adaptációs hét 

Szeptember 02. hétfő: 

– tanévnyitó ünnepély 

– tűz,-és balesetvédelmi okt. 

– tankönyvek felvétele 

– házirend ismertetése 

Szeptember 03. kedd: 

Helytörténeti nap 

– kirándulás Kupavárra 

– Apátsági túra lebonyolítása 

Szeptember 04. szerda: 

Munkavédelmi nap 

– tűz,- és balesetvédelmi oktatás 

– ÖKO programok 

– rendőrség, tűzoltók, katasztrófa-

védelem – bemutatók 

Szeptember 05. csütörtök: 

Sportnap 

– ügyességi játékok, versenyek 

Szeptember 6. péntek 

Osztály nap 

Pedagógiai program: 

34. o., 35. o. 

37. o. 

38. o., 39. o. 

106. o.-113. o. 

113. o.-121. o. 

Osztályfőnökök, 

Munkacsoport tagjai 

Szaktanárok 

Berkesné Mihály Mária 

Fénykép 
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Folyamatos Vizsgáztatás 
A komplex vizsgáztatás 

feltételinek biztosítása, javítása 
– 

Berkesné Mihály Mária 

osztályfőnökök, szakta-

nárok, óraadó pedagó-

gusok 

 

2020. 

szeptember 09. 
Ügyelet Ügyeleti beosztás elkészítése – 

Mileticsné Valkó Gabri-

ella 
Faliújság 

2020. szeptem-

ber 11. 
Műhelymunka 

Készségfejlesztő kerettantervek 

átnézése 
 Berkesné Mihály Mária  

2020. szeptem-

ber 16. 

Munkacsoport-

megbeszélés 

Műhelymunka - Tanulók diag-

nosztikus méréseinek kidolgozása 

Pedagógiai Program: 

34. o, 41-42. o, 47-48.o, 

125. o, 129. o. 

Berkesné Mihály Mária 

osztályfőnökök, óraadó 

pedagógusok 

Diagnosztikai 

mérőlapok  

2020. 

szeptember 23. 

Nemzetközi hul-

ladékgyűjtő nap 

„Örökbe fogadott” terület takarí-

tása, szemét eltávolítása, TAN-

MŰHELYEK KÖRNYÉKE 

Szemetes zsák, lomb-

seprű: 5000 Ft 

Pedagógiai Program: 

106-112. o, 137-138. o 

Tóth László Fénykép 

2020. szeptem-

ber 27-28.  

Fejlesztő iskolák 

országos talál-

kozója 

– – 

Berkesné Mihály Mária 

osztályfőnökök, óraadó 

pedagógusok 

 

2020. 

szeptember 30. 

Munkacsoport- 

megbeszélés 

Felkészülés a pályaválasztási kiál-

lításra 
– 

Berkesné Mihály Mária 

Böröcz János 

Fazekas Krisztián 

Mező Beatrix 

Mileticsné V. Gabriella 

 

Folyamatos 

Diákönkor-

mányzati 

munka  

DÖK programokon való részvétel – Osztályfőnökök  
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Folyamatos Folyósok 
Falak, padlózat tisztántartása, vi-

rágok, növények gondozása 
- Munkacsoport tagjai  

2020. október 
Bemeneti méré-

sek 

Feladatlapok elkészítése és a mé-

rés elvégzése 

Pedagógiai Program:  

42. o. 
Osztályfőnökök Mérőlapok  

2020. október 

02.  

Munkacsoport 

megbeszélés 

Műhelymunka: egyéni fejlesztési 

tervek felülvizsgálata, átdolgo-

zása 

 

Berkesné Mihály Mária, 

Osztályfőnökök, Óraadó 

pedagógusok 

 

2020. 

október 04. 

Az aradi vérta-

núk napja 
 Megemlékezés osztályszinten 

Pedagógiai Program: 

34. o- 35. o. 37. o.  
Osztályfőnökök Napló 

2020.  

október 

 13 – 14. 

Pályaválasztási 

nyílt nap, Ka-

posvár 

Szóró anyagok, bemutatkozó pla-

kátok elkészítése, tanulók felké-

szítése, aktív részvétel a progra-

mon 

Papíráru, nyomtatás, 

útiköltség: 

20000 Ft 

Pedagógiai Program: 

142. o 

Berkesné Mihály Mária 

Fazekas Krisztián 

Mező Beatrix 

Mileticsné V. Gabriella 

Tóth László 

Fénykép 

2020.  

október 22.  
Nemzeti ünnep 

 Megemlékezés az 1956-os forra-

dalom és szabadságharcról 

Pedagógiai Program:  

35. o. 37. o. 

Fazekas Krisztián, Bö-

röcz János 
Fénykép 

2020. 

október 22-

november 02. 

Őszi szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. október 25. a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. november 

04.  

   

2020. 

 november 8. 

Munkacsoport 

megbeszélés 

SNI –tanulók feltérképezése, fel-

készülés a szakiskola bemutatá-

sára/ meghívó készítése, iskolák 

SNI- s tanulóinak meghívása az 

intézménybe/ 

Pedagógiai Program:  

142. o. 

Fazekas Krisztián 

Berkesné Mihály Mária 

Mező Beatrix 

Meghívó 
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2020. novem-

ber 11. 
Egészségnap 

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0433 

„Jobbá leszünk, hogy jobbá te-

gyünk” c. pályázat fenntartási 

időszakában megvalósuló, játékos 

sportesemények 

Jutalmak, eszközök: 

30000 Ft 

Pedagógiai Program: 

33. o. 38. o. 

39. o. 40. o. 

139-140. o 

Mileticsné Valkó Gabri-

ella 

Böröcz János  

Jelenléti ív 

Fénykép 

2020. 

november 
Nyílt nap 

– az Intézmény bemutatása, tájé-

koztatás, majd egy tanítási óra 

megtekintése 

– 

Intézményegység 

Vezető, 

Osztályfőnökök 

Fénykép, 

Jelenléti ív 

2020. 

november 

Általános iskolai 

látogatások 

-általános iskolai SNI-s, 8. osztá-

lyos tanulók számára szakképzé-

sünk bemutatása 

Pedagógiai Program: 

142. o 

Intézményegység 

Vezető, 

 

Fénykép 

 

2020. 

december 

Karácsonyi vá-

sár 
Mézeskalács készítése – Balatinc István  

2020.  

december 18- 

2021. január 4. 

Téli szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. december 20. a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. január 06. 

–   

2021. 

január 13. 

Munkacsoport- 

megbeszélés 

Vizsgára és vizsgáztatásra való 

felkészülés, feladatok, felelősök 

kiosztása, megnevezése 

– Intézményegység vezető Jelenléti ív 

2021. 

január vége 
SZKTV 

Jelentkezés a szakma kiváló tanu-

lója versenyre, valamint a szakma 

sztár versenyre 
– 

Intézményegység vezető 

szaktanárok 
Jelentkezési lap 

2021. 

február 
Házi vizsga A vizsga lebonyolítása, értékelése – 

Berkesné Mihály Mária 

Fazekas Krisztián 
Fénykép 
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2021.  

február 14. 
Vizsgák 

Jelentkezés az év végi vizsgákra 

(komplex) 
– Tóth László  

2021. 

február 20.  

Munkaközös-

ségi foglalkozás 

Aktuális problémák megbeszé-

lése, felkészülés a kollégák foga-

dására, hospitálásra 

– 
Berkesné Mihály Mária 

munkaközösségi tagok 
Jelenléti ív 

2021.  

február 24. 

A kommuniz-

mus áldozatai-

nak emléknapja 

Megemlékezés osztálykeretben 
Pedagógiai Program: 

34. o- 35. o. 37. o.  
Osztályfőnökök Napló 

2021.  

március 
SZKTV 

Az országos versenyen való rész-

vétel  

Útiköltség: 

15000 Ft 

Pedagógiai Program:  

48-49. o. 

Fazekas Krisztián 

szaktanárok 
 

2021.  

március. 

Szakmai tapasz-

talatcsere 

Hasonló típusú szakiskola meglá-

togatása, szakmai munkába való 

bepillantás 

Szőcsény, Nagybajom 

Útiköltség:  

12000 Ft 

Pedagógiai Program: -

18-19. o 

Berkesné Mihály Mária 

Munkaközösségi tagok 
 

2021. március 

12.  

Március 15. 

Nemzeti ünnep 

Az iskolai ünnepélyen való rész-

vétel 

Pedagógiai Program: 

34. o- 35. o. 37. o.  
  

2021. március 

31- 

április 7. 

Tavaszi szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. április 8., a szünet utáni 

első tan. nap április. 15. 

–   

2021.  

április. 15. 

Munkaközös-

ségi foglalkozás 

Az országos verseny feladatainak 

tapasztalatainak, aktuális problé-

máknak a megbeszélése 

– Berkesné Mihály Mária Jelenléti ív 
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2021. május 

Szakiskolák or-

szágos sportta-

lálkozója 

Baja 

 

Útiköltség 

Nevezési díj 

30000 Ft 

Pedagógiai Program:  

48-49. o., 139-140. o 

  

2021. május 

29. 
Gyermeknap Programokon való aktív részvétel   Fénykép 

2021. május Sport nap 

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0433 

„Jobbá leszünk, hogy jobbá te-

gyünk” pályázat fenntartási idő-

szakában megvalósuló, játékos 

sportesemények 

Jutalmak, eszközök: 

30000 Ft 

Pedagógiai Program: 

33. o. 38. o. 39. o. 40. o. 

126-127. o., 139-140. o 

Fazekas Krisztián 

Tóth László 

Jelenléti ív 

Fénykép 

2021. június 

04. 

Nemzeti össze-

tartozás napja 
Programok osztálykeretben 

Pedagógiai Program: 

34. o- 35. o. 37. o. 
Osztályfőnökök Napló 

2021. június 

05. 

