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1. Helyzetelemzés
Somogy megyében, a Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában működik a somogyvári
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (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
elhelyezést biztosít. A beiskolázás egész Somogy megye területéről történik, a tanulók jelentős
része alacsony szociokultúrájú családból származik, szinte valamennyi 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
intézmény szervezeti és működési szabályzatában, a házirendben leírtak, továbbá szabályzatok,
tervek szabályozzák. A szervezet organizációját iskolánk vezetői testülete végzi az
intézményegység-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-9-10. évfolyam/
 Készségfejlesztő iskola 9-12. évfolyam
 Fejlesztő Iskola / 6-23 éves korig súlyosan és halmozottan sérült tanulók számára/
 Utazó gyógypedagógiai hálózat
 Kollégium
A 2021/2022-es 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.
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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
elhelyezésre szorulnak (10%). A családokra jellemző, hogy mélyszegénységben élnek, a szülők
tartósan munkanélküliek. Az oktatásban a tanulók nevelését-oktatását 27 gyógypedagógus, 3
szakoktató, 3 tanító, 1 pszichológus végzi, munkájukat 21 fő pedagógiai asszisztens segíti. A
súlyos szakemberhiány miatt a délutáni foglalkozásokat a pedagógiai asszisztensek irányítják.
A gyógypedagógiai óvodában 2 fő gyógypedagógus, 1 óvodapedagógus és 1 fő pedagógiai
asszisztens látja el a feladatokat. A többi dolgozó az oktatást segítő technikai feladatokat végez.
Az utazó gyógypedagógusi ellátásban 3 fő teljes állásban, 2 vezető kötelező óraszámban, a
többiek kötelező és 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
kertészkert, informatikaterem, az intézmény tankonyhája. Énekzene szaktanterem, informatikai
labor, az egykori grófi istállóból kialakított tornatermek, logopédia terem áll rendelkezésre a
színvonalas oktatáshoz. A terápiák is célszerűen berendezett helyiségekben zajlanak
(gyógytestnevelés, szenzoros integrációs terápia, TSMT I., TSMT II., állatasszisztált
kutyaterápia, 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 táblával,
és projektorral ellátott.
A gyógypedagógiai óvoda a tavalyi tanévben az előírásoknak megfelelően kialakított
helyiségekben működik.
Az iskola épületében a tavalyi tanévben megkezdett és jelenleg is az EFOP 4.1.6.-16-201700004 „Másnak lenni, segítve tanulni” Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek
esélyeinek javítása a köznevelés minőségének fejlesztésével Somogyváron. pályázat keretében
a kastély energetikai felújítása zajlik. A mosdók állapotának javítása és cseréje az anyagi
lehetőségeknek megfelelően folyamatosan zajlik.
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2. Személyi feltételek
2.1. Munkatársi létszám: 89 fő
Engedélyezett
létszám

Tényleges
foglalkoztatás

Üres álláshely

Pedagógus

51 fő

49 fő

2 fő

Pedagógiai munkát
segítő (NOKS)

22 fő

21 fő

1 fő

Technikai dolgozó

19 fő

19 fő

-

ÖSSZESEN:

92 fő

89 fő

3 fő

Munkaterület

2.2. Személyi változások:
A nyár folyamán a pedagógusokat és asszisztenseket érintő változások a következőképpen
alakultak:
Távozás
Név

Munkakör

Időpont

Berkesné Mihály Mária

intézményegység vezető

2021.08.15.

Slezákné Berdó Ágnes

pedagógiai asszisztens

Kardosné Cséplő Lívia

gyógypedagógus

2021.09.26.
2021.08.30.
szabadság)

Érkezés
Név

Babai Katalin

Munkakör
Időpont
utazó
gyógypedagógus2021.08.16.
logopédus
gyógytornász
2021.09.01.

Berkes Bernadett

gyógypedagógus

2021.09.13.

Balogh Laura

pedagógiai asszisztens

2021.09.13.

Radóné Lelkes Erika

iskolatitkár

2021.08.17.

Mózer Marianna

Munkakörváltozás
pedagógiai
asszisztens2021.08.16.
napközis tanító
iskolatitkár-óvodapedagógus 2021.08.17.

Árok Anna

Németh Zita
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Mileticsné Valkó Gabriella gyógypedagógusÉva
intézményegység vezető

2021.09.01.

Három nyugdíjazott kolléga, Hegyi Margit Anna (heti 9), Sándorné Pál Aranka (heti 8),
valamint Sebestyén Ferenc Gézáné (heti 8) órában, megbízási szerződéssel lát el oktatási
feladatokat intézményünkben, a 2021/2022-es tanévben.

2.3. Osztály-, csoportszervezés
Tagozat

Intézmény
egység vezető

Osztály

Szakiskola
Mileticsné Valkó Gabriella
Értelmileg akadályozott tagozat
Borosné Makarész Julianna
Készségfejlesztő szakiskola
Mileticsné Valkó Gabriella

Fejlesztő iskola
Szabó Ildikó

Osztályfőnök

8 fő

Molnár Mónika
Németh Zita
Nagy Dóra

1 o.

8 fő

Bengyák Rózsa

2. o.

5 fő

Szamos Noémi

3. o.

8 fő

Horváth-Jakabfi Anita

4. o.

8 fő

Igali Edina

5-6. o.

13 fő

Gyurákovics Ildikó

7. o.

13 fő

Horváthné Csima Tímea

8. o.

12 fő

Kovács Kinga

9. e.

11 fő

Böröcz János

9. o.

15 fő

Horváth Zsuzsanna

10. o.

6 fő

Klimó István

4-5. o.

5 fő

Papp József

6-8. o.

6 fő

Vörös Anita

9-10. o.

5 fő

Stikel Ferenc

11. o.

7 fő

Földes Edina

12. o.

5 fő

Sarok Szilvia

Maci csoport

5 fő

Nagy Dóra

Nyuszi csoport

6 fő

Kálmánné Gubián Anett

Gyógypedagógiai Óvoda

Tanulásban akadályozott tagozat
Borosné Makarész Julianna

Létszám

Tanulói létszám összesen:

146 fő

Kollégium – Tomorné Huber Éva
csoportvezető

22 fő
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2.4. Pedagógusok fogadó órái
Sorszám

Név

Időpont

1.

Bán Anita Katalin

Hétfő: 3. óra: 1000 – 1045

2.

Berkes Bernadett

Hétfő: 3. óra: 1000 – 1045

3.

Borosné Makarész Julianna

Csütörtök 5. óra: 1150 – 1235

4.

Böröcz János

Hétfő 3. óra: 1000 – 1045

5.

Csizmeg Erzsébet

Hétfő 4. óra: 1045 – 1140

6.

Dakos Ildikó

Péntek 6. óra: 1240 – 1325

7.

Fazekas Krisztián

Hétfő 7. óra: 1330 – 1415

8.

Földes Edina

Szerda 4. óra: 1045 – 1140

9.

Gyódi András

Szerda 4. óra: 1045 – 1140

10.

Gyurákovics Ildikó

Hétfő 2. óra: 0900 – 0945

11.

Gyurina Beáta

Péntek 1. óra: 0800– 0845

12.

Hardi Szabina

Szerda 4. óra: 1045 – 1140

13.

Hódy Edit

Hétfő 5. óra: 1100 – 1200

14.

Horváth Zsuzsanna

Hétfő 5. óra: 1150 – 1235

15.

Horváth Jakabfi Anita

Kedd 2. óra: 0900 – 0945

16.

Horváthné Csima Tímea

Hétfő 5. óra: 1150 – 1235

17.

Kálmánné Gubián Anett

Kedd 5. óra: 1150 – 1235

18.

Igali Edina

Péntek 1. óra: 0800– 0845

19.

Klimó István

Kedd 6. óra: 1240 – 1325

20.

Kovács Kinga Klára

Szerda 4. óra: 1045 – 1140

21.

Mező Beatrix Alice

Szerda 5. óra: 1150 – 1235

22.

Mileticsné Valkó Gabriella

Hétfő 1. óra: 0800– 0845

23.

Molnár Mónika

Hétfő: 1400– 1445

24.

Mózer Marianna

Kedd 5. óra: 1150 – 1235

25.

Nagy Dóra

Szerda 3. óra: 1000 – 1100

26.

Németh Zita

Hétfő 5. óra: 1150 – 1235

27.

Nyerges Péter

Szerda 2. óra: 0900 – 0945

28.

Papp József

Hétfő 2. óra 0900 – 0945

29.

Sarok Szilvia

Csütörtök 5. óra: 1150 – 1235

30.

Dr. Nagyné Sárvári Rita

Hétfő 1055– 1200

31.

Stikel Ferenc

Hétfő 3. óra: 1000– 1045

32.

Szabó Ildikó

Hétfő 5. óra: 1150 – 1235
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33.

Szabó Márta

Hétfő 2. óra 0900 – 0945

34.

Szalayné Karsai Ildikó

Hétfő 900 – 1140

35.

Szamos Noémi

Szerda 3. óra: 1000 – 1045

36.

Tomorné Huber Éva

Szerda 9. óra:

37.

Tóth László

Péntek 3. óra: 1000 – 1045

38.

Vázsonyi Rebeka

Kedd 2. óra: 0900 – 0945

39.

Vince Henriett

Hétfő 4. óra: 1045 – 1140

40.

Vörös Anita

Hétfő 1. óra: 0800– 0845
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3. Tanulók
A törvényi és fenntartói előírásoknak megfelelően kerültek kialakításra a csoportok, összesen
17 tanulócsoport.
Sajnos összevont osztályok is indultak a tanulásban akadályozott tagozat 5-6., valamint az
értelmileg akadályozott tagozat 4-5., 6-8., 9-10. osztályában.

somogyvári lakos

kollégista

bejáró

nevelésbe vett
vagy utógondozott

egyéni
munkarend

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TAGOZAT 1-8.
Óvoda

3

3

4

3

–

1. osztály

-

1

7

2

–

2. osztály

1

2

3

2

–

3. osztály

3

1

6

5

-

4. osztály

3

2

3

3

1

5-6. osztály

3

2

5

7

1

7. osztály

3

1

9

4

1

8. osztály

3

2

5

5

-

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TAGOZAT 1-8.
4-5. osztály

1

1

2

3

–

6-8. osztály

3

1

1

3

1

SZAKISKOLA
9.E. osztály

3

2

5

4

–

9. osztály

8

2

3

10

–

10. osztály

5

-

6

4

–

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA
9-10. osztály

3

-

4

4

1

11. osztály

4

1

7

6

–

12. osztály

3

-

4

5

-

FEJLESZTŐ ISKOLA

3

2

8

2

–

ÖSSZESEN

52

22

82

72

5
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4. A tanévben folyó pályázataink
1. EFOP 3.1.6. – 16 – 2017-00039
„Másnak lenni, úgyanúgy 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
2. 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
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5. A 2021/2022-es tanév rendje
A tanítási év:
A 2021/2022. tanévben a tanítási év:
–

első tanítási napja: 2021. szeptember 06. (hétfő)

–

utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda).

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási
nap középfokú iskolákban 2022. május 31.

5.1. A tanítási napok száma
A 2021/2022. tanévben a tanítási napok száma
–

az általános iskolákban száznyolcvanegy nap,

–

szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.

Az első félév:
–

a tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Intézményünk 2022. január 28-ig értesíti
a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, gyermekvédelmi kollégákat az első
félévben elért tanulmányi eredményekről.

5.2. A tanítási szünetek
–

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

–

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első
tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

–

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

5.3. Témahét
A 2021/2022-es tanévben a következő témaheteket tervezzük:
–

Digitális Témahét 2022. április 04-08. között

–

Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. 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
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az
általános iskolák 2021. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél
az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek
fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja
az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló
rendszer alkalmazását.
Az igazgatók 2021. november 05-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak
az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a
kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-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. szeptember 01. és 2022. június 15. között kell megszervezniük.
A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2022. június 15-ig töltik fel a
NETFIT® rendszerbe.