Munkaközös-

ségi foglalkozás 

Szakmai vizsgák feladatainak ki-

osztása, a tanév értékelése, a jö-

vőbeni irányelvek megfogalma-

zása 

 Berkesné Mihály Mária Jelenléti ív 

2021. június 

15-30. 
Szakmai vizsgák Vizsgák lebonyolítása 

Szakmai tantárgyakat 

tanító pedagógusok 

Alapanyag, munkaruhá-

zat, munka-eszközök: 

8 fő/50000 Ft 

Pedagógiai Program: 

57. o, 141-143. o 

Berkesné Mihály Mária 

Szaktanárok 

Gyakorlati oktatók 

 

2021. június 
Tanulmányi  

kirándulások 
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2021.  

június 15. 

Tanévzáró, bal-

lagás 

Ballagtató osztályok feladatai: 

ünnepi műsor szerkesztése, folyó-

sok, tantermek díszítése 

Ballagtatás költségei:/ 

virág, tarisznya, jutal-

mak: 15000 Ft/ 

Pedagógiai Program: 

34. o. 35. o. 

37. o. 38. o. 39. o. 

Böröcz János, Fazekas 

Krisztián  
 

Folyamatos  Szakmai napokon való részvétel  Munkacsoport tagjai  

Folyamatos  

Szakmai továbbképzéseken való 

részvétel. (helyi, megyei, 

regionális, országos) 

 Munkacsoport tagjai  

Folyamatos  
A tagozatra újonnan érkező 

kollégák mentorálása 
 Munkacsoport tagjai  

Folyamatos  

Tehetséggondozás, versenyek, 

ünnepélyeken való szereplés, 

szakkörök 

 Munkacsoport tagjai  
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15. A Fejlesztő iskola munkaterve 2020/2021 

15.1. Helyzetelemzés 

A 2020/2021-es tanévben tanulói létszámunk 3 fővel növekedett, új tanulóink, Bálint Kristóf, 

Bogdán Krisztián és Lakatos Luca. Tanulóink életkora nagy szórást mutat, a 10 éves korútól a 

20 évesig. Heten családból érkeztek, három fő állami gondoskodásban él. Egy fiatal kollégista, 

a többiek bejáró tanulók. Két csoportban folyik nevelésük, oktatásuk. 

15.2. Személyi feltételek 

A két csoport osztályfőnöke a tavalyi tanévhez hasonlóan: Kardosné Cséplő Lívia és Kálmánné 

Gubián Anett maradt. Sándorné Pál Aranka és Sebestyén Ferenc Gézáné már nyugdíjas gyógy-

pedagógusként segítik a fejlesztő iskola munkáját. A gyógypedagógiai asszisztensek személyé-

ben változás nem történt, Bencze Józsefné és Gyurákovics-Balogh Réka kezdi meg a tanulók 

nevelését, oktatását.  

 

Osztályfőnökök: 

– Maci csoport: Cséplő Lívia 

– Nyuszi csoport: Kálmánné Gubián Anett 

 

Óraadók: 

– Sándorné Pál Aranka 

– Sebestyén Ferenc Gézáné 

 

Gyógypedagógiai asszisztensek: 

– Bencze Józsefné 

– Gyurákovics-Balogh Réka 
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Terapeuták: 

– Bán Anita Katalin – állatasszisztált – kutyaterápia 

– Cséplő Lívia – mozgásfejlesztés, logopédia 

– Földes Edina – TSMT I. terápia 

– Kálmánné Gubián Anett – mozgásfejlesztés 

– Mileticsné Valkó Gabriella – logopédia 

– Sarok Szilvia – bazális stimuláció  

– Szabó Ildikó – SZIT 

 

15.3. Tárgyi feltételek 

Változatlanul mindkét csoportnak tágas, minden igényt kielégítő terem áll rendelkezésére a ne-

veléshez, oktatáshoz, fejlesztéshez. Az egyéni terápiák külön, jól felszerelt fejlesztő szobákban 

történnek. Az eszközkölcsönző fejlesztő eszközeinek, játékainak alkalmazása elősegíti a gye-

rekek hatékonyabb fejlesztését. Megjelentek az IKT eszközök is a súlyosan-halmozottan sérült 

gyermekeink nevelésében, oktatásában, interaktív tábla és tabletek állnak a fiatalok és gyógy-

pedagógusok rendelkezésére. A gyerekek mozgás- és játékigényüket a rossz idő esetén a moz-

gásfejlesztő és játszószobában, jó idő esetén a parkban és az akadálymentesített játszótéren elé-

gíthetik ki. A mosdó felújítása is elkészült az elmúlt tanévben.  

15.4. Célok 

– Kiemelt célunk a tanévben: járványügyi eljárásrend kidolgozása és betartása  

– A szülők bevonása az iskolai életbe: nyílt nap, közös családi programok szervezése. 

– Autizmus spektrum zavarral élő tanulók fejlesztési lehetőségeinek mélyebb megisme-

rése. 
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15.5. Feladatok 

Időpont Feladat Felelős Dokumentáció 

2020. augusztus 
Fejlesztő iskolai intézményegység 

alakuló ülése 

Munkaterv megalkotása járványügyi 

protokoll kiegészítése a helyi sajá-

tosságok figyelembevételével 

intézményegység-vezető 
jelenléti ív, mun-

katerv 

2020. augusztus 
Tantermek előkészítése, folyósok 

dekorálása 
 

Osztályfőnökök, betanító 

kollégák, asszisztensek 
 

2020. 

szeptember 1. 
Tanévnyitó ünnepély  

Osztályfőnökök, betanító 

kollégák, asszisztensek 
fénykép 

2020. 

szeptember 

Tanulók beszoktatása, napirend ki-

alakítása 
 

Osztályfőnökök, betanító 

kollégák, asszisztensek 
fénykép 

2020. 

szeptember 1. 
Járványügyi protokoll kidolgozása  

Osztályfőnökök, betanító 

kollégák, asszisztensek 
eljárásrend 

2020. 

szeptember 

02-04-ig 

Adaptációs hét 

Egészségnap 

– Covid-19-cel kapcsolatos felada-

tok, játékok 

Helytörténeti nap 

– Kirándulás Kupavárra 

– Apátsági túra lebonyolítása 

Túra nap 

–Kirándulások, túrázás osztályszin-

ten 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség tagjai 
Fénykép 
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2020. 

szeptember 25. 

Az egészségtudatos gondolkodás és 

iskolai mozgás-tevékenységek téma-

nap 

Magyar diáksport napja 

 
Intézményi szinten 

Papp József 
 

2020. 

szeptember 30. 
A mese napja Csoportszinten Osztályfőnökök  

2020. 

októbertől 
Konyhatechnikai foglalkozások  

Kálmánné Gubián Anett, 

Sándorné Pál Aranka, Se-

bestyén Ferencné 
60.000 Ft 

2020. 

október 01. 
Zenei világnap Csoportszinten Osztályfőnökök  

2020. 

október 05. 
Munkaközösségi foglalkozás 

- az adaptációs hét tapasztalatainak 

megbeszélése, aktuális problémák 

elemzése 

– dokumentáció: egyéni fejlesztési 

tervek, tanmenetek 

– minősítés tapasztalatainak megbe-

szélése 

Munkaközösség 
Jegyzőkönyv, 

Jelenléti ív 

2020. október 

05-09-ig 
Fenntarthatósági témahét Intézményi szinten Horváthné Csima Tímea  

2020. 

október 
Bemeneti mérések, megfigyelések „TARC” és P.A.C. teszt elvégzése Osztályfőnökök 

Diagnosztikai 

mérő lapok 

2020. november 

15. 
Egyéni fejlesztési tervek elkészítése  

osztályfőnökök, betaní-

tók, terapeuták 

Egyéni fejlesztési 

tervek 

2020. október 

9. 
Állatok világnapja 

Játékos feladatok 

ÉA. munkaközösséggel 
Bán Anita Katalin Fénykép 
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2020. október 

12-16. 

Rajzpályázat 

2020.10.21. 

– rajzpályázat megszervezése 

téma: Állatok világnapja 

– kiállítás az elkészült rajzokból ÉA. 

munkaközöséggel 

Bán Anita Katalin 
Pályázat rajzai, 

fénykép 

2020. október 

22. 
Október 23. 

Megemlékezés-  

csoportszinten 
osztályfőnökök Fénykép 

2020. október- 

november 
Őszi szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. október 22. a szünet utáni első 

tanítási nap 2020. november 02. 

  

2020. november 
Madáretetés novembertől folyama-

tosan 
 

Stikel Ferenc 

Berdó Ágnes 
Fénykép 

2020. november 

11. 
Őszi egészségnap 

Játékos sportolás, egészséges táplál-

kozás csoportszinten a járványügyi 

helyzet figyelembevételével 

Osztályfőnökök Fénykép 

2020. november 

16. 
Őszi lombtakarítás a park területén Közös lombtakarítás 

Stikel Ferenc 

Berdó Ágnes 
Fénykép 

2020. december 

7. 
Mikulás Ünnepségen való részvétel DÖK Fénykép 

2020. december 

16-17. 
Karácsonyi vásár 

Tanulók munkáiból kiállítás és árve-

rés 

Munkaközösségi  

tagok 
 

2020. december 

19. 
Karácsonyi zsúr Csoportszinten karácsonyi ünneplés Munkaközösségi tagok Fénykép 

2020. december 

23 - 2021. ja-

nuár 3. 

Téli szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. december 18. a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. január 4. 
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2021. január 

13. 
Téli sportnap 

A szabadban eltöltött délelőtt, kü-

lönböző téli sportok keretei közt. 

Papp József 

Stikel Ferenc 
Fénykép 

2021. január 20. 
Barkácsoló 

délután 

Madáretető készítése különböző 

technikával (csoportszinten) 
Osztályfőnökök Fénykép 

2020. január 31. Félévi értékelések elkészítése  Osztályfőnökök értékelés 

2021. február 
A Magyar Kultúra Napja alkalmá-

ból 

Versmondó verseny magyar költők 

verseiből 

Vörös Anita 

Szentpáli Miklós 

Földes Edina 

Fénykép 

2021. 

február 10. 