6.3. További mérések
A elfogadott és bevezetett mérések tapasztalatainak megfelelően a
– TARC,
– Szociometria, Pieron-teszt
– Képességek általános mérése,
– Goodenough,
– Tantárgyi mérések
elkészítését folytatjuk.
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7. Értekezletek
–

Alakuló értekezlet: 2021. augusztus 23. (hétfő)

–

Év eleji nevelési értekezlet: 2020. augusztus 31. (kedd)

–

Félévi osztályozó értekezlet: 2022. január 17. (hétfő)

–

Félévi nevelési értekezlet: 2022. január 31. (hétfő)

–

Év végi osztályozó értekezlet: 2022. június 06. (hétfő)

–

Év végi nevelési értekezlet: 2022. június 27. (hétfő)

7.1. Szülői értekezletek
–

2021. november 25. (csütörtök)

–

2022. február 17. (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 hat, a szakiskolában hét 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. 3 napot (2021.09.01-02-03.) felhasználtunk rendkívüli tanítási
intézményünkben folyó építkezési munkálatok csúszása miatt
2. 2021. december 11 (szombat) Belső továbbképzés
3. 2022. január 31. (hétfő): Félévi nevelési értekezlet
4. 2022. március 11. (péntek): Továbbképzési nap
5. 2022. április 15. (péntek): Pályaorientációs nap, Szakiskola
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9. Munkaközösségek
Munkaközösség

Munkaközösség vezető

Tanulásban akadályozott tagozat

Kovács Kinga Klára

Értelmileg akadályozott tagozat

Sarok Szilvia

Intézményközi utazó gyógypedagógusi
munkaközösség

Földes Edina
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10. A 2021/2022-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 gyakornokimentori 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
Ellenőrzést végző
személy beosztása

Ellenőrzés területei

Határidő

Tantermek, folyósok dekorálása

Intézményegység-vezetők

Szeptember

Munkatervek

Intézményvezető

Szeptember

Tűzriadó – menekülési útvonalak ismerete,
szabadon hagyása, stb.

Intézményvezető,
Intézményvezető-helyettes
Gondnok

Szeptember

Munkavédelmi ellenőrzés-szaktantermek,
osztálytermek és gyakorlati oktatási helyek,
műhelyek vonatkozásában (elektromos
berendezések, konnektorok, érintésvédelem,
veszélyes anyagok szakszerű tárolása,
csúszásgátlás, 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,
szaktantermek, tornaterem

Intézményvezető-helyettes
Intézményegység-vezetők
Gondnok

Folyamatos

Pedagógusok munkaidőkezdésének és
eltávozásának ellenőrzése

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Intézményegység-vezetők

Folyamatos

Jelenléti ívek ellenőrzése

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes

Folyamatos

Tűzvédelmi ellenőrzés (poroltók elérhetősége,
állapota, menekülési útvonalak ismerete)
Ismételt tűzriadó

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Gondnok

Március

Szülői értekezlet, fogadóóra

Intézményegység-vezetők

Október

A munkaközösségi tervekben szereplő
feladatok megvalósulása

Intézményegység-vezetők

Január
Június

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Intézményegység-vezetők

Folyamatos

Intézményvezető

Május

Rendezvények, ünnepek
Versenyek
Ügyeleti rend
Vizsgák előkészületeinek ellenőrzése
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Intézményvezető-helyettes
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)

1. Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

•

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

•

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

2. Szakmai segédanyagok
•

Önértékelési Kézikönyv (ötödik, javított kiadás)

•

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (hatodik, javított kiadás)

•

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 6. javított változat

•

Somogyvári EGYMI Önértékelési Program 2021-2026

3. Az intézményi önértékelési csoport tagjai
•

BECS vezető: Borosné Makarész Julianna

•

BECS tagok: Gyurina Beáta
Igali Edina
Kovács Kinga Klára

4. Az intézményi önértékelési csoport tagjainak feladata
•

az intézményi elvárás-rendszer meghatározása

•

az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállítása

•

az éves terv elkészítése és az ötéves program aktualizálása

•

az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatása

•

az értékelésbe bevont kollégák felkészítése feladatmegosztásában
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•

az értékelésbe bevont kollégák ellenőrzése

•

az OH informatikai támogató felületének kezelése

Az intézményi önértékelés területei
 intézményi
 vezetői
 pedagógus

tevékenységeinek,

kompetenciáinak

és

eredményeinek

felülvizsgálata meghatározott szempontok szerint.
5. Beszámoló a 2020/2021. tanév önértékelési feladatairól
Intézményünkben az Ötéves önértékelési tervben a 2020/2021-es tanévben önértékelésre
kijelölt pedagógusok belső ellenőrzése, értékelése 10 kolléga kivételével- a fennálló
veszélyhelyzetre tekintettel - 2021. augusztus 31- ig megtörtént. Az önértékelésben elmaradt
pedagógusok ellenőrzése és értékelése a 2021/2022. tanév folyamán fog megvalósulni.
Az újonnan érkező kollégák folyamatosan kerülnek be az önértékelési folyamatba.
Intézményi és vezetői önértékelés nem volt a 2020/2021. tanévben.
6. 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,
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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 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.
Az Intézményi Önértékelési Éves Terv tervezett feladatai, területei
(vezetői és pedagógus önértékelés)
Lépés
1.

2.

Időpont
2021.08. 23.
2021.
08.31.

Feladat

Tevékenységek

Éves munkaterv

Team munka BECS tagok részére

összeállítása
Nevelőtestület
tájékoztatása, az éves
terv elfogadtatása
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Az érintettek
tájékoztatása:
3.

- önértékelési
csoport tagjai
- önértékelésben
résztvevő
pedagógusok
felkészítése
Az intézményi elvárás

2021.
szeptember

rendszerek (pedagógus,
4.

vezető, intézmény)

2021.

aktualizálása,

október

elfogadtatása, feltöltése
az informatikai

Munkamegbeszélés keretében

A BECS – team megbízott tagjai elkészítik
a bevont pedagógusokkal,
intézményegység-vezetőkkel szemben
támasztott intézményi elvárásrendszert
tartalmazó dokumentumot. (források:
Intézményi Pedagógiai Program,
munkaköri leírások, SZMSZ, Házirend)

felületre.
Vezetői önértékelés

2021.
5.

október

-

november
2021.
7.

október2022.
január

8.

Vezetői tanfelügyeletre
való felkészülés

Dokumentumelemzés, kérdőívek kitöltése,
interjúk, jegyzőkönyv elkészítése,
önfejlesztési terv készítése

Az I. félévre kijelölt
pedagógusok

Óralátogatás,
dokumentumelemzés,
interjúk, kérdőívek kitöltése, jegyzőkönyv
elkészítése, önfejlesztési terv készítése

önértékelése

2022.

A II. félévre kijelölt

februártól

pedagógusok

folyamatos

önértékelése

Az önértékelés folyamata
A pedagógus önértékelése
A pedagógus önértékelés területei:
1. Pedagógiai módszertani felkészültség
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2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
3. A tanulás támogatása
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
9. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles
képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja
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:
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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.

Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei
Jogszabályi háttér alapján kerül sor az önértékelésére minden tanévben.
Az adott tanévben kijelölt kollégák kiválasztásának szempontjai:
–

akiknél tanfelügyeleti ellenőrzés várható

–

akiknek a minősítése várható

–

újonnan érkező kollégák

–

vezető, ha munkájának 2. vagy 4. évében van

–

fennmaradó helyekre a második önértékelést kezdő pedagógusok kerülnek
be

A vezető önértékelése
A vezetői önértékelés területei:
1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai
– stratégiai vezetése és irányítása
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2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása
3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása
5. A vezetői kompetenciák fejlesztése
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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A belső ellenőrzésbe, önértékelésbe bevont pedagógusok névsora
Önértékelésbe bevont pedagógusok névsora a 2021/2022-es tanévben
Név

Tervezett időpont

Nyers Márta
Molnár Mónika

2021. szeptember – október

Hódy Edit
Tóth László
Bán Anita

Gyurina Beáta
Nagy Dóra
Bengyák Rózsa
Mózer Marianna
Szalainé Karsai Ildikó
Csizmeg Erzsébet
Vincze Henrietta

Borosné Makarész Julianna
Igali Edina
Borosné Makarész Julianna

2021. november

Klimó István
Kálmánné Gubián Anett

Ellenőrzést végző BECS tag,
egyéb személy

Igali Edina
Kovács Kinga Klára
Borosné Makarész Julianna

2021. december

Igali Edina
Kovács Kinga Klára

2021. január

2022. február

2022. március

Borosné Makarész Julianna
Gyurina Beáta
Borosné Makarész Julianna
Igali Edina
Borosné Makarész Julianna
Gyurina Beáta

12. Tanulásban Akadályozott Tagozata Munkaterve 2021/2022
12.1. Helyzetelemzés:
Intézményünk általános iskolai tagozatán 7 tanulócsoport működik.
Az alsó tagozaton önálló 1. osztály, 2. osztály, 3. osztály és 4. osztály működik, a felső tagozat
az összevont 5-6. osztályból, az önálló 7. osztályból és 8. osztályokból tevődik össze.
Az óvoda 1 csoporttal működik Ficánka csoport elnevezéssel.

12.2. Munkaközösség tagjai:
Osztályfőnökök, óraadók:
1. Bengyák Rózsa
2. Borosné Makarész Julianna
3. Gyódi András
4. Gyurákovics Ildikó
5. Gyurina Beáta
6. Horváth-Jakabfi Anita
7. Horváthné Csima Tímea
8. Igali Edina
9. Kovács Kinga Klára
10. Molnár Mónika
11. Mózer Marianna
12. Németh Zita
13. Nyerges Péter
14. Szabó Márta
15. Szamos Noémi
Asszisztensek:
1. Darabánné Horváth Eszter
2. Dékány Klaudia
3. Hauszknecht Tímea
4. Joó Antal
5. Lukács Ibolya
6. Kissné Bradics Szilvia
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12.3. A 2021/2022-es tanév céljai
 IKT eszközök adta lehetőségek optimálisabb kihasználása,
 szakmai ismereteink bővítése, tudás-és ismeretbővítés képzéseken való részvétellel
és önképzés által;
 szülők bevonása a pedagógiai munkába
 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
 az értékek megbecsülésére nevelés
 környezeti kultúra megismertetése, tapasztalatokon alapuló környezeti nevelés
 családi életre nevelés, tolerancia kialakítása
 egészséges életmódra nevelés
 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.
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 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 2021/2022-es tanév feladatai:
 Tanmenetek elkészítése, naplók pontos, precíz vezetése.
 A tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi normák megszilárdítása.


Tanórákon

és

tanórán

kívüli

foglalkozásokon

a

tanulók

viselkedés

és

beszédkultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztése.
 Az egészséges életmódra való nevelés.

 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.
 Pandémia esetén a digitális oktatás megszervezése, hatékonyabbá tétele, tanulók és
szülők támogatása a megváltozott oktatási keretek optimális kihasználásával
 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
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 Részvétel a pályázatok megírásában.
 Szupervízió.
 Input-output vizsgálat.
 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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Költségek

Felelős

Dokumentálás

Pedagógiai
program

Éves munkaterv
megbeszélése

-

Munkaközösség
vezető, tagok,
tantestület

Jegyzőkönyv,
jelenléti ív

18. o
28. o

Tanévnyitó

– Tanévnyitó ünnepély
– Házirend ismertetése
– Tankönyvek vételezése

–

Gyurákovics
Ildikó

Fénykép

33-36. o
38. o

Gyöngyhalászat
Tanulmányi
Verseny

– Internetes tanulmányi
verseny 5-8. osztályos
tanulók számára

–

Osztályfőnökök

Jelentkezési lapok
Feladatlapok
Gyöngyhalászat
honlap

33-36. o
47. o

RajzpályázatKöszönjük Sió!

Rajzpályázat témája:
„Segíts a Sió Vitatigrisnek,
hogyan segítsen a gyerekek,
boldogabbak legyenek!”

–

Gyurákovics
Ildikó
Igali Edina

Elkészült alkotások,
fénykép

33-36. o
47.o

Időpont

Esemény

Feladat

2021. aug.
23.

Munkaközösségi
foglalkozás

2021.
szept. 06.

2021.
szept.

2021.
szept. 0630.
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2021.
szept.24.

Az
egészségtudatos
gondolkodás és
iskolai mozgástevékenységek
témanap
Magyar
diáksport napja

Az egészségtudatos
gondolkodás és iskolai
mozgástevékenységek
népszerűsítése
(intézményi program)

Tanak:
Horváthné Csima
Tímea

–

Osztályfőnökök,
asszisztensek,
magyar nyelv és
irodalmat betanító
kollégák

33-36. o
145. o
156. o

–

Pedagógusok,
asszisztensek

33-36. o

Munkaközösség
vezető,
tagok

Jegyzőkönyv,
Jelenléti ív

18. o
43. o
218. o
235. o

Osztályfőnökök,
pedagógusok

Feladatlapok

163. o
203. o

2021.
szept. 30.

A népmese napja

Népmesékhez kapcsolódó
programok feladatok
osztályszinten

2021.
okt. 01.

Zenei világnap

Játékos feladatok
osztályszinten, tanórákon

Munkaközösségi
foglalkozás

Műhelymunka:
– aktuális problémák
elemzése
– dokumentáció: egyéni
fejlesztési tervek

Bemeneti
mérések

Feladatlapok elkészítése és
a mérés elvégzése
- tantárgyi és szociometriai
mérések

2021.
okt. 0408.

2021.okt.

–

–
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Fénykép

33-36. o
39. o
79. o
146. o
150-153. o

2021.
okt.- dec.

DIFER
mérés

2021.
okt.06.

Az aradi
vértanúk napja

2021.
október

Állatok
világnapja

– első osztályos tanulók
felmérése
– feladatlapok kitöltése
– eredmények rögzítése

1. osztály
Bengyák Rózsa

Feladatlapok

99-100. o

–

Osztályfőnökök

Napló

33-36. o
38. o
82. o

Játékos feladatok, bemutató

–

Bengyák Rózsa
Horváthné Csima
Tímea

Fényképek

33-36. o
38. o

2021. okt.

Képzőművészeti
pályázat

-- pályázat megszervezése
téma: Állatok világnapja
– kiállítás az elkészült
alkotásokból

Jutalmak:
15.000.-ft

Horváthné Csima
Tímea
Gyódi András

Pályázat alkotásai,
fénykép

33-36. o
38. o

2021. okt.

Október 23.

Megemlékezés

–

–

Fénykép

33-36. o

Őszi szünet

A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2021. október 22.
(péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. november
02. (hétfő)

–

–

–

–

2021.
okt.25-29.

– megemlékezés
osztályszinten

–
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Fénykép

33-36. o
38. o
39-40.o
79. o
150-154. o
170-171. o
217. o

Jelenléti ív

24. o
34. o
52. o

–

Munkaközösség
vezető
Munkaközösségi
tagok

Jelenléti ív

18. o
43. o
218. o
235. o

Mikulás

– Mikulás műsor
előkészítése 3. és 4. osztály

–

Horváth-Jakabfi
Anita
Igali Edina

Fénykép

33-36. o
38. o

Karácsonyi
kézműves
foglalkozás

– a foglalkozás
megszervezése és
lebonyolítása
– felelősök és a feladatok
kijelölése

Anyagszükséglet:
35.000.- Ft

Jakabfi Anita
Szamos Noémi

Jelenléti ív
Fénykép

33-36. o
38. o

2021. nov.

Egészségnap

A TÁMOP 3.1.4.-12/22012-0433 „Jobbá leszünk,
hogy jobbá tegyünk”
pályázat fenntartási
időszakában megvalósuló,
játékos sportesemények

2021. nov.

Családlátogatások

– családlátogatások
megszervezése

2021. nov.

Munkaközösségi
foglalkozás

2021. dec.
06.

2021. dec.

– a családlátogatások
tapasztalatai
– aktuális feladatok

Jutalmak,
eszközök:
25.000 Ft

Szabó Márta
Kovács Kinga

–

Osztályfőnökök
Gyermekvéd. fel
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2021. dec.

Karácsonyi
vásár

- ajándéktárgyak, asztali
díszek, adventi koszorúk
készítése és árusítása

Anyagszükséglet:
35 000 Ft

Gyurákovics
Ildikó
Darabánné
Horváth Eszter
Mózer Marianna
Osztályfőnökök,
pedagógusok

Fénykép

33-36. o
38. o

Fénykép

33-36. o
38. o

–

Karácsonyi
műsor

– Ünnepi műsor

–

Horváthné Csima
Tímea
Horváth
Zsuzsanna
7-9. osztály
tanulói

2021. dec.
22-31.

Téli szünet

A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2021. december 21.
(kedd), a szünet utáni első
tanítási nap 2022. január 03.
(hétfő)

–

–

2022. jan.
–jún.

Nemzeti Egységes
Tanulói Fittségi
Teszt

-a tanulók fizikai állapotának
és edzettségének vizsgálata
ld. országos kiírás

–

Felső tagozaton
testnevelést tanító
pedagógusok

2021. dec.
21.
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39-40. o
80. o
154. o
169. o

2022. jan.

A 8. osztályosok
továbbtanulása

- szakiskolai órák és
gyakorlati helyek
látogatásának szervezése,
lebonyolítása

2022.
januártól
folyamatos

Komplex
Tanulmányi
Versenyre való
előkészületek

– a tanulmányi versenyre
való felkészülés
megszervezése

–

Munkaközösség
vezetők/ált. isk.,
szakisk./
8. o. osztályfőnök

Fénykép
Jelenléti ív

33-36. o
60. o
80. o
169. o

–

Gyurákovics
Ildikó
Horváth Csima
Tímea

Beosztás a
felkészítésről

33-36. o
47. o

Jutalmak:
15.000.- ft

Jakabfi Anita

Feladatlapok,
fénykép

33-36. o
38. o
47. o
49. o

Jutalmak:
15.000.-ft

Kovács Kinga
Szabó Márta
Darabánné
Horváth Eszter

Fénykép,
Nevezési ív

20. o
38. o
47. o

Munkaközösségi
foglalkozás

– aktuális problémák
– szöveges értékelés
– félévi értékeléssel
kapcsolatos tapasztalatok
– továbbtanulással
kapcsolatos tapasztalatok

-

Munkaközösség
vezető,
tagok

Jelenléti ív

18. o
102. o
104-138. o

Farsang

– álarcok, jelmezek
tervezése, elkészítése

–

Osztályfőnökök

2022. jan.

SNI szépíró
verseny

– a verseny megszervezése,
és lebonyolítása

2022.
jan.22.

Szavalóverseny
A Magyar
Kultúra Napja

– versmondó verseny
magyar költők verseiből
(január vége-február eleje)

2022.
február

2022.
február
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33-36. o
38. o

2022.
márc. 0711.

2022.
március
15.

2022.
márc.

2022.
április 04
- 08.

A „PÉNZ7”
pénzügyi és
vállalkozói
témahét

Gazdálkodási – pénzügyi
ismeretek
Tudatos pénzhasználat
(intézményi program)

Megemlékezés
Nemzeti
Ünnepünkről

– ünnepi műsor
megszervezése,
– versek kiosztása
– hangosítás
– ebédlő elpakolása

Nyílt hét

– Szülők, nevelők, gyámok
részére az iskolai élet
árnyaltabb megismerése
– Hospitálások, egymás
munkájának megismerése,
tapasztalatok megbeszélése

Digitális témahét

A digitális térben való
tudatos tájékozódás és
tevékenységek
népszerűsítése
Könyvek, könyvtárhasználat
népszerűsítése
(intézményi program)

Tanak: Horváthné
Csima Tímea

33-37. o
61. o
63. o
70. o

–

Kovács Kinga

Fénykép

33-36. o
38. o
82. o
217. o

–

Munkaközösség
vezető,
Osztályfőnökök
Munkaközösségi
tagok

Táblázat

36. o
43. o
51. o
89. o
213. o

–

Tanak:
Bengyák Rózsa
Gyódi András

–
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35-36. o
39-40. o
62. o
84. o

2022.
április.
14 – 19.

Tavaszi
szünet

2022.
Fenntarthatósági
április 25hét
29.

A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2022. április 13.
(szerda), a szünet utáni első
tan. nap április. 20. (szerda)

-

-

A környezet- és
egészségtudatos
gondolkodás és
tevékenységek
népszerűsítése
(intézményi program)

-

Horváthné Csima
Tímea

33-36. o
39-40. o
83. o
145. o
169-170. o
213-214. o

2022.
április

Megyei Komplex
Tanulmányi
Verseny

– a tanulók felkészítése,
részvétele és kísérése a
versenyre

Útiköltség
15.000.- ft

Vezetőség,
6. és 7. osztály
osztályfőnökei

Fénykép

33-36. o
47. o

2022.
április.

„Kutya jó
délután”

– Játékos bemutató és
feladatok a négylábú
kedvencekkel

-

Bán Anita Katalin

Fénykép

16. o
30. o

2022.
április

Családlátogatások

– családlátogatások
megszervezése

Napló

24. o
34. o
52. o

-
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Osztályfőnökök

2022.
áprilismájus

Sportnap

– A TÁMOP 3.1.4.-12/22012-0433 „Jobbá leszünk,
hogy jobbá tegyünk”
pályázat fenntartási
időszakában megvalósuló,
játékos sportesemények

2022.
május

Gyöngyhalászat
Tanulmányi
Verseny

-Országos döntő Komló
(amennyiben lesz döntős
tanuló)

2022.
május

Eszköz- és
anyagszükséglet:
60.000 Ft

Igali Edina
Mózer Marianna
Gyurina Beáta
Jakabfi Anita

Jelenléti ív
Fénykép

33-36. o
38. o
39-40. o

Útiköltség:
30 000 Ft

Osztályfőnökök

Fénykép

33-36. o
47. o

DÖK

Jelenléti ív
Fénykép

33-36. o
38. o
75. o

Gyereknap

Játékos feladatok

2022.
májusjúnius

Osztálykirándulások

Osztálykirándulások
megtervezése,
megszervezése,
lebonyolítása

–

Osztályfőnökök

Fénykép

33-36. o
38. o
39-40. o

2022.
június.

Munkaközösségi
foglalkozás

– év végi mérések
megbeszélése
– éves munka értékelése

–

Munkaközösség
vezető, tagok

Jelenléti ív

18. o

Ballagás
Tanévzáró

- ballagás, tanévzáró
ünnepély megszervezése,
- versek kiosztása
-hangosítás

-

Horváthné Csima
Tímea
Kovács Kinga
Klára

Fénykép

33-36. o
38. o

2022.
június 15.

–
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13. Értelmileg Akadályozott Tagozat Munkaterve 2021/2022
13.1. Helyzetelemzés
Intézményünk Értelmileg Akadályozott Tagozatán öt tanulócsoport működik, a Fejlesztő Iskola
két tanulócsoporttal rendelkezik. Értelmileg Akadályozott tagozat összevont 4.-5. osztály,
Értelmileg Akadályozott tagozat összevont 6.-8. osztály, Értelmileg Akadályozott tagozat
Készségfejlesztő szakiskola összevont 9.-10. osztály, Értelmileg Akadályozott tagozat
Készségfejlesztő szakiskola 11. osztály és 12. osztály.

13.2. Munkaközösség tagjai
Osztályfőnökök, betanító pedagógusok:
1. Sarok Szilvia
2. Vörös Anita
3. Földes Edina
4. Stikel Ferenc
5. Papp József
6. Bán Anita Katalin
7. Nagy Dóra
8. Tóth László
9. Vázsonyi Rebeka
10. Kálmánné Gubián Anett
Pedagógiai munkát segítő munkatársak:
1. Ambrus Petra
2. Balogh Laura
3. Szentpáli Miklós
4. Bencze Józsefné
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13.3. A 2021/2022-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.
 Esetlegesen felmerülő tantermen kívüli oktatásra való átállás felkészülése.
 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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13.4. 2021/2022-es tanév feladatai:
 Tanmenetek elkészítése, naplók pontos 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.
 Az oktató- nevelő munka során felmerülő gondok közös elemzése, tapasztalatok
hasznosítása
 Minősítés előtt álló munkatársak 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

2021.
08.23.

Munkaközösségi
foglalkozás

Éves munkaterv
megbeszélése

-

Munkaközösség
vezető, tagok

Jegyzőkönyv,
jelenléti ív

18. o
28. o

Fényképek

18. o
27-29. o
33-36. o
38-39. o
40. o
42-43. o
63-64.o
52. o

2021.
09.06-08.