Farsangi álarc készítő kézműves 

foglalkozás 

Álarcok tervezése, elkészítése osz-

tályszinten 
Osztályfőnökök Fénykép 

2021. 

február 
Farsang 

Felvonulás – járványügyi helyzettől 

függően 
DÖK Fénykép 

2021. március 

12. 

Március 15. 

Nemzeti ünnep 
Az iskolai ünnepélyen való részvétel osztályfőnökök Fénykép 

2021. március 

22-26-ig 
Digitális témahét 

Gyermekkönyvek 

Nemzetközi 

Napja 

Intézményi szinten  

2021. március 

31. 

Húsvét 

alkotó délelőtt 

Húsvéti népszokások felelevenítése, 

tojásfestés osztályszinten 

Osztályfőnökök 

 
Fénykép 

2021. április 

01-06. 

Tavaszi 

szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021. március 31., a szünet utáni 

első tan. nap április 7. 

  

2021. április 02. Autizmus világnapja Belső továbbképzés 
Berkesné Mihály Mária 

Mihály Margit 
Fénykép 
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2021. április Családlátogatások 
Családlátogatások megszervezése a 

járványügyi helyzet függvényében 

Gyermekvédelmi felelős: 

Vörös Anita 

osztályfőnökök 

 

2021. május 11. Sportnap Játékos sportvetélkedő a tagozaton Sarok Szilvia Fénykép 

2021. május Gyereknap Játékos feladatok DÖK 
Jelenléti ív 

Fénykép 

2021. június Osztálykirándulások 

Osztálykirándulások megtervezése, 

megszervezése, lebonyolítása jár-

ványügyi helyzet függvényében 

Osztályfőnökök Fénykép 

2021. június 08. 
Munkaközösségi 

foglalkozás 
Éves munka értékelése 

Munkaközösség vezető, 

tagok 
Jelenléti ív 

2021. június 15. 
Ballagás 

Tanévzáró 
Ballagás, tanévzáró ünnepély 

Vörös Anita 

Kovács Kinga 

Fazekas Krisztián 

Fénykép 

2021. június 15. 

Év végi értékelések elkészítése, a 

szülők, szakértői bizottságok értesí-

tése 

 osztályfőnökök értékelések 
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15.6. Ellenőrzési terv 

Ellenőrzés 

megnevezése 
Felelős Érintettek köre 

Határidő(k) 

gyakoriság 
Dokumentum 

Megjegyzés 

 

Tantermek, terápiás 

szobák, folyosók tisz-

tasága, dekorációja 

Intézményegység- 

vezető, munkaközös-

ség vezető 

gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai asz-

szisztensek 

folyamatos 
fénykép dokumentá-

ció 
 

P.A.C, TARC tesztek 
Intézményegység- 

vezető 
gyógypedagógusok 2020. szeptember 30. 

P.A.C , TARC tesz-

tek 
 

Egyéni fejlesztési ter-

vek ellenőrzése 

Intézményegység- 

vezető 
osztályfőnökök, team 2020. november 15. egyéni fejlesztési terv  

Naplóvezetés 
Intézményegység- 

vezető 

gyógypedagógusok, 

terapeuták 
folyamatos jegyzőkönyv  

Óralátogatások 

Intézményegység- 

vezető, munkaközös-

ség vezető 

gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai asz-

szisztensek 

folyamatosan 
óravázlat, jegyző-

könyv 

minden gyógypeda-

gógust évente leg-

alább egyszer 

Félévi értékelés 
Intézményegység- 

vezető 
osztályfőnökök, team félév végén értékelés  

Éves értékelés 
Intézményegység- 

vezető 
osztályfőnökök, team tanév végén értékelés  

Szülői tájékoztató 
Intézményegység- 

vezető 
osztályfőnökök, team tanév végén tájékoztató  

 



 

72 

16. Utazó gyógypedagógusi munkaközösség munkaterve 2020/2021-as tanév 

16.1. Helyzetelemzés 

A 2020/2021-es tanévben a balatonlellei Általános Iskolában megszűnt a szolgáltatásunk, új 

intézményként bekerült az ellátásba a balatonföldvári Széchenyi Imre Általános Iskola. 

Pszichológussal bővül az utazó gyógypedagógusi hálózat szakember gárdája, Vince Henriette 

személyében.  

 

Sor-

szám 
Az intézmény SNI tanulók 

1.  
Ádándi Fekete István Általános 

Iskola 

 6 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő 

 1 fő beszédfogyatékos+ pszichés fejlődési 

zavarral küzdő 

 1 fő beszédfogyatékos (+mozgássérült) 

2.  
Balatonendrédi Általános  

Iskola 
 1 fő mozgássérült 

3.  

Balatonfenyvesi Fekete István 

Általános Iskola 

 

 7 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő 

 1 fő beszédfogyatékos + pszichés fejlődési 

zavarral küzdő 

4.  
Balatonföldvári Széchenyi Imre 

Általános Iskola 
 1 fő beszédfogyatékos 

5.  
Balatonszabadi Kincskereső Ál-

talános Iskola 

 1 fő beszédfogyatékos (pszichés fejlődési 

zavarral küzdő) 

 1 fő mozgássérült+ beszédfogyatékos 

6.  
Balatonszemesi Reich Károly 

Általános Iskola és AMI 
 1 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő 

7.  
Balatonvilágosi Mészöly Géza 

Általános Iskola 

 2 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő + 

logopédia 

 8 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő 

8.  Buzsáki Általános Iskola  1 fő mozgássérült 

9.  
Ladi János Általános Iskola, 

Mesztegnyő 

 8 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő 

 2 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő+ 

logopédia terápia 

10.  
Mátyás Király Gimnázium,  

Fonyód 
 4 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő 

http://buzsakiskola.sulinet.hu/
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11.  
Nagyberényi Dr. Faust Miklós 

Általános Iskola 

 1 fő mozgásfogyatékos+ beszédfogyatékos 

 3 fő logopédia terápia (pszichés fejlődési 

zavarral küzdő) 

 2 fő logopédia + mozgás terápia 

(látássérült) 

 2 fő logopédia terápia (értelmi fogyatékos) 

12.  
Palonai Magyar Bálint Általá-

nos Iskola, Fonyód 

 2 fő beszédfogyatékos 

 2 fő mozgássérült 

 1 fő autizmus spektrumzavarral küzdő 

 1 fő autizmus spektrumzavarral küzdő+ 

beszédfogyatékos 

13.  
Siófoki Beszédes József  

Általános Iskola 
 12 fő logopédia terápia (értelmi 

fogyatékos) 

14.  
Siófoki Perczel Mór  

Gimnázium 
 1 fő mozgássérült 

15.  
Siófoki Széchenyi István  

Általános Iskola 

 1 fő mozgásfogyatékos +beszédfogyatékos 

 1 fő beszédfogyatékos 

 3 logopédia terápia + pszichés fejlődési 

zavarral küzdő 

 17 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő 

16.  
Siófoki Vak Bottyán János  

Általános Iskola és AMI 

 3 fő beszédfogyatékos 

 5 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő 

 1 fő logopédia terápia (látássérült) 

17.  
Szent László Király Általános 

Iskola 

 1 fő beszédfogyatékos 

 4 fő logopédia terápia (pszichés fejlődési 

zavarral küzdő) 

 1 fő logopédia terápia (értelmi fogyatékos) 

 3 fő alapozó terápia (2 fő pszichés zavarral 

küzdő, 1 fő beszédfogyatékos és pszichés 

zavarral küzdő) 

18.  
Szent László Király Általános 

Iskola Somogyvámosi  

Tagintézménye 
 1 fő szelektív mutizmus 

19.  
Zamárdi Fekete István  

Általános Iskola és AMI 

 5 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő 

 1 fő autizmus spektrum zavarral küzdő + 

pszichés fejlődési zavarral küzdő 

20.  
Ságvári Szilády Áron Általános 

Iskola 
 1 fő autizmus spektrum zavarral küzdő 

–  Összesen: 123 fő 
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16.1.1. Személyi feltételek 

Az utazó gyógypedagógiai munkaközösség munkájában részt vesz: 

Sor-

szám 
Gyógypedagógus Végzettség 

1.  
Berkesné Mihály  

Mária 

általános iskolai tanító, TAP, autizmus spektrum pedagó-

gia szakos gyógypedagógus, , TSMT I. terapeuta 

2.  Cséplő Lívia 
gyógytornász, TAP szakos gyógypedagógus, logopédus, 

Alapozó terapeuta 

3.  Csizmeg Erzsébet logopédia szakos gyógypedagógus 

4.  
Dr. Nagyné Sárvári 

Rita 

óvodapedagógus, oligofrénpedagógia-logopédia szakos 

gyógypedagógus 

5.  Földes Edina 
TAP szakos gyógypedagógus, logopédus, TSMT I. terape-

uta 

6.  Hardi Szabina TAP szakos gyógypedagógus, Alapozó terapeuta 

7.  Horváth-Jakabfi Anita 

általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, 

TSMT II. és Alapozó terapeuta, szakvizsgázott mentorta-

nár 

8.  
Horváthné Csima  

Tímea 
TAP és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus 

9.  Igali Edina TAP szakos gyógypedagógus 

10.  
Kálmánné Gubián 

Anett 
TAP és szomatopedagógia szakos gyógypedagógus 

11.  Mihály Margit 
általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, au-

tizmus spektrum pedagógiája szakos hallgató 

12.  
Mileticsné Valkó  

Gabriella 

TAP szakos gyógypedagógus, logopédus, TSMT II. és 

Alapozó terapeuta 

13.  Sarok Szilvia TAP és szomatopedagógia szakos gyógypedagógus 

14.  Szabó Ildikó 

általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógy-

pedagógiai tanár, SZIT terapeuta, szakvizsgázott fejlesztő-

tanár, inkluzív nevelés tanára 

15.  Szalayné Karsai Ildikó TAP szakos gyógypedagógus 

16.  Szamos Noémi TAP szakos gyógypedagógus 

17.  Vince Henriette Judit általános iskolai tanító, pszichológus 
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16.1.2. Tárgyi feltételek 

Az utazást intézményünk két személyautójával, a gyógypedagógusok saját, illetve az STK gép-

kocsijával oldjuk meg. Az eszközkölcsönző fejlesztő eszközei, szakirodalmai gyógypedagógu-

saink rendelkezésére állnak és a szolgáltatás részeként ajánlhatják a többségi pedagógusoknak 

és a szülőknek. Pályázati forrásból bővítettük eszköztárunkat. Az együttnevelő intézményekben 

eltérőek a feltételek a rehabilitációs foglalkozások megtartásához. 

16.2. Célunk 

 A tankerület együttnevelő intézményiben nevelődő sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók szakszerű sérülés-specifikus 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 együttműködés, partnerség, kooperáció kialakítása, illetve elmélyítése a befogadó 

pedagógusok és segítő szakemberek között. Igény szerint érzékenyítést végzünk együtt-

nevelő intézményekben.  

 Kapcsolattartás és részvétel az intézményközi együttnevelő munkaközösség munkájá-

ban. 

 Utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése a szakmai protokollnak megfelelően. 

16.3. Feladatok 

16.3.1. A tanév kiemelt feladatai 

 Szakmai protokoll felülvizsgálata, a változtatások beépítése a szolgáltatásba.  

 A tavalyi tanévben bevezetett mérések, értékelések tapasztalatinak összegzése. 

 KRÉTA rendszer, az e-napló alkalmazásának kérdései, bevezetése szakmai protokollba 

 Belső disszemináció, szupervízió folytatása:  
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Tervezett témáink belső tudásmegosztásra: 

o Magatartászavar kezelése tanítási órákon 

o Motivációs, csapatépítő játékok kicsiknek  

o Figyelemzavaros gyermekekkel kapcsolatos fegyelmezési javaslatok.  

o Önértékelés, önbizalom fejlesztését célzó gyakorlatok. 

o Iskolai konfliktusok, agresszió  

o Serdülőkori problémák, serdülőkori rizikómagatartás 

o A nemi identitás és a szexuális viselkedés fejlődése 

o Rajzvizsgálatok, projektív tesztek fiatalkorban 

 Járványügyi protokoll kidolgozása  

 

16.3.2. 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, 

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

dési lapok betétíveinek vezetése, a habilitációs-rehabilitációs órák naplózása az együtt-

nevelő és az EGYMI KRÉTA rendszerében,  konzultációs űrlapok kitöltése, tanulói 

portfólió (szakértői és kontrollvélemények, diagnosztikus mérések, egyéni fejlesztési 
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terv, a fejlesztés eredményeinek rögzítése, konzultációs űrlapok, hivatalos iratok, fel-

jegyzések, a SNI tanuló egy-egy jellemző munkája: rajz, fogalmazás, tantárgyi teszt, 

stb.) készítése, rendszerezése 

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  
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Tevékenység Időszak Határidő Érintettek köre Felelős Termék 

Telefonos egyeztetés a befo-

gadó intézmények vezetőivel 

az első találkozásról 

2020. augusztus 

utolsó hete 

2020. augusz-

tus 31. 

együttnevelő intézmé-

nyek 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

nem releváns 

Tájékoztató levél az intéz-

ményvezetőknek a tanév eleji 

feladatairól 

2020. 

szeptember 1. 

hete 6. 

2020. szept-

ember  

együttnevelő intézmé-

nyek 

utazó gyógypedagó-

gusok  

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

tájékoztató levél 

Újonnan beérkezett jelzések 

fogadása 

2020.  

szeptember első 

két hete 

2020.  

szeptember 

16. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

 

Csoportbeosztások elkészítése 

2020.  

szeptember 2. 

hete 

2020.  

szeptember 16 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

táblázat a sajátos ne-

velési igényű gyerme-

kek ellátásáról 

Órarend kialakítása 

2020.  

szeptember 2. 

hete 

2020.  

szeptember 

16. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

órarendek 

A tanulók megfigyelése, hospi-

tálás 

2020. szeptem-

ber 2-3. hete 

2020. szept-

ember 23. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

együttnevelő intézmé-

nyek, utazó gyógypeda-

gógusok, utazó gyógype-

dagógiai ellátás intéz-

ményegység-vezető 
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Szülők, befogadó pedagógu-

sok, intézményvezetők tájékoz-

tatása az ellátásról. 

2020.  

szeptember  

2. hete 

2020.  

szeptember 

15. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

telefon, tájékoztató le-

vél, előadás 

Részvétel az intézményközi 

gyógypedagógusi munkakö-

zösség rendezvényén 

  
utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógusok, 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

fotódokumentáció, je-

lenléti ív 

Szakmai képzéseken, konfe-

renciákon való részvétel 
folyamatos nem releváns 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

oklevelek, tanúsítvá-

nyok, beszámolók, fo-

tódokumentáció 

Felkészülés az intézményegy-

ség tanfelügyeletre 
  

utazó gyógypedagó-

gusi hálózat intéz-

ményegység-vezető 

utazó gyógypedagógusi 

hálózat intézményegység-

vezető, utazó gyógypeda-

gógusok, BECS csoport, 

intézményvezetés 

dokumentumok 

Intézményegység tanfelügyelet   

utazó gyógypedagó-

gusi hálózat intéz-

ményegység-vezető 

utazó gyógypedagógusi 

hálózat intézményegység-

vezető, utazó gyógypeda-

gógusok, BECS csoport, 

intézményvezetés 

dokumentumok 

Diagnosztikai mérések végzése 

tanév elején 

2020. október 

1-2. hete 

2020. október 

18. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógusok, 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

mérőlapok, kiértékelé-

sek 

Egyéni fejlesztési tervek készí-

tése 

2020. október  

4. hete 

2020.  

október 31. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógusok, 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

egyéni fejlesztési ter-

vek 
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Fejlesztések megkezdése 1. ne-

gyedévi fejlesztési terv szerint 

2020.  

október 1.-  

december 31. 

nem releváns 
utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető, befogadó intéz-

mények vezetője 

fejlesztési tervek, be-

téti ívek, űrlapok, 

gyermek, tanulók 

munkái 

Új befogadó intézményeknél 

dolgozók érzékenyítése igény 

szerint 

aktuális hónap nem releváns 
utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

jegyzőkönyv, jelenléti 

ív, fotódokumentáció 

Fejlesztések megkezdése 2. ne-

gyedévi fejlesztési terv szerint 

2021. január 1.- 

március 31. 
nem releváns 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető, befogadó intéz-

mények vezetője 

fejlesztési tervek, be-

téti ívek, űrlapok, 

gyermek, tanulók 

munkái 

Fejlesztések megkezdése 3. ne-

gyedévi fejlesztési terv szerint 

2021. április 1.- 

tanév végéig 
nem releváns 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető, befogadó intéz-

mények vezetője 

fejlesztési tervek, be-

téti ívek, űrlapok, 

gyermek, tanulók 

munkái 

Befogadó intézményekben hos-

pitálások, óralátogatások 
aktuális hónap nem releváns 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

óravázlat, jegyző-

könyv 

Team megbeszélések, műhely-

munkák, belső tudásmegosztás 
hetente nem releváns 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

jelenléti ívek, fotódo-

kumentáció 

Kölcsönözhető eszköztár folya-

matos működtetése 
folyamatos nem releváns 

kölcsönzőt működtető 

munkatársak, gyógy-

pedagógusok, integ-

ráló intézmények pe-

dagógusai, szülők 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

kölcsönszerződések 
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Félévi statisztika elkészítése az 

SNI tanulók ellátásáról 

2021. január 1-

2. hete 

első félév 

utolsó napja 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

félévi statisztikák 

Az utazó gyógypedagógiai in-

tézményegység munkájáról be-

számoló készítése 

2021. január 3. 

hete 

félévi értekez-

let 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

félévi beszámoló 

Félévi és tanév végi szülői ér-

tekezleten való részvétel a be-

fogadó intézményben igény 

szerint 

aktuális hónap nem releváns 
utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

jelenléti ív 

Az első félévi változások fi-

gyelembe vételével a szüksé-

ges módosítások elvégzése 

 

2021. január 4. 

hete 

2020. január 

30. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

módosított táblázatok 

Részvétel az intézményközi 

gyógypedagógusi munkakö-

zösség rendezvényén 

2021. április   
utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

fotódokumentáció 

Részvétel az intézményközi 

gyógypedagógusi munkakö-

zösség záró ülésén 

 

2021. május 

vége június 

eleje 

 
utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

jelenléti ív, fotódoku-

mentáció 

Tanév végi szöveges értékelés 

készítése. 
2021. május 28. 

2021. május 

31. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

tanév végi szöveges 

értékelések 

Szülők tájékoztatása a fejlesz-

tés eredményéről 
tanév zárása 

2021. június 

11. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

tanév végi szöveges 

értékelések 
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Év végi statisztika elkészítése a 

sajátos nevelési igényű gyer-

mekek ellátásáról 

2020. június 20. 
2021. június 

20. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

év végi statisztika 

Beszámoló készítése a többségi 

intézmények felé 
tanév zárása 

2021. június 

11. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

tanév végi beszámo-

lók 

Egyéni fejlődési lapok, beté-

tívek zárása, átadása 

2021.június 2. 

hete 

2021. június 

11. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógusok, 

befogadó intézményveze-

tők 

átadást, átvételt iga-

zoló lap 

 

Értesítés a mulasztásról, hiány-

zások vezetése a rehabilitációs 

órákról. 

aktuális hónap 

aktuális hóna-

pot követő hó-

nap 10. napja  

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető  

értesítés a hiányzásról 

a befogadó intézmé-

nyek felé 

Az utazó gyógypedagógiai há-

lózat tevékenységéről szóló 

tanév végi beszámoló elkészí-

tése. 