Adaptációs
napok

Tanévnyitó
-Tanévnyitó ünnepély
- Tűz-és balesetvédelmi
oktatás (elmélet, gyakorlat)
-Házirend ismertetése
-Tankönyvek vételezése
-Intézmény járványügyi
protokoll ismertetése a
tanulókkal
- Iskola és helytörténeti séta

-

Rendhagyó egészségnap
- Covid-19-cel kapcsolatos
feladatok, játékok
- Egyéb feladatok
állomásokkal egybekötve
Sportnap
- Állomásokon való játékos
feladatokkal
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Osztályfőnökök,
Munkaközösség
tagjai

2021.
09.24.

Az
egészségtudat
os
gondolkodás
és iskolai
mozgástevékenységek
témanap
Magyar
diáksport
napja

2021.
10.04.

Zenei
világnap

Tagozati szinten

2021.
10.05.

Munkaközösségi
foglalkozás

- aktuális problémák
elemzése
- dokumentáció: egyéni
fejlesztési tervek, tanmenetek
- minősítés tapasztalatainak
megbeszélése_

2021.10.

Bemeneti
mérések

Feladatlapok elkészítése és a
mérés elvégzése

2021.10.
06.

Az aradi
vértanúk
napja

Megemlékezés osztályszinten

Intézményi
szinten
Papp József

33-36. o
39. o
79. o
146. o
150-153. o

Stikel Ferenc,
Földes Edina

33-36. o

-

Munkaközösség
tagjai

Jegyzőkönyv,
Jelenléti ív

18. o
43. o
218. o
235. o

-

Osztályfőnökök

Diagnosztikai
mérő lapok

-
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Osztályfőnökök

Napló

33-36. o
38. o
82. o

2021.10.
14.

Állatok
világnapja

2021.10.
18-22.

Rajz-pályázat
2021.10.22.

2021.10.
22.
2021.

2020.11.

Játékos feladatok
- rajzpályázat megszervezése
téma: Állatok világnapja
- kiállítás az elkészült
rajzokból

Jutalmak:
10000 ft

Október 23.

Megemlékezés

-

Őszi szünet

A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2021. október 22. a
szünet utáni első tanítási nap
2021. november 02.

-

Madáretetés
novembertől
folyamatosan

Bán Anita Katalin
Nagy Dóra

Fénykép

33-36. o
38. o

Bán Anita Katalin
Nagy Dóra

Pályázat rajzai,
fénykép

33-36. o
38. o

Fénykép

33-36. o

Stikel Ferenc

2021. 11.
08.

Munkaközösségi
megbeszélés

A novemberi hónapban zajló
események megbeszélése
Aktuális problémák
Portfólió feltöltése,
tapasztalatok megosztása

2021.11.
10.

Őszi
egészségnap

Játékos sportolás, egészséges
táplálkozás osztályszinten a

Jutalmak,
eszközök:
20.000 Ft
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Munkaközösség
tagjai
Vörös Anita

18. o
43. o
218. o
235. o

Osztályfőnökök

33-36. o
38. o
39-40.o

Fénykép

járványügyi helyzet
figyelembevételével

79. o
153. o
217. o

2021.11.
17.

Őszi
lombtakarítás
a park
területén

Közös lombtakarítás
megszervezése és
lebonyolítása az egész tagozat
bevonásával

2021.12.
06.

Mikulás

Ünnepségen való részvétel

2021. 12.
13.

Munkaközösségi
megbeszélés

A decemberi hónapban zajló
események megbeszélése
Aktuális problémák

Munkaközösség
tagjai

2021.12.
16.-17.

Karácsonyi
sütivásár

Sütemények kiállítása és
vására

Munkaközösség
tagjai

2021.12.
20.

Karácsonyi
zsúr

Tagozat szinten karácsonyi
ünneplés

Téli szünet

A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2021. december 21. a
szünet utáni első tanítási nap
2022. január 03.

2021.
2022.

Stikel Ferenc
Tóth László

Fénykép

Fénykép

10.000 Ft

Munkaközösség
tagjai

-
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33-36. o
38. o
18. o
43. o
218. o
235. o
33-36. o
38. o

Fénykép

2022.01.
12.

Téli sportnap

2022.01.
19.

Barkácsoló
délután

A szabadban eltöltött délelőtt,
különböző téli sportok keretei
közt.
Madáretető készítése
különböző technikával
(osztályszinten)

-

Papp József
Stikel Ferenc

Eszközök:
5000 ft

Osztályfőnökök

Fénykép

Jutalmak:
10.000.-ft

Salamonné Vörös
Anita
Vázsonyi Rebeka
Bán Anita
Kálmánné Gubián
Anett

Fénykép

20.o
38.o

-

Munkaközösség
vezető,
tagok

elenléti ív

20.o
38.o

A Magyar
Kultúra
Napja
alkalmából

Versmondó verseny: Tavaszi
versek

2022.
02.02.

Munkaközösségi
foglalkozás

Aktuális problémák
Félévi értékeléssel
kapcsolatos tapasztalatok
Egyéni fejlesztési tervek
átdolgozása, felülvizsgálata

2022.
02.

Farsangi
jelmez készítő
kézműves
foglalkozás

Jelmezek tervezése,
elkészítése osztályszinten

Osztályfőnökök

33-36. o
38.o

2022.
02.

Farsang

Felvonulás – járványügyi
helyzettől függően

DÖK

33-36. o
38.o

2022.02.
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2022. 02.

Koncz Dezső
Tanulmányi
Versenyre
való
felkészülés

Ért.ak. 5. osztály-8. osztályig

Munkaközösség
tagjai

33-36. o
47. o

2022. 03.
07.

Munkaközösségi
megbeszélés

A márciusi hónapban zajló
események megbeszélése
Aktuális problémák

Munkaközösség
vezető,
tagok

18. o
43. o
218. o
235. o

2022.03.
14.

Március 15.
Nemzeti
ünnep

Az iskolai ünnepélyen való
részvétel

2022.03.
22.

Víz
világnapja

Állomások

Munkaközösség
tagjai

2022. 04.
04.

Munkaközösségi
megbeszélés

Az áprilisi hónapban zajló
események megbeszélése
Aktuális problémák

Munkaközösség
vezető,
tagok

18. o
43. o
218. o
235. o

Intézményi
szinten

35-36. o
39-40. o
61. o
84. o
131. o

2022.
04.04-08ig

Digitális
témahét

33-36. o
38. o
82. o
217. o

–

Gyermek-könyvek
Nemzetközi
Napja
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2022.04.
11.

Húsvét
alkotó délelőtt

Húsvéti népszokások
felelevenítése, tojásfestés
osztályszinten

2022.
04.

Tavaszi
szünet

A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2021. április 13, a szünet
utáni első tan. nap április 20.

5000 ft

Osztályfőnökök

2022.
04.22-25ig

Fenntarthatós
ági témahét

Intézményi szinten

Horváthné Csima
Tímea

33-36. o
39-40. o
83. o
145. o
213-214. o

2022.
04.

Gyermekkönyvek
Nemzetközi
Napja

Könyvtárlátogatás
Mesefelolvasás

-

Földes Edina
Vázsonyi Rebeka
Stikel Ferenc

33-36. o
145. o
156. o

2022.
04.

Családlátogatások

Családlátogatások
megszervezése a járványügyi
helyzet függvényében

Benzinköltség:
10.000. Ft

Gyermekvédelmi
felelős:
Salamonné Vörös
Anita

2022.
04.

„Kutya jó
délután”

Játékos bemutató és feladatok
a négylábú kedvencekkel

Bán Anita
Nagy Dóra
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Fénykép

24. o
34. o
52. o
Fénykép

16. o.
30. o.

2022. 05.
02.

2022.
05. 10.
2022.
05.

Munkaközösségi
megbeszélés

A májusi hónapban zajló
események megbeszélése
Aktuális problémák

Sportnap

Játékos sportvetélkedő a
tagozaton

18. o
43. o
218. o
235. o

Munkaközösség
vezető,
tagok
Jutalmak:
10000 ft

Sarok Szilvia
Stikel ferenc
Papp József

Fénykép

DÖK

Jelenléti ív
Fénykép

33-36. o
38. o
75.o

Gyereknap

Játékos feladatok

2022.
06.

Osztálykirándulások

Osztálykirándulások
megtervezése,
megszervezése, lebonyolítása
járványügyi helyzet
függvényében

-

Osztályfőnökök

Fénykép

33-36. o
38. o
39-40.o

2022.
06. 08.

Munkaközösségi
foglalkozás

Éves munka értékelése

-

Munkaközösség
vezető, tagok

Jelenléti ív

18. o

2022.06.
15.

Ballagás
Tanévzáró

Ballagás, tanévzáró ünnepély

-

Fénykép

33-36. o
38. o

-
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14. Szakiskolai munkacsoport munkaterve 2021/2022
14.1. Helyzetelemzés:
A 2021/2022-es tanévben szakiskolai tagozatunkon 3 tanulócsoport működik. Az alapozó
képzés egy évfolyamon, a szakképzés kettő osztályában komplex szakképzés szerint zajlik.

Szakiskola
Képzés típusa

Osztály

Létszám

Szakmák

Előkészítő évfolyam

9. e. osztály

11 fő

–

9. osztály

16 fő

10. osztály

6 fő

Kerti munkás
Szakácssegéd
Szobafestő
Kerti munkás
Konyhai kisegítő

Szakképző évfolyam

A készségfejlesztő iskolában 3 tanulócsoport kezdi meg a munkát a 2021/2022-es tanévben. A
közismereti képzést folytató évfolyamon összevont 9-10. osztályban, a gyakorlati évfolyamon
11. és 12. osztályban tanulnak a diákok.
Készségfejlesztő iskolánkban a 2021/2022-es tanévben a jelenleg hatályos kerettanterv
/Kerettanterv a készségfejlesztő iskolák számára (1. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI
rendelethez / szerint, egy szakma képzése zajlik: kert- és parkápoló-háztarástan, életvitel modul.

Készségfejlesztő iskola
Képzés típusa

Osztály

Létszám

Szakmák

Közismereti évfolyam

9-10. osztály

5 fő

–

Gyakorlati évfolyam

11. osztály

8 fő

Gyakorlati évfolyam

12. osztály

5 fő
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Kert- és parkápolóháztartástan, életvitel
Kert- és parkápolóháztartástan, életvitel

14.2. Munkacsoport tagjai
Osztályfőnökök, óraadók, szaktanárok, gyakorlati oktatók:
1. Balatinc István, (gyakorlati oktató)
2. Böröcz János, osztályfőnök
3. Dakos Ildikó, óraadó tanár
4. Hardi Szabina, óraadó tanár
5. Hegyi Margit Anna, óraadó tanár
Horváth Zsuzsanna osztályfőnök
6. Klimó István, osztályfőnök
7. Mező Beatrix, óraadó tanár
8. Nyers Márta óraadó tanár
9. Perák István, (gyakorlati oktató)
10. Schiszler András (gyakorlati oktató)
Asszisztens:
1. Horváth Tamás
2. Murai Sándor

14.3. A 2021/2022-es tanév céljai a szakiskolában
Az alapfokú nevelő- és oktató munka eredményeire, fokozottan és kiemelten a gyakorlati
képzés tapasztalataira támaszkodva segítséget nyújtsunk a szakma tanulásához, a társadalmi
beilleszkedéshez, 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
elfogadása és a takarékosságra nevelés a mindennapi élet területein.
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 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.
 IKT-val támogatott oktatás és digitális tananyag változatos, sokszínű tanórai és
tanórán kívüli felhasználása.
 A tanulók továbbtanulásának, pályaválasztásának megfelelő előkészítése, segítése.
 A 9.-10. évfolyamokon az OKJ-s szakmai vizsga előkészítése.
 A lemorzsolódás csökkentése.
 Koronavírus fertőzéssel kapcsolatos tájékoztatás - megelőzés, védekezés
lehetőségei, tünetek felismertetése, teendők vírusfertőzés esetén.