20210. június 3. 

hete 

év végi érte-

kezlet 

utazó gyógypedagó-

giai ellátás intéz-

ményegység-vezető, 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

tanév végi beszámoló 

Utazó gyógypedagógiai proto-

koll módosítása. 

2021. augusztus 

utolsó hete 

2021.  

szeptember 

01. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

módosított protokoll 

Szolgáltatást igénylő űrlapok 

kiküldése az intézményekbe. 

2021. május 2. 

hete 

2021. május 

15. 

intézményegység- 

vezető /utazó gyógy-

pedagógusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

űrlapok az intézmé-

nyek vezetőinek 

Szolgáltatást igénylő űrlapok 

begyűjtése 

2021. május 15-

június 05. 

2021. június 

05. 

a térség befogadó 

óvodái, iskolái 

a térség óvodáinak,  

iskoláinak intézményve-

zetői 

visszaküldött szolgál-

tatást igénylő űrlapok 
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Beérkezett szolgáltatást 

igénylő űrlapok rendszerezése 

2021. május 

15.-június 15. 

2021. június 

15. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

rendszerezett szolgál-

tatást igénylő űrlapok 

Emlékeztető küldése a  befo-

gadó intézményeknek a kont-

roll szakértői bizottsági vizsgá-

latokról 

2021. június 1-

15. 

2021. június 

15. 

a térség befogadó 

óvodái, iskolái utazó 

gyógypedagógusok 

a térség befogadó óvodái-

nak, iskoláinak intéz-

ményvezetői 

formanyomtatvány 

(Szakértői javaslat 

iránti kérelem 

(Tü.16/új r.sz.) +jel-

lemzés 

A tankerületen belül intéz-

ményt váltó gyerekek, tanulók 

iratanyagának átadása, átvétele 

2021. június 15-

25. 

2021. június 

25. 

utazó gyógypedagó-

gusok 

utazó gyógypedagógiai 

ellátás intézményegység-

vezető 

elkészült dossziék 
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16.4. Ellenőrzési terv 

Ellenőrzés 

megnevezése 
Felelős Érintettek köre 

Határidő(k) 

gyakoriság 
Dokumentum 

Megjegyzés 

 

Egyéni fejlesztési ter-

vek ellenőrzése 

Intézményegység ve-

zető 

utazó gyógypedagógu-

sok 

2020. október 31. 

2021. január 7. 

2021. április 7. 

egyéni fejlesztési terv  

Óralátogatások 

Intézményegység ve-

zető, munkaközösség 

vezető 

utazó gyógypedagógu-

sok 
folyamatosan 

óravázlat, jegyző-

könyv 

minden utazó gyógy-

pedagógust legalább 

évente egy alkalom-

mal 

Egyéni fejlődési lap 

Betétíveinek ellenőr-

zése 

Intézményegység ve-

zető 

utazó gyógypedagógu-

sok 
folyamatosan betétív  

Éves értékelés 
Intézményegység ve-

zető 

utazó gyógypedagógu-

sok 
tanév végén értékelés  

Szülői tájékoztató 
Intézményegység ve-

zető 

utazó gyógypedagógu-

sok 
tanév végén 

tájékoztató dokumen-

tum 
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17. Intézményközi utazó gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve 

2020/2021-es tanév 

17.1. Helyzetelemzés 

Az intézményközi utazó gyógypedagógiai munkaközösség a megalakulását követő harmadik 

tanévben kezdi meg működését. Az elmúlt tanév során a somogyvári EGYMI és a tankerület 

szoros együttműködéssel biztosította a négy járás közel 50 intézményében az SNI tanulók ellá-

tását. A 2019/2020-as munkatervben a munkaközösség kettő esemény szervezését tervezte, 

amelyből a járványügyi helyzet miatt csak egy rendezvényt sikerült megvalósítani 2019.10.07-

én egy szakmai nap keretében. A rendezvény meghívott előadója, Sósné Pintye Mária PhDc. 

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Logopédiai Tanszékének oktatója volt. Az elő-

adás témája a 2019.05.30-ai, tavaszi diagnosztikáról szóló továbbképzés szerves folytatásaként 

ezúttal az írott nyelvi zavarok megelőzéséről és evidencia alapú kezeléséről szólt. Az előadás 

során ismertetésre került a készség-képességfejlesztés rendszere valamint az olvasási képesség 

fejlesztésének lehetőségei. A készségfejlesztés területén a testséma, a térészlelés és a kognitív-

nyelvi készségek fejlesztéséről esett szó. Az olvasási képesség terén az olvasástechnika (dekó-

dolás) és a szövegértés (szövegfeldolgozás) segítésének lehetőségeit tekintette át az előadás. A 

rendezvényen a munkaközösségi tagokon kívül, a Siófoki Tankerületi Központ iskoláiban, a 

társintézményeinkben és a somogyvári EGYMI-ben dolgozó gyógypedagógus kollégák, to-

vábbá a megyében működő szakszolgálatok szakemberei, a Pedagógiai Oktatási Központ szak-

emberei, az FSZK fogyatékosságügyi tanácsadói, valamint a Kaposvári Egyetem Pedagógiai 

Karának hallgatói vettek részt. A rendezvényről nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a részt-

vevőktől. Ezeknek a sikeréhez nagyban hozzájárult a somogyvári EGYMI vezetőségének és az 

utazó gyógypedagógus kollégáinak aktív közreműködése és munkája. Az elmaradt rajzpályázat 

lebonyolítását az idei tanévre tervezzük. 

A munkaközösség részére létrehozott zárt Facebook csoportban folyamatosan megosztásra ke-

rültek az ellátás során használt dokumentumok, munkaterv és olyan hasznos ötletek, hivatko-

zások, továbbképzési lehetőségek, alkalmazások, feladatkészítők, amelyek a tagok mindennapi 

munkáját segítik.  
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17.2. Munkaközösség tagjai: 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 138/A.§ értelmében a siófoki tankerület területén mű-

ködő együtt nevelő intézmények gyógypedagógusai, a somogyvári EGYMI utazó gyógypeda-

gógusai, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakemberek.  

17.3. Célok 

A tankerület együtt nevelő intézményeiben nevelődő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanu-

lók sérülésspecifikus ellátása, az inkluzív nevelés támogatása, melynek eredményeként a több-

ségi nevelési, oktatási intézményekben javul az SNI gyermekek, tanulók óvodai, iskolai bevá-

lása, hosszú távon sikeres lesz társadalmi integrációjuk. A tankerületen belül az SNI ellátásban 

egységes, szakmai dokumentumgyűjtemény és protokoll alkalmazása, mely segíti az együttne-

velést segítő pedagógusok és a befogadó intézmények munkáját, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően.  

A munkaközösség tagjai részére olyan szakmai napok és rendezvények szervezése, amely kor-

szerű tudományos ismereteket biztosít. Folyamatos tájékoztatás továbbképzési lehetőségekről, 

az SNI ellátással kapcsolatos jogszabályi változásokról. Lehetőséget teremteni a SNI tanulók 

tehetséggondozására vetélkedők, pályázatok keretében.  

Zárt Facebook csoport működtetésével olyan hasznos ötletek, alkalmazások, hivatkozások 

közététele, amely a tagok mindennapi munkáját segítik, támogatják.  

17.4. Feladatok 

Az együttnevelést segítő pedagógus (az intézményben foglalkoztatott gyógypedagógus, 

utazó gyógypedagógus, megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakember) feladatai 

 

Feladatai tanév elején:  

– a szakértői vélemény értelmezése,  

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

érzékenyítésével, 

– a gyermek beilleszkedésének segítése megfigyeléssel, beszélgetéssel, 

tanulópárok kialakításával, 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 

tevékenység biztosításával, melyet a saját diagnosztikus mérési eredményei, a 

megfigyelései, a szülőkkel, pedagógusokkal történt konzultációk tapasztalatai, 

valamint a szakértői vélemény fejlesztési tanácsai alapján végez, 

– adminisztrációs feladatai közé tartozik az egyéni fejlesztési terv készítése, 

egyéni fejlődési lapok betétíveinek vezetése, tanulói portfólió (szakértői és 

kontrollvélemények, diagnosztikus mérések, egyéni fejlesztési terv, a fejlesztés 

eredményeinek rögzítése, konzultációs űrlapok, hivatalos iratok, feljegyzések, 

az SNI tanuló egy-egy jellemző munkája: rajz, fogalmazás, tantárgyi teszt, stb.) 

készítése, rendszerezése, 

– felhívja a többségi pedagógus figyelmét az SNI tanulók részére meghirdetésre 

került versenyekről, 

– értesíti a többségi pedagógusokat az SNI tanulókat érintő jogszabályi 

változásokról. 

 

A befogadó pedagógusokkal történő kapcsolattartás feladatai közé tartozik: 

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

szélések, stb. által,  

 a gyógypedagógus javaslatot tesz az 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, 
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 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 az ellátás megkezdéséről 

– tájékoztatás a fejlesztés eredményeiről 

– a tanulási és nevelési problémákkal vagy pályaválasztással kapcsolatos 

tanácsadás, 

– a többségi tanulók szüleinek érzékenyítő programok szervezése, illetve 

lebonyolítása  
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Tevékenység Időszak Határidő Érintettek köre Termék – felmerülő költségek 

Szülők, befogadó pedagógusok, in-

tézményvezetők tájékoztatása az el-

látásról. 

2020.  

szeptember  

2020.  

szeptember 30. 

együttnevelést segítő 

pedagógusok 
telefon, tájékoztató levél,  

Munkaterv megismertetése a mun-

kaközösségi tagokkal 

2020. szeptember 2. 

hete 

2020. szeptember 

30. 

együttnevelést segítő 

pedagógusok 
megismerési nyilatkozat, email 

Egyéni fejlesztési tervek készítése. 
2020.  

október 2. hete 

2020.  

október 30 

együttnevelést segítő 

pedagógusok 
fejlesztési tervek 

Fejlesztések megkezdése 1. ne-

gyedévi fejlesztési terv szerint 

2020.  

október 01- december 

31. 

nem releváns 
együttnevelést segítő 

pedagógusok 

fejlesztési tervek, betéti ívek, űrla-

pok, gyermek, tanulók munkái 

Új befogadó intézményeknél dolgo-

zók érzékenyítése igény szerint 
aktuális hónap nem releváns 

együttnevelést segítő 

pedagógusok 
jegyzőkönyv, jelenléti ív 

Színező- és rajzpályázat az integrál-

tan oktatott sajátos nevelési igényű 

általános iskolások számára 

„Az én világom”  

2020. október-nov-

ember  
2020.  

együttnevelést segítő 

pedagógusok, SNI ta-

nulók 

munkaközösség ve-

zető 

pályázati kiírás, jelentkezési lap, kor-

csoportonként díjazás: oklevél, juta-

lomkönyv / egyéb tárgyjutalom 

60.000 Ft 

Fejlesztések megkezdése 2. ne-

gyedévi fejlesztési terv szerint 

2021. január 01 - 

március 31. 
nem releváns 

együttnevelést segítő 

pedagógusok 

fejlesztési tervek, betéti ívek, űrla-

pok, gyermek, tanulók munkái 

Kölcsönözhető eszköztár folyama-

tos működtetése 
folyamatos nem releváns 

kölcsönzőt működ-

tető munkatársak, 

gyógypedagógusok, 

integráló intézmé-

nyek pedagógusai, 

szülők 

kölcsönszerződések 
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Második félév feladatai 

Fejlesztések megkezdése 3. ne-

gyedévi fejlesztési terv szerint 

2021. április 01-jú-

nius 15. 
nem releváns 

együttnevelést segítő 

pedagógusok 

fejlesztési tervek, betéti ívek, űrla-

pok, gyermek, tanulók munkái 

Szakmai nap – Padlórobotok alkal-

mazása fejlesztő órán 
2020. április 2020. április 30 

együttnevelést segítő 

pedagógusok 

munkaközösség ve-

zető 

meghívó, jegyzőkönyv, jelenléti ív, 

60.000 Ft 

Tanév végi feladatok 

Tanév végi szöveges értékelés ké-

szítése. 
2021. június 1. hete 2021. június 07. 

együttnevelést segítő 

pedagógusok 
tanév végi szöveges értékelések 

Szülők tájékoztatása a fejlesztés 

eredményéről 
tanév zárása 2021. június 15. 

együttnevelést segítő 

pedagógusok 
tanév végi szöveges értékelések 

Egyéni fejlődési lapok, betétívek 

zárása, átadása. 
2021.június 2.-4. hete 2021. június 30. 

együttnevelést segítő 

pedagógusok 

egyéni fejlődési lapok, átadást, átvé-

telt igazoló lap 

Munkaközösségi ülés 

Munkatervben foglaltak megvaló-

sulásának értékelése 

2021. május vége   

együttnevelést segítő 

pedagógusok 

munkaközösség ve-

zető 

beszámoló, jelenléti ív, meghívó, 

10.000 Ft 
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18. A Diákönkormányzat munkaterve a 2020/2021 tanévre 

18.1. 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. 

18.2. 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. 
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18.3. A diákönkormányzat 2020/2021. évi programja 

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

részt. A megjelent diákok kötelessége az osztályközösség tájékoztatása-az elhangzott témákról, 

döntésekről-az osztályfőnöki órák keretében. Ők képviselik az osztály véleményét a diákokat 

érintő kérdésekben. A DÖK első ülésére az aktuális tanév szeptemberében kerül sor, ahol dön-

tés születik a testület munkájának fő területeiről. 

 

Ezek a következők:  

– a DÖK éves programterve 

– feladatok, programok az egész tanévre 
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18.4. A 2020/2021-es tanév feladatai: 

Időpont Esemény Feladat Határidő Költségek Felelős 
A megvalósítás 

dokumentumai 

2020. szept. 
DÖK megala-

kulása 

DÖK képviselőinek megvá-

lasztása osztályszinten, 

DÖK megalakulása 

A DÖK munkatervének ösz-

szeállítása, elfogadása 

Az iskolai házirend megbe-

szélése, véleményezése 

Szeptember 

vége 
– 

osztályfőnök 

DÖK munkáját segítő peda-

gógus 

DÖK tagok 

DÖK munkáját segítő peda-

gógus 

Jelenléti ív 

2020. szept. Iskolagyűlés 
DÖK tagjainak bemutatása 

Aktualitások 
  

DÖK munkáját segítő peda-

gógus 

iskolavezetés 

 

2020. szept. 
Gesztenye- 

gyűjtés 

Gesztenyegyűjtés osztály-

szintű elindítása 

2020. 

szept.-nov. 

folyamatos 

 

DÖK munkáját segítő peda-

gógus 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség tagjai 

Fénykép 

2020. szept. 

25. 

Papír elszállí-

tása 
Papír elszállítása 

2020. szept. 

25. 
 

DÖK munkáját segítő peda-

gógus 

DÖK tagok 

 

2020. okt. 
Gesztenye le-

adása 

– gesztenye leadás, elszállí-

tás 
2020. okt. – 

DÖK munkáját segítő peda-

gógus 

DÖK tagok 

Fénykép 

2020. dec. 
Mikulás ün-

nepség 

– mikulás csomagok beszer-

zése és kiosztása 
2020. dec. – 

DÖK munkáját segítő peda-

gógus 

DÖK tagok 

Fénykép 
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2021. feb-

ruár 
Farsang 

– felkészülés a farsangra 

– feladatok kiosztása 
2020. február 20000 Ft 

DÖK munkáját segítő peda-

gógus 

DÖK tagok, 

Fénykép 

2021. márc. 
Diákgyűlés 

Papírgyűjtés 
Papírgyűjtés meghirdetése 

2020. már-

cius 
 

Dök munkáját segítő pedagó-

gus 

DÖK tagok, osztályfőnökök 

 

2021. május 
Papír 

elszállítása 
Papír elszállítása 2020. április  

DÖK munkáját segítő peda-

gógus 

DÖK tagok 

Fénykép 

2021. május Gyermeknap 

Gyermeknap előkészítése, 

feladatok megbeszélése, el-

osztása- népi hagyományok, 

játékok felelevenítése  

– kézműves foglalkozások 

– játékos, vidám délután 

– néptánc bemutató 

2020. május 

Anyagkölt-

ség, jutal-

mak: 

25.000 Ft 

DÖK munkáját segítő peda-

gógus 

DÖK tagok, iskolavezetés,  

iskola pedagógusai 

Fénykép 

2021. jún. 
DÖK gyűlés, 

Diákgyűlés 
Éves munka értékelése 2020. június 

DÖK tagok 

jutalmazása 

5000 Ft 

DÖK munkáját segítő peda-

gógus 

Jelenléti ív, 

fénykép 
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19. ÖKO Iskola Munkacsoport Munkaterve 2020/2021 

19.1. Helyzetelemzés 

Helyzetkép 

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.  

 

Iskolánk helyzetképe 

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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19.2. ÖKO munkacsoport tagja 

1. Dakos Ildikó 

2. Gyurina Beáta 

3. Horváthné Csima Tímea 

4. Kálmánné Gubián Anett 

5. Mihály Margit 

6. Stikkel Ferenc  

7. Szabó Márta 

8. Papp József 

19.3. 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. 

 

19.3.1. 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 

 

19.3.2. A környezeti nevelés cél és feladatrendszere 

Környezetünk legyen tanítványaink számára az emberiség közös öröksége, mely minőségének, 

megőrzése és javítása közös és egyéni kötelesség. A környezeti nevelés az egészségvédelem és 

az ökológiai egyensúly fenntartásának része, védelméhez minden ember képes hozzájárulni. 

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

szabad csak felhasználni. 
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19.4. Célmeghatározások 

– 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, Kálvária) 

– 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 

 

19.5. 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, 

gondozása, 

– közvetlen környezet díszítése, szépítése 

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

növényeket, állatokat, 

– a dolgozók járjanak elől jó példával a környezetvédelem területén, 

– a tanult ismeretek folyamatos ellenőrzése, a hatékonyság felmérése,  



 

98 

– környezeti értékeink felmérése, feldolgozása a tanulók bevonásával 

– a tanult ismeretek alapján az élőhelyek megóvása, lehetőség szerint bővítése a 

cselekvő természetvédelem megteremtése. 

– a tevékenység széleskörű megismertetése – reklámozása, ismeretterjesztő tablók 

készítése – térkép a park védett növényeiről, állatairól, 

– a természeti környezetre alapozott programok továbbfejlesztése, 

– kapcsolatok teremtése civil szervezetekkel, önkormányzattal, egyesületekkel, a 

meglévő 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 

 

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 

 

Ezen kívül a  tanulóknak a tágabb környezetükben fellelhető faritkaságok gondozása: 

– Gingo biloba fák 

– Magnólia stellata 

– Piramis tölgy 

– Tornyos tölgy 

– Tulipánfák 
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Hosszú távú pedagógiai célok 

– Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

– NATURA 2000 ismertetése, elsajátítása 

– A környezetetika hatékony fejlesztése 

– 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, Zöld Óvodákkal (ÖKO) kapcsolatfelvétel 
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Időpont Esemény Feladat Sikerkritérium 
Határ-

idő 
Költségek Felelős 

Dokumen-

tálás 

2020. aug. 

23. 

ÖKO mun-

kacsoport 

létrehozása 

Éves ÖKO munkaterv elké-

szítése, egyeztetése az isko-

lában működő munkakö-

zösségekkel 

- NATURA 2000 is-

mertetése 

Az éves munkaterv 

elfogadása 

2020. 

aug. 31. 
– 

Hné Csima Tí-

mea 
Jelenléti ív 

2020.  

szept. 01. 
Tanévnyitó 

– tanévnyitó ünnepély meg-

szervezése, 

– versek kiosztása 

– hangosítás 

Tanévnyitó ünne-

pély 

COVID-19-től füg-

gően 

Nem hagyományos 

évnyitó 

2020. 

szept. 