14.4. A 2021/2022-es tanév feladatai a szakiskolában
 Tanulók diagnosztikus mérésének elvégzése. Fejlesztési tervek elkészítése.
 Tanmenetek, pedagógiai jellemzések elkészítése, Kréta-napló 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.
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 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.
 Egységes nevelési elvek alkalmazása.
 A továbbképzéseken elsajátított módszerek alkalmazása, és team munka során a
tapasztalatok átadása.
 Környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése.
 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.
 A szakmai vizsgák tapasztalatainak elemzése, megfelelő gyakorlás, tudás
elmélyítése a sikeres vizsga letételéhez.
 A szakiskola megismertetése, népszerűsítése a régió speciális és általános
iskoláiban
 Pandémia esetén a digitális oktatás megszervezése, hatékonyabbá tétele, tanulók és
szülők támogatása a megváltozott oktatási keretek optimális kihasználásával.

14.5. A 2021/2022-es tanév céljai a készségfejlesztő iskolában
A készségfejlesztő iskola célja, hogy az értelmileg akadályozott tanulók tanulmányaik
befejeztével viszonylag önálló életet éljenek, legyenek képesek irányítással egyszerű
munkafolyamatok elvégzésére, rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel és készségekkel,
amelyekkel alkalmazkodni tudnak a családi és munkahelyi közösségekbe. Cél az értelmükben
akadályozott fiatalok segítése szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek,
munkavégző-képesség, 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
kiscsoportos lakóotthonokban, családban, napközbeni foglalkoztatással illetve védőmunkahelyi
vagy integrált munkahelyi munkával, viszonylag önálló életet élni.

57

 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 2021/2022-es tanév feladatai a készségfejlesztő iskolában
A 9. és a 10. évfolyamon: általános és pályaorientációs ismeretek, jártasságok, készségek
elsajátíttatása zajlik.

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
gyakorlati 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
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 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

2021.
augusztus
23.

Munkacsoport
foglalkozás

2021.
szeptember
06-08.

Adaptációs
napok

Feladat

Éves munkaterv megbeszélése
Szeptember 06. hétfő:
• tanévnyitó ünnepély
• iskolagyűlés
• tűz,-és balesetvédelmi
okt.
• az iskola járványügyi
protokolljának ismertetése
• tankönyvek felvétele
• házirend ismertetése
• Iskola – és helytörténeti
séta. Balesetvédelmi
oktatással kapcsolatos
információk ismertetése a
séta során.
Szeptember 07. kedd:
Rendhagyó egészség nap
Szeptember 08. szerda:
Sportnap

60

Költségek/
Hivatkozás

Felelős

Dokumentálás

–

Intézményegység
vezető, tagok,
szaktanárok

Jelenléti ív

Pedagógiai program:
34.o. 35.o.
37.o.
38.o.39.o.
169.o.-171.o.

Osztályfőnökök,
Munkacsoport tagjai
Szaktanárok
Intézményegység vezető

Fénykép

Folyamatos

2021 .
szeptember
08.

Vizsgáztatás

Munkacsoportmegbeszélés

–

Intézményegység vezető
osztályfőnökök,
szaktanárok, óraadó
pedagógusok

Felkészülés a pályaválasztási
kiállításra

–

Intézményegység vezető
Nyers Márta, Balatinc
István, Mező Beatrix,
osztályfőnökök
Intézményegység vezető
Nyers Márta, Balatinc
István, Mező Beatrix

pogácsa,
szendvics,
szórólapok,
projektor, laptop

Fénykép

A komplex vizsgáztatás
feltételinek biztosítása, javítása

2021.
szeptember
15-16-17.

Pályaválasztási
kiállítás

Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutató – szakácssegéd

Szendvics és pogácsa
alapanyag 30.000 Ft
Pedagógiai program:
172-174.o.

2021.
szeptember
24.

Az
egészségtudatos
gondolkodás és
iskolai mozgástevékenységek
témanap
Magyar
diáksport napja

„Az egészségtudatos
gondolkodás és iskolai
mozgástevékenységek
népszerűsítése
(intézményi program)

Pedagógiai Program:
33-36. o
39. o
170.o.-171.o

Böröcz János

Folyamatos

Diákönkormányzati
munka

DÖK programokon való részvétel

–

Osztályfőnökök

61

Folyamatos

2021. október
04.

2021. október

2021.
október 06.

2021.
október 22.

Folyósok

Munkacsoportmegbeszélés

Bemeneti
mérések

Az aradi
vértanúk napja

Nemzeti ünnep

Falak, padlózat tisztántartása,
virágok, növények gondozása

-

aktuális problémák elemzése
- Pályaválasztási Kiállítás
tapasztalatainak megbeszélése,
dokumentáció: egyéni fejlesztési
tervek felülvizsgálata,
átdolgozása tanmenetek

Pedagógiai Program:
158-159.o, 161.o.,
163.o., 173.o.

Feladatlapok elkészítése és a
mérés elvégzése
- tantárgyi és szociometriai
mérések

Pedagógiai Program:
163. o

Pedagógiai Program:
33-36. o
38. o

Megemlékezés osztályszinten

Pedagógiai Program:
33-36. o
38. o

Megemlékezés az 1956-os
forradalom és szabadságharcról
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Munkacsoport tagjai

Intézményegység vezető
osztályfőnökök, óraadó
pedagógusok

fejlesztési
tervek,
tanmenetek

Osztályfőnökök

Mérőlapok

Osztályfőnökök

Napló

Böröcz János

Fénykép

2021.
október.25-29.

Őszi szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. október 22. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap 2021.
november 02. (kedd)

Munkacsoport
megbeszélés

SNI –tanulók feltérképezése,
felkészülés a szakiskola
bemutatására/ meghívó készítése,
iskolák SNI- s tanulóinak
meghívása az intézménybe/

Pedagógiai Program:
173.o.

Intézményvezető
helyettes
Intézményegység vezető
Mező Beatrix,
osztályfőnökök és
óraadó tanárok

Meghívó

Egészségnap

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-20120433 „Jobbá leszünk, hogy jobbá
tegyünk”c. pályázat fenntartási
időszakában megvalósuló,
játékos sportesemények

Jutalmak, eszközök:
20000 Ft
Pedagógiai Program:
33.o. 38.o.
39.o. 40.o.
170-170.o

Böröcz János

Jelenléti ív
Fénykép

2021.
november

Nyílt nap

– az Intézmény bemutatása,
tájékoztatás, majd egy tanítási óra
megtekintése

Pedagógiai Program
173.o.

Intézményegység
vezető,
Osztályfőnökök

Fénykép,
Jelenléti ív

2021.
november

Általános iskolai
látogatások

-általános iskolai SNI-s, 8.
osztályos tanulók számára
szakképzésünk bemutatása

Pedagógiai Program:
173.o

Intézményegység
vezető

Fénykép

2021.
november 9.

2021.
november
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Mézeskalács készítése

Pedagógiai program
33-36. o
38. o
Anyagszükséglet:
20.000 Ft

Balatinc István, Nyers
Márta

mézeskalács
alapanyagok

Horváthné Csima Tímea
Horváth Zsuzsanna
7-9. osztály tanulói

fénykép

2021.
december

Karácsonyi
vásár

2021.
december 21.

Karácsonyi
műsor

Ünnepi műsor

Pedagógiai program
33-36. o
38. o

2021.
december. 2231.

Téli szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. december 21. (kedd), a
szünet utáni első tanítási nap 2022.
január 03. (hétfő)

–

2022.
január 10.

Munkacsoportmegbeszélés

Vizsgára és vizsgáztatásra való
felkészülés, feladatok, felelősök
kiosztása, megnevezése,

Pedagógiai Program
172.o-173.o.

Intézményegység vezető

Jelenléti ív

Pályaválasztási
tájékoztató

8. osztályos tanulók tájékoztatása
továbbtanulási lehetőségekről a
szakiskolában

Pedagógiai Program
33-36. o
60. o
173.o. o

Intézményegység
vezető, gyakorlati és
elméleti oktatók

fénykép

SZKTV

Jelentkezés a szakma kiváló
tanulója versenyre, valamint a
szakma sztár versenyre

Pedagógiai Program
34.o. 173.o.

Intézményegység vezető
szaktanárok

Jelentkezési lap

2022. január

2022.
január vége
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A vizsga lebonyolítása, értékelése

Pedagógiai Program
173.o.

Intézményegység vezető
Klimó István,
szakoktatók

Vizsgák

Jelentkezés az év végi vizsgákra
(komplex)

–

Intézményegység vezető

2022.
február 14.

Munkaközösségi
foglalkozás

Aktuális problémák
megbeszélése, felkészülés a
kollégák fogadására, hospitálásra

–

Intézményegység vezető
munkaközösségi tagok

Jelenléti ív

2022.
február 24.

A kommunizmus
áldozatainak
emléknapja

Megemlékezés osztálykeretben

Pedagógiai Program:
33-36. o
38. o

Osztályfőnökök

Kérta-napló

SZKTV

Az országos versenyen való
részvétel

Útiköltség:
15000 Ft
Pedagógiai Program:
48-49. o.

Klimó István
szaktanárok

2022.
március.

Szakmai
tapasztalatcsere

Hasonló típusú szakiskola
meglátogatása, szakmai munkába
való bepillantás

Útiköltség:
12000 Ft
Pedagógiai Program: 16.o., 20.o

Intézményegység vezető
Munkaközösségi tagok

2022. március
15.

Március 15.
Nemzeti ünnep

Az iskolai ünnepélyen való
részvétel

Pedagógiai Program:
33-36. o
38. o

osztályfőnökök

2022.
február

Házi vizsga

2022.
február

2022.
március
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Fénykép

Tavaszi szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap
2022. április 13. (szerda), a
szünet utáni első tan. nap 2022.
április. 20. (szerda)

–

Munkaközösségi
foglalkozás

Az országos verseny feladatainak
tapasztalatainak, aktuális
problémáknak a megbeszélése

–

Intézményegység vezető

2022. április
25-29.

Fenntarthatósági
hét

A környezet- és egészségtudatos
gondolkodás és tevékenységek
népszerűsítése
(intézményi program)

Pedagógiai Program
33-36. o
39-40. o
169-170. o

Böröcz János
Horváth Zsuzsanna,
Klimó István

2022. május

Szakiskolák
országos
sporttalálkozója
Baja

Útiköltség
Nevezési díj
30000 Ft
Pedagógiai Program:
171-173.o.

Intézményegységvezető
Böröcz János

Gyermeknap

Pedagógiai Program:
33-36. o
38. o

DÖK

2022.
április.
14 – 19.
2022.
április. 11.

2022. május

Programokon való aktív részvétel
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Jelenléti ív

Fénykép

2022. május

Sport nap

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-20120433 „Jobbá leszünk, hogy jobbá
tegyünk” pályázat fenntartási
időszakában megvalósuló,
játékos sportesemények

2022. június
03.

Nemzeti
összetartozás
napja

Programok osztálykeretben

Munkaközösségi
foglalkozás

Szakmai vizsgák feladatainak
kiosztása, a tanév értékelése, a
jövőbeni irányelvek
megfogalmazása

2022. június
07.

2022. június
15-30.

Szakmai vizsgák

2022. június

Tanulmányi
kirándulások

Jutalmak, eszközök:
30000 Ft
Pedagógiai Program:
33-36. o
38. o
39-40. o
Pedagógiai Program:
34.o- 35.o. 37.o.

Szakmai tantárgyakat
tanító pedagógusok
Alapanyag,
munkaruházat, munkaeszközök:
7 fő/50000 Ft
Pedagógiai Program:
172-173.o.

Vizsgák lebonyolítása
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Böröcz János

Jelenléti ív
Fénykép

Osztályfőnökök

Kréta-napló

Intézményegység vezető
munkacsoport tagjai

Jelenléti ív

Intézményegység vezető
Szaktanárok
Gyakorlati oktatók

2022.
június 15.

Tanévzáró,
ballagás

Ballagtatás költségei:/
virág, tarisznya,
jutalmak: 15000 Ft/
Pedagógiai Program:
34.o. 35.o.
37.o. 38.o.39.o.

Ballagtató osztályok feladatai:
ünnepi műsor szerkesztése,
folyósok, tantermek díszítése

Horváth Zsuzsanna

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 2021/2022
15.1. Helyzetelemzés
A 2021/2022-es tanévben tanulói létszámunk 1 fővel növekedett, új tanulónk Halmai Vivien.
Tanulóink életkora nagy szórást mutat, a 11 éves korútól a 21 évesig. Kilencen családból
érkeztek, két fő állami gondoskodásban él. Halmai Vivien, súlyos mozgássérült gyermek
kollégista, a többiek bejáró tanulók. Két csoportban folyik nevelésük, oktatásuk.

15.2. Személyi feltételek
A Maci csoport osztályfőnöke Nagy Dóra lett, Kardosné Cséplő Lívia szülési szabadságát tölti,
a Nyuszi csoporté Kálmánné Gubián Anett maradt. Sándorné Pál Aranka és Sebestyén Ferenc
Gézáné már nyugdíjas gyógypedagógusként vesznek részt a fejlesztő iskola munkájában. A
gyógypedagógiai asszisztensek személyében is változás történt, Vargáné Ambrus Petra és
Balogh Laura segítik a tanulók nevelését, oktatását.
Osztályfőnökök:
-

Maci csoport: Nagy Dóra

-

Nyuszi csoport: Kálmánné Gubián Anett

Óraadók:
-

Sándorné Pál Aranka

-

Sebestyén Ferenc Gézáné

Gyógypedagógiai asszisztensek:
-

Balogh Laura

-

Vargáné Ambrus Petra

Terapeuták:
-

Bán Anita Katalin – állatasszisztált – kutyaterápia

-

Csizmeg Erzsébet-logopédia

-

Földes Edina- TSMT I. terápia, logopédia

-

Kálmánné Gubián Anett- mozgásfejlesztés

-

Sarok Szilvia - bazális stimuláció

15.3. Tárgyi feltételek
Mindkét csoportnak tágas, minden igényt kielégítő terem áll rendelkezésére a neveléshez,
oktatáshoz, fejlesztéshez. Az egyéni terápiák külön, jól felszerelt fejlesztő szobákban történnek.
Az eszközkölcsönző fejlesztő eszközeinek, játékainak alkalmazása elősegíti a gyerekek
hatékonyabb fejlesztését. Megjelentek az IKT eszközök is a súlyosan-halmozottan sérült
gyermekeink nevelésében, oktatásában, interaktív tábla és tabletek állnak a fiatalok és
gyógypedagógusok rendelkezésére. A gyerekek mozgás- és játékigényüket a rossz idő esetén a
mozgásfejlesztő és játszószobában, jó idő esetén a parkban és az akadálymentesített játszótéren
elégíthetik ki.

15.4. Célok
•

A szülőkkel való kapcsolattartás minőségének javítása

•

A szülők bevonása az iskolai életbe: nyílt nap szervezése.

•

A szülők szakmai, módszertani segítése, tanácsadás: tájékoztatás, szakmai információk
átadása, segítségnyújtás

•

IKT és AAK eszközök alkalmazásának megismerése a súlyosan, halmozottan sérült
gyermekek nevelésében

•

Szakmai ismereteink bővítése hospitálások és szakmai rendezvényeken való részvétel
útján

•

Kapcsolatfelvétel és meglévő kapcsolat ápolása más fejlesztő nevelés-oktatást végző
intézményekkel
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15.5. Feladatok
A fejlesztő iskola részt vesz az Értelmileg Akadályozott Tagozat rendezvényein, munkatervünkben az általuk tervezett programok is szerepelnek.
Időpont

Feladat

Felelős

Dokumentáció

2021. augusztus

Tantermek előkészítése, folyósok dekorálása

Osztályfőnökök,
betanító kollégák,
asszisztensek

2021. augusztus

Az ÉA. munkaközösség alakuló ülése
Éves munkaterv megbeszélése

Munkaközösség
vezető, tagok

Jegyzőkönyv,
jelenléti ív

2021. szeptember 6.

Tanévnyitó
ünnepély

Osztályfőnökök,
betanító kollégák,
asszisztensek

fénykép

2021. szeptember

Új és régi tanulók beszoktatása, napirend kialakítása

Osztályfőnökök,
betanító kollégák,
asszisztensek

fénykép

2021. szeptember 68.

Adaptációs hét
Tanévnyitó ünnepély, Tűz- és balesetvédelmi oktatás,
házirend, helytörténeti séta
Egészségnap:
szűrővizsgálatok, egészséges életmód, vészhelyzet
Sportnap

Osztályfőnökök,
Munkaközösség tagjai

Fénykép

PP.

2021. október

Bemeneti mérések
„TARC” és P.A.C. teszt elvégzése

2021. október 4.

Zenei világnap
Tagozati szinten

2021. október 5.

Munkaközösségi
foglalkozás
- aktuális problémák elemzése
- dokumentáció: egyéni fejlesztési tervek, tanmenetek
- minősítés tapasztalatainak megbeszélése

2021. október 06.

Az aradi vértanúk napja
Megemlékezés osztályszinten

2021.október 14.

Osztályfőnökök,
terapeuták

Diagnosztikai
mérő lapok
Stikel Ferenc,
Földes Edina

33-36. o

Jegyzőkönyv,
Jelenléti ív

18. o
43. o
218. o
235. o

Osztályfőnökök

Napló

33-36. o
38. o
82. o

Állatok világnapja
Játékos feladatok

Bán Anita Katalin
Nagy Dóra

Fénykép

33-36. o
38. o

2021.október 18-22.

Rajzpályázat
- rajzpályázat megszervezése
téma: Állatok világnapja
- kiállítás az elkészült rajzokból

Bán Anita Katalin
Nagy Dóra

Pályázat rajzai,
fénykép

33-36. o
38. o

2021.október 22.

Október 23.
Megemlékezés

Fénykép

33-36. o

2021. októbernovember

Őszi szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. a
szünet utáni első tanítási nap 2021. november 02.

Munkaközösség tagjai
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2020. novembertől

Madáretetés novembertől folyamatosan

2021. november 8.

Munkaközösségi
megbeszélés
A novemberi hónapban zajló események megbeszélése
Aktuális problémák
Portfólió feltöltése, tapasztalatok megosztása

Stikel Ferenc

Munkaközösség tagjai
Vörös Anita

18. o
43. o
218. o
235. o

Osztályfőnökök

Fénykép

33-36. o
38. o
39-40.o
79. o
153. o
217. o

Stikel Ferenc
Tóth László

Fénykép

Kálmánné Gubián
Anett,
Nagy Dóra

fénykép

Őszi egészségnap
2021. november 10.

2021. november

2021. december

2021. december 6.

Játékos sportolás, egészséges táplálkozás osztályszinten a
járványügyi helyzet figyelembevételével
Őszi lombtakarítás a park területén
Közös lombtakarítás megszervezése és lebonyolítása az
egész tagozat bevonásával
Adventi projektnap
– - bazális stimuláció a témának megfelelően
– - közös tevékenységek élménye
– - fűszerek, füstölő, égősorok (fények)
Mikulás

Fénykép

234-260. o.

33-36. o
38. o
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2021. december
13.

Munkaközösségi megbeszélés
A decemberi hónapban zajló események megbeszélése
Aktuális problémák

Munkaközösség tagjai

18. o
43. o
218. o
235. o

2021. december
16-17.

Karácsonyi sütivásár
Sütemények kiállítása és vására

Munkaközösség tagjai

33-36. o
38. o

2021. december
20.

Karácsonyi zsúr
Tagozat szinten karácsonyi ünneplés

Munkaközösség tagjai

2021.
2022.

Téli szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. a
szünet utáni első tanítási nap 2022. január 03.

2022. január 12.

Téli sportnap
A szabadban eltöltött délelőtt, különböző téli sportok
keretei közt.

Papp József
Stikel Ferenc

2022. január 19.

Barkácsoló
délután
Madáretető készítése különböző technikával
(osztályszinten)

Osztályfőnökök

Fénykép

Fénykép
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2022. február

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
Versmondó verseny

Salamonné Vörös
Anita
Vázsonyi Rebeka
Bán Anita
Kálmánné Gubián
Anett

2022. február 2.

Munkaközösségi foglalkozás
Aktuális problémák
Félévi értékeléssel kapcsolatos tapasztalatok
Egyéni fejlesztési tervek átdolgozása, felülvizsgálata

Munkaközösség
vezető, tagok

2022. február

Farsangi jelmezkészítő kézműves foglalkozás
Jelmezek tervezése, elkészítése osztályszinten

Osztályfőnökök

33-36. o
38.o

2022. február

Farsang
Felvonulás – járványügyi helyzettől függően

DÖK

33-36. o
38.o

2022. március 7.

Munkaközösségi megbeszélés
A márciusi hónapban zajló események megbeszélése
Aktuális problémák

Munkaközösség
vezető, tagok

18. o
43. o
218. o
235. o

2022. március 14.

Március 15.
Nemzeti ünnep
Az iskolai ünnepélyen való részvétel

Fénykép

Jelenléti ív

20.o
38.o

20.o
38.o

33-36. o
38. o
82. o
217. o
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2022. március 22.

Víz világnapja
Állomások

Munkaközösség tagjai

Autizmus világnapja
2021. április 1.

Fénykép
Belső továbbképzés
Munkaközösség
vezető, tagok

18. o
43. o
218. o
235. o

2022.
április 4-8.

Digitális témahét
Gyermekkönyvek
Nemzetközi
Napja

Intézményi szinten

35-36. o
39-40. o
61. o
84. o
131. o

2022. április 11.

Húsvéti alkotó délelőtt
Húsvéti népszokások felelevenítése,
tojásfestés osztályszinten

Osztályfőnökök

2022. április

Tavaszi szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. április 13, a szünet
utáni első tan. nap április 20.

2022. április 4.

Munkaközösségi megbeszélés
Az áprilisi hónapban zajló események megbeszélése
Aktuális problémák
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2022.
április 22-25.

Fenntarthatósági témahét
Intézményi szinten

Horváthné Csima
Tímea

33-36. o
39-40. o
83. o
145. o
213-214. o

2022.
április

Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja
Mesefelolvasás

Földes Edina
Vázsonyi Rebeka
Stikel Ferenc

33-36. o
145. o
156. o

2022.
április

Családlátogatások
Családlátogatások megszervezése a járványügyi helyzet
függvényében

Gyermekvédelmi
felelős:
Salamonné Vörös
Anita

2022.
április

„Kutya jó délután”
Játékos bemutató és feladatok a négylábú kedvencekkel

Bán Anita
Nagy Dóra

2022. május 2.

2022. május

Munkaközösségi megbeszélés
A májusi hónapban zajló események megbeszélése
Aktuális problémák
Kirándulás
állatsimogató
– Korona Póni Klub vagy Bella Állatpark

Fénykép

24. o
34. o
52. o
Fénykép

18. o
43. o
218. o
235. o

Munkaközösség
vezető,
tagok
Osztályfőnökök,
asszisztensek

16. o.
30. o.

fénykép

1. P.P. 234260. old.
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Sarok Szilvia
Stikel ferenc
Papp József

Fénykép

DÖK

Jelenléti ív
Fénykép

2022. május 10.

Sportnap
Játékos sportvetélkedő a tagozaton

2022. május

Gyereknap
Játékos feladatok

2022. június

Osztálykirándulások
Osztálykirándulások megtervezése, megszervezése,
lebonyolítása járványügyi helyzet függvényében

Osztályfőnökök

Fénykép

2022. június 08.

Munkaközösségi foglalkozás
Éves munka értékelése

Munkaközösség
vezető, tagok

Jelenléti ív

18. o

2022. június 15.

Ballagás, tanévzáró ünnepély

Fénykép

33-36. o
38. o

2022. június 15.

Év végi értékelések elkészítése, a szülők,
szakértői bizottságok értesítése

osztályfőnökök

33-36. o
38. o
75.o
33-36. o
38. o
39-40.o

értékelések
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15.6. Ellenőrzési terv
Ellenőrzés
megnevezése
Tantermek, terápiás
szobák, folyosók
tisztasága,
dekorációja
P.A.C, TARC tesztek
Egyéni fejlesztési
tervek ellenőrzése
E-naplóvezetés

Óralátogatások

Félévi értékelés
Éves értékelés
Szülői tájékoztató

Felelős
Intézményegységvezető,
munkaközösség
vezető
Intézményegység vezető
Intézményegységvezető
Intézményegységvezető
Intézményegységvezető,
munkaközösség
vezető
Intézményegység vezető
Intézményegységvezető
Intézményegységvezető

Érintettek köre

Határidő(k)
gyakoriság

Dokumentum

gyógypedagógusok,
gyógypedagógiai
asszisztensek

folyamatos

fénykép
dokumentáció

gyógypedagógusok

2021. október 22.