01. 

– 

Horváthné 

Csima Tímea, 

Molnár Mónika 

6.o. diákok 

Fénykép, vi-

deo 

2020. szept. 

01-04. 

Adaptációs 

hét 

Szeptember 01. 

– tűz,-és balesetvédelmi 

okt. 

– új tanulók beilleszkedésé-

nek segítése 

– osztálytermek dekorálása 

– Házirend ismertetése 

szeptember 02.: 

COVID-19 NAP 

Szeptember 03. Kedd:  

Szeptember 03.  

Apátsági helytörténeti nap 

Szeptember 04: Osztály-

nap 

Túra a Széchenyi parkban 

és Somogyvár természeti 

kincseinél  

közösségalakítás 

– pozitív élmények 

szerzése, élmény-

pedagógia módsze-

reivel 

– tiszta, rendezett 

környezet 

csoportszabályok 

kialakulása 

2020. 

szept. 

01-04. 

– 

Hardi Szabina 

Betanító kollé-

gák 

Fénykép 
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2020. szept. 

Gyöngyha-

lászat Ta-

nulmányi 

Verseny 

– Internetes tanulmányi ver-

seny 5-8. osztályos tanulók 

számára 

   

Osztályfőnökök 

Hné Tímea 

Kovács Kinga 

Gyurákovics Il-

dikó 

jelentkezési 

lapok 

2020. szept. 

20. 

Takarítás 

világnapja 

Kastély , Széchenyi park, 

Somogyvár település terüle-

tén szemétgyűjtés, osztály-

termek, folyosók takarítása 

osztályok aktív 

részvétele 

(szünetek, életvitel 

óra keretén belül) 

2020. 

szept. 

20. 

 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség 

tagjai 

diákok 

Fénykép 

2020. szept. 

16-22. 

Autómentes 

világnap 

Őszi túra lebonyolítása a 

parkhoz tartozó erdőben 

– TANAK 1-6. o. vesz részt 

a túrán 

osztályok aktív 

részvétele 

2020. 

szept. 

29. 

 

Osztályfőnökök, 

Munkaközösség 

tagjai 

Horváthné 

Csima Tímea 

Táblázat, 

Fénykép 

2020. szept. 

14-21 

OKOSIS-

KOLA Ver-

seny  

Felkészülés a versenyre 
Jelentkező diákok, 

felkészítése 

2020. 09. 

21. 
 

5-6. osztály osz-

tályfőnökei 
Fényképek 

2020.09.21. 

OKOSIS-

KOLA 

VERSENY 

ONLINE 

verseny 

Okosbútorért megszerzése 

az intézmény részére 

versenyzők aktív, 

sikeres részvétele 

2020. 09. 

21. 
 

Gyurákovics Il-

dikó 5. o. 

Horváthné 

Csima Tímea. o. 

Nyilatkoza-

tok, fényké-

pek,  

2020. szept. 

7-25. 

Rajzpályá-

zat- Kö-

szönjük Sió! 

Rajzpályázat témája:  

„Segíts a Sió Vitatigrisnek, 

hogyan segítsen a gyerekek, 

boldogabbak legyenek!” 

- 
2020. 09. 

25. 
 

Gyurákovics Il-

dikó 

Igali Edina 

fénykép 
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2020.09.20. 

Magyar Di-

áksport 

Szövetség 

(Hungarian 

School 

Sport Fede-

ration)   

felhívni a figyelmet a moz-

gás fontosságára: szeptem-

ber 20-án az utcai sportok 

népszerűsítését célzó Open 

Streets Day (OSD) esemé-

nyen 

Teqball asztal 

megnyerésére. 

2020.09.

20. 
– 

Testnevelő taná-

rok 

fénykép, vi-

deo 

2020. szept. 

25. 

Az egész-

ségtudatos 

gondolko-

dás és isko-

lai mozgás-

tevékenysé-

gek téma-

nap 

Magyar di-

áksport 

napja 

Az egészségtudatos gondol-

kodás és iskolai mozgáste-

vékenységek népszerűsítése  

(intézményi program) 

TANAK Munka-

közösség tagjai, 

gyermekek aktivi-

tása, sport szeretete 

2020. 

09.25. 
Fénykép 

Tanak:  

Gyurina Beáta 
fénykép 

2020. szept. 

30. 

A népmese 

napja 

Népmesékhez kapcsolódó 

programok feladatok osz-

tályszinten  

 
2020. 

09.30. 
fénykép 

osztályközössé-

gek, osztályfő-

nökök, pedagó-

gusok 

fénykép 

2020. okt. 

Munkakö-

zösségi fog-

lalkozás 

– az adaptációs hét tapasz-

talatainak megbeszélése, 

aktuális problémák elem-

zése 

– COVID-19 tapasztalatai, 

eddigi bevezetések eredmé-

nyei 

– dokumentáció: egyéni fej-

lesztési tervek, tanmenetek 

Munkaközösségi 

tagok aktív részvé-

tele 

2020. 

okt. 

17. 

– 

Munkaközösség 

Vezető, 

tagok 

Jelenléti 
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2020. okt. 

Továbbta-

nulási kiál-

lításon való 

részvétel 

a szakiskolai képzés bemu-

tatása a diákok és a pedagó-

gusok körében  

COVID -19 , Kormányzati 

rendelet függvénye 

szakiskolai munka-

közösség tagjai 

2020. 

okt. 30. 
 

Fazekas Krisz-

tián 

szórólapok, 

fényképek  

2020. okt. 4. 
Az állatok 

világnapja 

– Állatmenhely dolgozói-

nak meghívása az intéz-

ménybe 

– beszámoló a munkájuk-

ról, valamint a felelősség-

teljes állattartásról és az ál-

latvédelemről 

Aktív részvétel 
2020.  

okt. 31. 
– 

ÖKO Munkakö-

zösség 

Bán Anita 

Kaposvári Egye-

tem: Kaposvári 

Madáregyesület 

Fénykép 

2020. okt.  

05-09. 

Fenntartha-

tósági hét 

A környezet- és egészségtu-

datos gondolkodás és tevé-

kenységek népszerűsítése  

(intézményi program) 

– 
2020.09.

05-09. 
– 

Horváthné 

Csima Tímea 

fénykép, vi-

deo 

2020. okt. 

06. 

Az aradi 

vértanúk 

napja 

– megemlékezés osztály-

szinten 
Aktív részvétel 

2020. 

okt. 6. 
– Osztályfőnökök E Napló 

2020. okt. 
Papírgyűj-

tés 
  

2020. 

11.30. 
– 

osztályfőnökök, 

DÖK, tanulók 
Fénykép 

2020. okt. 
Gesztenye-

gyűjtés 

Osztályok gesztenyegyűjtő 

versenye 

Kastély és So-

mogyvár települé-

sen gesztenyegyűj-

tés 

2020. 

11.30 
– 

tagozatok osz-

tályközösségei, 

pedagógusok, 

asszisztensek 

fénykép 

2020. okt. 

23.  

Megemléke-

zés  

 -ünnepi műsor megszerve-

zése, 

- versek kiosztása 

-hangosítás 

-ebédlő elpakolása 

Covid-19 Kormányzati ren-

delet függvénye 

Ünnepi hangulat 

kialakítása 

Fegyelmezett ma-

gatartás 

2020. 

okt. 23. 
– 

9. E. 

Horváth Zsu-

zsanna 

osztályfőnök 

Fénykép 
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2020. októ-

ber 

Állatok vi-

lágnapja 

Kaposvári Egyetem kollé-

gái+ 

Madárvédő Egyesület elő-

adása, bemutatója 

Covid -19 Kormányzati uta-

sítás függvénye 

–   

Horváthné 

Csima Tímea 

ÖKO Munkakö-

zösség 

fénykép, vi-

deo 

2020. okt. 

Képzőmű-

vészeti pá-

lyázat 

– pályázat megszervezése 

téma: Állatok világnapja 

– kiállítás az elkészült alko-

tásokból 

 
2020. 

okt. 31. 

Jutalmak: 

10.000 Ft 

Pályázat al-

kotásai, 

fénykép 

Mihály Margit fénykép 

2020. okt. 

22. 

2020.11. 02. 

ŐSZI SZÜ-

NET 

A szünet előtti utolsó taní-

tási nap október 22. a szü-

net utáni első tanítási nap 

november 02.  

     

2020. nov. 

Őszi lomb-

takarítás a 

park terüle-

tén 

Széchenyi kastély területé-

hez tartozó park, udvar gon-

dozása 

Életvitel, Technika és terve-

zés óra keretein belül min-

den tagozatnak,  

 
2020. 

nov. 30 
– 

Dakos Ildikó 

diákok 
Fénykép 

2020. nov. 
Egészség-

nap 

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-

2012-0433 „Jobbá leszünk, 

hogy jobbá tegyünk” pályá-

zat fenntartási időszakában 

megvalósuló, játékos sport-

események 

 
2020. 

nov. 30. 

Jutalmak, 

eszközök: 

30.000 Ft 

Szabó Márta 

Kovács Kinga 
Fénykép 

2020. dec. 

06. 
Mikulás 

– Mikulás műsor előkészí-

tése 3. és 4. osztály 
– 

2020. 

dec. 06. 
– Igali Edina Fénykép 
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2020. dec. 
Madárles, 

madáretetés 

– a védett területnek nyilvá-

nított park területén 

 előforduló madarak figye-

lemmel kísérése, az etetők-

ben levő magvak pótlása 

Aktív részvétel, 

pedagógusok, diá-

kok 

2020. 

febr. 

vége 

– 

Osztályfőnökök 

Munkaközösség 

vezetők 

Stikkel Ferenc 

Somogyvár 

MGTSZ 

Fénykép 

2020. dec. 

Karácsonyi  

sütivásár, 

teadélután 

– a teadélután megszerve-

zése és lebonyolítása  

– felelősök és a feladatok 

kijelölése 

Aktív részvétel, 

Jó hangulat 

2020. 

dec. 20. 