P.A.C , TARC
tesztek

osztályfőnökök, team

2021. november 05.

egyéni fejlesztési terv

gyógypedagógusok,
terapeuták

folyamatos

gyógypedagógusok,
gyógypedagógiai
asszisztensek

folyamatosan

óravázlat,
jegyzőkönyv

osztályfőnökök, team

félév végén

értékelés

osztályfőnökök, team

tanév végén

értékelés

osztályfőnökök, team

tanév végén

tájékoztató

Megjegyzés

minden
gyógypedagógust
évente legalább
egyszer
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16. Utazó gyógypedagógusi munkaközösség munkaterve 2021/2022-es tanév
16.1. Helyzetelemzés
A 2021/2022-es tanévben 21 többségi intézményben, 155 SNI tanulót ellátását kezdi meg utazó
gyógypedagógusi hálózatunk. Új intézményként az idén bekerült az ellátásba a Tabi Takáts
Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Két fővel gyarapodott az utazó gyógypedagógusok létszáma, Árok Anna TAP-logopédia szakos
gyógypedagógussal, és Babai Katalin gyógytornász, harmadéves TAP szakos gyógypedagógus
hallgatóval.

Sorszám

Az intézmény

SNI tanulók
•

1.

Ádándi Fekete István
Általános Iskola

2.

Balatonendrédi Általános
Iskola

3.

Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskola

4.

Balatonföldvári Széchenyi
Imre Általános Iskola

5.

Balatonszabadi Kincskereső
Általános Iskola

6.

Balatonszemesi Reich Károly
Általános Iskola és AMI

7.

Balatonvilágosi Mészöly Géza
Általános Iskola

•
•

12 fő pszichés fejlődési zavarral
küzdő/ 3 fő logopédia ellátást kap
1 fő beszédfogyatékos
1 fő beszédfogyatékos
(+mozgássérült)

•

8 fő logopédia terápia: 3 fő
halmozottan sérült, 2 fő értelmi
fogyatékos, 3 fő pszichés fejlődési
zavarral küzd

•
•

7 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő
1 fő beszédfogyatékos + pszichés
fejlődési zavarral küzdő

•

1 fő beszédfogyatékos

•

3 fő pszichés fejlődési zavarral
küzdő/logopédia terápia
6 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő
1 fő halmozottan sérült
(mozgássérült+ beszédfogyatékos)

•
•
•
•

1 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő
1 fő pszichés zavarral küzdő/
logopédia/pszichoterápia

•

1 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő
+ logopédia

•

•

1 halmozottan sérült (mozgássérült+
pszichés fejlődési zavarral küzd/
logopédia terápia)
1 fő pszichés fejlődési zavarral
küzd/alapozó terápia
5 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő

•

8.

Buzsáki Általános Iskola

•

1 fő mozgássérült

9.

Ladi János Általános Iskola,
Mesztegnyő

•

16 fő pszichés fejlődési zavarral
küzdő

10.

Látrányi Fekete István
Általános Iskola

•

5 fő pszichés fejlődési zavarral küzd

11.

Mátyás Király Gimnázium,
Fonyód

•

9 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő

•

2 fő mozgásfogyatékos+
beszédfogyatékos
5 fő logopédia terápia (pszichés
fejlődési zavarral küzdő)
1 fő logopédia + mozgás terápia
(látássérült)
1 fő logopédia + mozgás terápia+
pszichoterápia (látássérült
2 fő logopédia terápia (értelmi
fogyatékos)

•
12.

Nagyberényi Dr. Faust Miklós
Általános Iskola

•
•
•

13.

Marcali Noszlopy Gáspár
Általános Iskola

•

1 fő mozgásfogyatékos

•
•
•

1 fő beszédfogyatékos/pszichoterápia
2 fő mozgássérült
1 fő autizmus spektrumzavarral
küzdő+
beszédfogyatékos/pszichoterápia

14.

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola, Fonyód

15.

Siófoki Beszédes József
Általános Iskola

•

13 fő logopédia terápia ( értelmi
fogyatékos)

16.

Siófoki Perczel Mór
Gimnázium

•
•

1 fő mozgássérült
2 fő pszichés fejlődési zavarral küzd

•

1 fő mozgásfogyatékos
+beszédfogyatékos
3 logopédia terápia + pszichés
fejlődési zavarral küzdő
1 fő pszichés fejlődési zavarral küzd/
pszichoterápia
11 fő pszichés fejlődési zavarral
küzdő

17.

Siófoki Széchenyi István
Általános Iskola

•
•
•
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18.

Siófoki Vak Bottyán János
Általános Iskola és AMI

•
•
•

2 fő beszédfogyatékos
6 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő
1 fő logopédia terápia (látássérült)

•

1 fő beszédfogyatékos logopédia,
pszichoterápia
1 fő halmozottan sérült logopédia,
SZIT
1 fő halmozottan sérült logopédia
1 fő értelmi fogyatékos logopédia
1 pszichés fejlődési zavarral küzd
alapozó terápia
1 pszichés fejlődési zavarral küzd
SZIT
2 fő pszichés fejlődési zavarral küzd
logopédia

•
Szent László Király Általános
Iskola
19.

•
•
•
•
•

Szent László Király Általános
Iskola
Somogyvámosi
Tagintézménye

•
•

1 fő szelektív mutizmus
1 fő logopédia terápia

20.

Zamárdi Fekete István
Általános Iskola és AMI

•

2 fő autizmus spektrum zavarral küzdő

21.

Tabi Takáts Gyula Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola

•
•

4 fő halmozottan sérült logopédia
2 fő pszichés fejlődési zavarral küzdő
logopédia

Összesen:

155 fő

16.1.1. Személyi feltételek
Az utazó gyógypedagógiai munkaközösség munkájában részt vesz:
Sorszám
1.

Gyógypedagógus
Árok Anna

Végzettség
TAP –logopédia szakos
gyógypedagógus

2.

Babai Katalin

gyógytornász, TSMT terapeuta

3.

Bengyák Rózsa

TAP szakos gyógypedagógus

4.

Böröcz János

TAP szakos gyógypedagógus

5.

Csizmeg Erzsébet

logopédia szakos
gyógypedagógus
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6.

Dr. Nagyné Sárvári Rita

óvodapedagógus,
oligofrénpedagógia-logopédia
szakos gyógypedagógus

7.

Földes Edina

TAP szakos gyógypedagógus,
logopédus, TSMT I. terapeuta

8.

Hardi Szabina

TAP szakos gyógypedagógus,
Alapozó terapeuta

9.

Horváthné Csima Tímea

TAP és pszichopedagógia
szakos gyógypedagógus

10.

Igali Edina

TAP szakos gyógypedagógus

11.

Kálmánné Gubián Anett

TAP és szomatopedagógia
szakos gyógypedagógus

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
gyógypedagógiai tanár, SZIT
terapeuta, szakvizsgázott
fejlesztőtanár, inkluzív nevelés
tanára

15.

Szalayné Karsai Ildikó

TAP szakos gyógypedagógus

16.

Szamos Noémi

TAP szakos gyógypedagógus

17.

Vince Henriett Judit

általános iskolai tanító,
pszichológus
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16.1.2. Tárgyi feltételek
Az utazást intézményünk személyautójával, a gyógypedagógusok saját, illetve az STK
gépkocsijával

oldjuk

meg.

Az

eszközkölcsönző

fejlesztő

eszközei,

szakirodalmai

gyógypedagógusaink rendelkezésére állnak és a szolgáltatás részeként ajánlhatják a többségi
pedagógusoknak és a szülőknek. Tankönyv ellátmány SNI eszközeivel és adományokkal
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 sérülésspecifikus ellátása.

•

Az inkluzív nevelés támogatása, melynek eredményeként a többségi nevelési, oktatási
intézményekben javul az SNI gyermekek, tanulók óvodai, iskolai beválása, hosszú
távon 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
együttnevelő intézményekben.

•

Kapcsolattattás

és

részvétel

az

intézményközi

együttnevelő

munkaközösség

munkájában.
•

Utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése a szakmai protokollnak megfelelően.

16.3. Feladatok
16.3.1. A tanév kiemelt feladatai
•

A tavalyi tanévben bevezetett mérések, értékelések tapasztalatinak összegzése.

•

Tanulói e-portfóliók kialakítása

•

Többségi iskolákkal való együttműködés felmérése

•

Az egységes adminisztráció
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Belső disszemináció az alábbi témakörökben:
•

„Gyógypedagógusok által felvehető vizsgálatok” folytatása

•

Az eltérő fejlődésű gyerekek ellátása TSMT és HRG terápiával

•

A tavalyi tanév (elmaradt) tervezett témái:

•

Magatartászavar kezelése tanítási órákon

•

Motivációs, csapatépítő játékok kicsiknek

•

Figyelemzavaros gyermekekkel kapcsolatos fegyelmezési javaslatok.

•

Önértékelés, önbizalom fejlesztését célzó gyakorlatok.

•

Iskolai konfliktusok, agresszió

•

Serdülőkori problémák, serdülőkori rizikómagatartás

•

A nemi identitás és a szexuális viselkedés fejlődése

•

Rajzvizsgálatok, projektív tesztek fiatalkorban

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
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,
− adminisztrációs feladatai közé tartozik az egyéni fejlesztési terv készítése, egyéni
fejlődési lapok betétíveinek vezetése, a habilitációs-rehabilitációs órák naplózása az
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együttnevelő és az EGYMI KRÉTA rendszerében, konzultációs űrlapok kitöltése,
tanulói portfólió (szakértői és kontrollvélemények, diagnosztikus mérések, egyéni
fejlesztési terv, a fejlesztés eredményeinek rögzítése, konzultációs űrlapok, hivatalos
iratok, feljegyzések, a SNI tanuló egy-egy jellemző munkája: rajz, fogalmazás, tantárgyi
teszt, stb.) készítése, rendszerezése,
A befogadó pedagógusokkal történő kapcsolattartás feladatai közé tartozik:
− a pedagógusok attitűd és szemléletformálása, bemutató órák, beszélgetések,
esetmegbeszélések, 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
Telefonos egyeztetés a
befogadó intézmények
vezetőivel az első
találkozásról

Időszak
2021.
augusztus
utolsó hete

Határidő
2021.
augusztus
31.

Érintettek köre

Felelős

együttnevelő
intézmények
utazó gyógypedagógusok

utazó
gyógypedagógusok,
utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető
táblázat a sajátos
nevelési igényű
gyermekek
ellátásáról,
KRÉTA
órarendek, KRÉTA

Újonnan beérkezett
jelzések fogadása

folyamatos

folyamatos

Csoportbeosztások
elkészítése

2021.
szeptember 2.
hete

2021.
szeptember
16.

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

Órarend kialakítása

2021.
szeptember 2.
hete

2021.
szeptember
16.

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

utazó gyógypedagógusok

együttnevelő
intézmények, utazó
gyógypedagógusok,
utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

A tanulók megfigyelése,
hospitálás

2021.
2021.
szeptember 2- szeptember
3. hete
24.

Szülők, befogadó
pedagógusok,

2021.
szeptember 2.
hete

2021.
szeptember
15.