Tea, pogá-

csa, 

gyümöl-

csök-  

édesség 

Értelmileg Aka-

dályozott Tago-

zat Munkakö-

zössége 

Fénykép 

2020. dec. 

16-20. 

Karácsonyi 

vásár 

– ajándéktárgyak, asztali dí-

szek, adventi koszorúk ké-

szítése és árusítása 

termésekből, újra hasznosít-

ható anyagokból 

 
2020.12.

16-20. 
– 

Gyurákovics  

Ildikó 
fénykép 

2020. dec. 

18.- 

2021. jan. 

04. 

TÉLI SZÜ-

NET 

A téli szünet 2020. december 

19-tól 2020. január 02-ig 

tart. A szünet előtti utolsó ta-

nítási nap 2020. december 

18. a szünet utáni első taní-

tási nap 2020. január 04.  

     

2021. jan. 

A 8. osztá-

lyosok  

továbbtanu-

lása 

– szakiskolai órák és gya-

korlati helyek látogatásának 

szervezése, lebonyolítása 

A 8. osztályos ta-

nulók aktív részvé-

tele 

2021. 

jan. 30. 
– 

Munkaközösség 

vezetők/ált.isk., 

szakisk./ 

8. o. osztályfő-

nöke 

Horváth Zsu-

zsanna, Szamos 

Noémi 

Fénykép 

Jelenléti ív 
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2021.01.08. NETFIT 

A diákok fizikai állapotá-

nak és edzettségének felmé-

rése 

  2021.04.24. 

Testnevelők: 

Gyurina Beáta, 

Hné Tímea 

Hardi Szabina 

Böröcz János 

 

2021. jan.  
Téli sport 

nap 

Élmény, sport, egészséges 

életmód, mozgás fontossága 

Értelmileg Akadá-

lyozott Tagozat ta-

nulói 

2021.01.

30. 
– Földes Edina Fénykép 

2021. febr. 

19. 

ÖKO nap 

keretében 

közös ma-

dáretetés a 

parkban 

Gondoskodás az állatokról, 

madárvédelem 
Iskola diákjai 

2021.02.

19. 
– 

Stikel Ferenc, 

Dakos Ildikó 

Hné  

Fényképek 

2021. febr. 

Farsangi 

népszoká-

sok ápolása, 

busómaszk 

készítése, 

busójárás, 

fánksütés 

élménnyújtás,  

élménypedagógia  
Iskola tanulói 

2021.02.

28. 
3000 Ft 

Munkaközösség 

vezetők 

Horváthné 

Csima Tímea 

Fénykép 

2021. márc. 

22. (03.22-i 

hét) 

Víz világ-

napja 

Víz fontossága, 

takarékoskodás 

Tanulók 

Pedagógusok 

2021. 

március 

30. 

– 

Osztályfőnökök 

betanítók 

 

Fénykép 

2021. márc. 

22. (03.22-i 

hét 

Víz világ-

napja Rajz-

pályázat 

 

Diákok 

Alsó, Felső, Szak-

iskola, ÉRTAK 

2021.03.

30. 
 Hné Tímea 

Kiállítás, ké-

pek 

2021. márc. 

utolsó hete 

Népi hang-

szerek ké-

szítése ter-

mészetes 

anyagokból 

Élménypedagógia, Ökois-

kola 

– FOGYI  

– TANAK. Alsó tagozat  

1-6. o. 

Tanulók 

2021. 

március 

30. 

– 
Hné Tímea 

Stikkel Ferernc 

Fénykép 

Hangszerek 
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2021. április. 
„Kutya jó 

délután” 

Játékos feladatok a négy-

lábú kedvencekkel 
– 

2021.04.

30 
– 

Bán Anita Kata-

lin 
Fénykép 

2021. márc. 

22-26.  

Digitális té-

mahét 

 

A digitális térben való tuda-

tos tájékozódás és tevé-

kenységek népszerűsítése  

Könyvek, könyvtárhaszná-

lat népszerűsítése 

(intézményi program) 

–  – 
Tanak: Gyódi 

András 
Fénykép 

2021. márc. 

31.-ápr. 07. 

TAVASZI 

SZÜNET 

A tavaszi szünet 2020. ápri-

lis 15-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 

2020.04.08. a szünet utáni 

első tanítási nap április 15.  

 

     

2021. ápr. 

09. 

Szelektív 

hulladék-

gyűjtés 

 
 Tanulócsoportok 

aktív részvétele 

2021. 

április 

09. 

– osztályfőnökök Fénykép 

2020. ápr. 

22. 
Föld napja 

Tavaszi túra Szentesica –

forrás, Kupavár, Deseda 

(NATURA 2000 terület) 

TANAK. 7-8. o. 

SZAKI.: 9.E.-10. o. 6-7. 

órában 

tanulók, pedagógu-

sok, asszisztensek 

2021. 

április 

20- 23-

24.. 

– 

ÖKO Munkakö-

zösség 

Horváthné 

Csima Tímea 

Mihály Margit 

Fénykép 

2021. ápr. 

Tavaszi 

rajzpályá-

zat kiírása 

Virágok, gyümölcsök, táj-

kép, állatok 
Diákok 

2021. 

április  
 Szabó Márta Kiállítás 
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2021. ápr. 

Gyakorló-

kert gondo-

zása, palán-

tázás,  

veteménye-

zés 

Tavaszi munkák,  Tanulók 
2021. 

április 
– Dakos Ildikó Fénykép 

2021. 04. 20-

24. 

Fenntartha-

tósági téma-

hét 

 
Pedagógusok, Asz-

szisztensek,  

2021.04.

24. 
 Hné Tímea 

Képek, doku-

mentumok 

2021. május 

Gyöngyha-

lászat Ta-

nulmányi 

Verseny 

– Országos döntő Tatán 

(amennyiben lesz döntős ta-

nuló) 

Útiköltség: 

30 000 Ft 
  

Osztályfőnökök 

5-6-7. osztály 
Fénykép 

2021. május Gyereknap Játékos feladatok 

Jutalmak, eszkö-

zök: 

30000.- Ft 

  DÖK 
Jelenléti ív 

Fénykép 

2021. május 

14. 

Madarak – 

fák napja. 

Erdei ki-

rándulás 

Sólyombemutató, Madár-

szakértő meghívása, madár-

figyelés, jelölő fajok ismer-

tetése 

Diákok aktív rész-

vétele 

új ismeretek elsajá-

títása 

2021. 

május 

20. 

– 
Stikkel Ferenc,  

Hné Tímea 
Fénykép 

2021. május 
Egészség-

nap 
vetélkedők,  

tanulócsoportok 

aktív részvétele, 

pedagógusok, asz-

szisztensek 

2021. 

május 

31. 

– 

Munkaközösség 

vezetői, pedagó-

gusok 

Fénykép 

2021. máj. 

31. 

Dohányzás-

mentes vi-

lágnap 

Plakátok készítése 

előadások, kisfilmek vetí-

tése 

Felső tagozat, 

Szakiskola diákjai 

2021. 

május 

31. 

- 
Szabó Márta 

Jakabfi Anita 

Kiállítás, 

Fénykép 

2021. június  

Környezet-

védelmi vi-

lágnap 

Országos programokhoz 

való csatlakozás, részvétel a 

programokon 

Tagozatok diákjai, 

pedagógusok 

2021. jú-

nius 15. 
10000 Ft 

Munkaközösség 

ÖKO tagok 
Fénykép 
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2021. június 

13-15. 

Kerékpár-

túra 

Természetismeret, 

Új ismeretek elsajátítása 

Füzes-tó,  

SZAKISKOLA diákjai 

Diákok 

Pedagógusok 

2021. jú-

nius 13-

15. 

– 

Böröcz János 

Stikkel Ferenc 

Sarok Szilvia 

pedagógusok, 

asszisztensek 

Fénykép 

2021. jún. 

16-17. 

Munkakö-

zösségi fog-

lalkozás 

Éves munka értékelése 

Az éves munkaterv 

sikeres megvalósí-

tása 

2021. 

jún. 16-

17. 

– 
Munkaközösség 

vezető tagok 
Jelenléti ív 
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20. 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.  

20.1. Helyzetfeltárás 

Tanulói összetétel 

A kollégiumi férőhelyeink száma ideiglenesen 28 fő. A 2020/2021-es tanévben bentlakó diákok 

száma 14 fő.  

Személyi feltételek 

Kollégiumvezető: Hódy Edit 

Kollégiumi nevelő tanár: Tomorné Huber Éva 

Pedagógiai asszisztensek:  

1. Rádicsné Torma Ildikó 

2. Projcsné Nyakas Szilvia  

3. Horváth Tamás 

Éjszakás gyermekfelügyelők: 

1. Jakabfi Lászlóné 

2. Proity Zoltán (gyp. asszisztens) 

3. Fazekas András(gyp. asszisztens) 
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20.2. 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) 

20.3. Kiemelt feladatok a 2020/2021-es tanév  

– Közösségi szemlélet erősítése.  

– A kollégium kapcsolatrendszerének szélesítése, együttműködés az intézményegységekkel, 

szülői házzal. 

– Felkészítő foglalkozások, csoport- és szabadidős tevékenységek látogatása. 

20.4. 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  
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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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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-

ismertetése, 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, 

kistérségi programok figyelemmel 

kísérése.  

Szakkörök, manuális foglalkozá-

sok, iskolánk kívüli programok. 

Ünnepi műsorok, rendezvények. 

tömegsport, kézműves mun-

kadarabok – kiállítások,  
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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- 

gondozás 

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 

5. osztálytól – 12. 

osztályig 
10 1 2 1 3 5 2 24 

 

  



 

116 

 

3. számú táblázat: Tematikus csoportfoglalkozások témakörei 

Témakör Tartalmak, tevékenységek 

A tanulás tanulása 
Tanulást segítő foglalkozások: felzárkóztatás, 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. 
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Pályaorientáció 

Ismerkedés a különböző szakmákkal. 

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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20.5. 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. 
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