Dokumentáció

nem releváns

telefon, tájékoztató
levél

intézményvezetők
tájékoztatása az ellátásról.
Részvétel az
intézményközi
gyógypedagógusi
munkaközösség
rendezvényén
Szakmai képzéseken,
konferenciákon való
részvétel

folyamatos

nem
releváns

utazó gyógypedagógusok

utazó
gyógypedagógusok,
utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

fotódokumentáció,
jelenléti ív

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

oklevelek,
tanúsítványok,
beszámolók,
fotódokumentáció

Felkészülés az
intézményegység
tanfelügyeletére

utazó gyógypedagógusi
hálózat
utazó gyógypedagógusi
intézményegység-vezető,
hálózat intézményegység- utazó
vezető
gyógypedagógusok,
BECS csoport,
intézményvezetés

dokumentumok

Intézményegység
tanfelügyelete

utazó gyógypedagógusi
hálózat
utazó gyógypedagógusi
intézményegység-vezető,
hálózat intézményegység- utazó
vezető
gyógypedagógusok,
BECS csoport,
intézményvezetés

dokumentumok

Diagnosztikai mérések
végzése tanév elején

2021.
2021.
szeptember 3október 22.
4 hete

utazó gyógypedagógusok

utazó
gyógypedagógusok,
utazó gyógypedagógiai

mérőlapok,
kiértékelések
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ellátás intézményegységvezető

Egyéni fejlesztési tervek
készítése

A tanulók habilitációsrehabilitációs
foglalkozásainak
adminisztrálása az egyéni
haladási napló betétíveiben
és a többségi intézmények,
valamint az EGYMI
KRÉTA rendszerében

2021.
november 1.
hete

2021.
november 5.

folyamatos

aktuális
hónap vége

utazó gyógypedagógusok

utazó
gyógypedagógusok,
utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

egyéni fejlesztési
tervek

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető, befogadó
intézmények vezetője

egyéni haladási
napló betétíve,
KRÉTA rendszer

fejlesztési tervek,
betétívek, űrlapok,
gyermek, tanulók
munkái

Fejlesztések megkezdése 1. 2021.
negyedévi fejlesztési terv
október 01szerint
december 31.

nem
releváns

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető, befogadó
intézmények vezetője

Új befogadó
intézményeknél dolgozók
érzékenyítése igény szerint

nem
releváns

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

jegyzőkönyv,
jelenléti ív,
fotódokumentáció

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető, befogadó
intézmények vezetője

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

aktuális
hónap

Fejlesztések megkezdése 2. 2022. január
negyedévi fejlesztési terv
01- március
szerint
31.

nem
releváns
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utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető, befogadó
intézmények vezetője

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

nem
releváns

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

óravázlat,
jegyzőkönyv

nem
releváns

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

jelenléti ívek,
fotódokumentáció

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

kölcsönszerződések

Fejlesztések megkezdése 3. 2022. április
negyedévi fejlesztési terv
01-tanév
szerint
végéig

nem
releváns

Befogadó intézményekben
hospitálások,
óralátogatások

aktuális
hónap

Team megbeszélések,
műhelymunkák, belső
tudásmegosztás

hetente

Kölcsönözhető eszköztár
folyamatos működtetése

folyamatos

nem
releváns

kölcsönzőt működtető
munkatársak,
gyógypedagógusok,
integráló intézmények
pedagógusai, szülők

Félévi statisztika
elkészítése az SNI tanulók
ellátásáról

2022. január
1-2. hete

első félév
utolsó napja

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

félévi statisztikák

Az utazó gyógypedagógiai
intézményegység
munkájáról beszámoló
készítése

2022. január
3. hete

félévi
értekezlet

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

félévi beszámoló

Félévi és tanév végi szülői
értekezleten való részvétel
a befogadó intézményben
igény szerint

aktuális
hónap

nem
releváns

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

jelenléti ív
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Az első félévi változások
figyelembe vételével a
szükséges módosítások
elvégzése

2022. január
4. hete

2022. január
30.

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

módosított
táblázatok

Részvétel az
intézményközi
gyógypedagógusi
munkaközösség
rendezvényén

2022. április

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

fotódokumentáció,
jelenléti ív

Részvétel az
intézményközi
gyógypedagógusi
munkaközösség záró
ülésén

2022. május
vége június
eleje

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

jelenléti ív,
fotódokumentáció

utazó gyógypedagógusok

utazó
gyógypedagógusok,
utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

mérőlapok,
kiértékelések

tanév végi
szöveges
értékelések
tanév végi
szöveges
értékelések

Diagnosztikai mérések
végzése tanév végén

2022. május
15.

2022. május
15.

Tanév végi szöveges
értékelés készítése.

2022. május

2022. május
29.

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

Szülők tájékoztatása a
fejlesztés eredményéről

tanév zárása

2022. június
15.

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető
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Év végi statisztika
elkészítése a sajátos
nevelési igényű gyermekek
ellátásáról

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

év végi statisztika

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

tanév végi
beszámolók

2022. június
11.

utazó gyógypedagógusok

utazó
gyógypedagógusok,
befogadó
intézményvezetők

év végi
értekezlet

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető,

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

tanév végi
beszámoló

2022.
szeptember
01.

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

módosított
protokoll

2022. június
20.

2022. június
20.

Beszámoló készítése a
többségi intézmények felé

tanév zárása

2022. június
11.

Egyéni fejlődési lapok,
betétívek zárása, átadása

2022.június
2. hete

Az utazó gyógypedagógiai
hálózat tevékenységéről
2022. június
szóló tanév végi beszámoló 3. hete
elkészítése.

átadást, átvételt
igazoló lap

Utazó gyógypedagógiai
protokoll módosítása.

2022.
augusztus
utolsó hete

Szolgáltatást igénylő
űrlapok kiküldése az
intézményekbe.

2022.május 2. 2022. május
hete
15.

utazó gyógypedagógiai
intézményegység-vezető
ellátás intézményegység/utazó gyógypedagógusok
vezető

Szolgáltatást igénylő
űrlapok begyűjtése

2022. május
15-június 05.

2022. június
05.

a térség befogadó óvodái,
iskolái

a térség óvodáinak,
iskoláinak
intézményvezetői

visszaküldött
szolgáltatást
igénylő űrlapok

Beérkezett szolgáltatást
igénylő űrlapok
rendszerezése

2022. május
15-június 15.

2022. június
15.

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

rendszerezett
szolgáltatást
igénylő űrlapok

űrlapok az
intézmények
vezetőinek

92

Emlékeztető küldése a
befogadó intézményeknek
a kontroll szakértői
bizottsági vizsgálatokról

2022. június
1-15.

2022.június
15.

A tankerületen belül
intézményt váltó gyerekek,
tanulók iratanyagának
átadása, átvétele

2022.
június15-25.

2022. június
25.

a térség befogadó óvodái,
iskolái utazó
gyógypedagógusok

a térség befogadó
óvodáinak, iskoláinak
intézményvezetői

formanyomtatvány
(Szakértői javaslat
iránti kérelem
(Tü.16/új r.sz.)
+jellemzés

utazó gyógypedagógusok

utazó gyógypedagógiai
ellátás intézményegységvezető

elkészült dossziék
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16.4. Ellenőrzési terv
Ellenőrzés

Határidő(k)

Felelős

Érintettek köre

Diagnosztikus
mérések és
kiértékelésük
ellenőrzése

Intézményegység
vezető

utazó
gyógypedagógusok

2021. november 5.
2022. május 29.

mérőlapok,
értékelésük

Egyéni fejlesztési
tervek ellenőrzése

Intézményegység
vezető

utazó
gyógypedagógusok

2021. november 5.
2022. január 7.
2022. április 8.

egyéni fejlesztési terv

utazó
gyógypedagógusok

folyamatosan

óravázlat,
jegyzőkönyv

utazó
gyógypedagógusok

folyamatosan

Intézményegység
vezető

utazó
gyógypedagógusok

folyamatosan

betétív

Intézményegység
vezető
Intézményegység
vezető

utazó
gyógypedagógusok
utazó
gyógypedagógusok

tanév végén

értékelés

tanév végén

tájékoztató
dokumentum

megnevezése

Óralátogatások
E-napló vezetésének
ellenőrzése
Egyéni fejlődési lap
Betétíveinek
ellenőrzése
Éves értékelés
Szülői tájékoztató

Intézményegység
vezető,
munkaközösség
vezető
Intézményegység
vezető

gyakoriság

Dokumentum

Megjegyzés

minden utazó
gyógypedagógust
legalább évente egy
alkalommal

94

17. Intézményközi utazó gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve
2021/2022-es tanév
17.1. Helyzetelemzés
Az intézményközi utazó gyógypedagógiai munkaközösség a megalakulását követő negyedik
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
ellátását. A 2020/2021-es munkatervben a munkaközösség kettő esemény szervezését tervezte,
amelyből a járványügyi helyzet miatt egy sem valósult meg. Így az idei tanév munkatervébe
ismét bekerültek.
A munkaközösség részére létrehozott zárt Facebook csoportban folyamatosan megosztásra
kerültek az ellátás során használt dokumentumok, munkaterv és olyan hasznos ötletek,
hivatkozások, továbbképzési lehetőségek, alkalmazások, feladatkészítők, amelyek a tagok
mindennapi munkáját segítik.

17.2. Munkaközösség tagjai:
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 138/A.§ értelmében a siófoki tankerület területén
működő együtt nevelő intézmények gyógypedagógusai, a somogyvári EGYMI utazó
gyógypedagógusai, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakemberek.

17.3. Célok
A tankerület együtt nevelő intézményeiben nevelődő sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók sérülésspecifikus ellátása, az inkluzív nevelés támogatása, melynek eredményeként a
többségi nevelési, oktatási intézményekben javul az SNI gyermekek, tanulók óvodai, iskolai
beválása, hosszú távon sikeres lesz társadalmi integrációjuk. A tankerületen belül az SNI
ellátásban egységes, szakmai dokumentumgyűjtemény és protokoll alkalmazása, mely segíti az
együttnevelést segítő pedagógusok és a befogadó intézmények munkáját, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
A munkaközösség tagjai részére olyan szakmai napok és rendezvények szervezése, amely
korszerű

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,

–

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,
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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,
esetmegbeszélések, 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,
− 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,
intézményvezetők tájékoztatása
az ellátásról.

2021.
szeptember

2021.
szeptember
30.

együttnevelést segítő pedagógusok

telefon, tájékoztató levél,

Munkaterv megismertetése a
munkaközösségi tagokkal

2021.
szeptember 2.
hete

2021.
szeptember
30.

együttnevelést segítő pedagógusok

megismerési nyilatkozat, email

Egyéni fejlesztési tervek
készítése.

2021.
október 2. hete

2021.
október 30

együttnevelést segítő pedagógusok

fejlesztési tervek

Fejlesztések megkezdése 1.
negyedévi fejlesztési terv szerint

2021.
október 01december 31.

nem releváns

együttnevelést segítő pedagógusok

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

Új befogadó intézményeknél
dolgozók érzékenyítése igény
szerint

aktuális hónap

nem releváns

együttnevelést segítő pedagógusok

jegyzőkönyv, jelenléti ív

Színező- és rajzpályázat az
integráltan oktatott sajátos
nevelési igényű általános
iskolások számára
„Az én világom”

2021. októbernovember

2021.

együttnevelést segítő pedagógusok,
SNI tanulók
munkaközösség vezető

pályázati kiírás, jelentkezési lap,
korcsoportonként díjazás: oklevél,
jutalomkönyv / egyéb tárgyjutalom
60.000 Ft

Fejlesztések megkezdése 2.
negyedévi fejlesztési terv szerint

2022. január
01- március
31.

nem releváns

együttnevelést segítő pedagógusok

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

Tevékenység

Kölcsönözhető eszköztár
folyamatos működtetése

Időszak

folyamatos

Határidő

Érintettek köre

Termék – felmerülő költségek

nem releváns

kölcsönzőt működtető
munkatársak, gyógypedagógusok,
integráló intézmények
pedagógusai, szülők

kölcsönszerződések

Második félév feladatai
Fejlesztések megkezdése 3.
negyedévi fejlesztési terv szerint

2022. április
01-június 15.

nem releváns

együttnevelést segítő pedagógusok

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

Szakmai nap – Padlórobotok
alkalmazása fejlesztő órán

2022. április

2022. április
30

együttnevelést segítő pedagógusok
munkaközösség vezető

meghívó, jegyzőkönyv, jelenléti ív,
60.000 Ft

Tanév végi feladatok
Tanév végi szöveges értékelés
készítése.

2022. június 1.
hete

2022. június
07.

együttnevelést segítő pedagógusok

tanév végi szöveges értékelések

Szülők tájékoztatása a fejlesztés
eredményéről

tanév zárása

2022. június
15.

együttnevelést segítő pedagógusok

tanév végi szöveges értékelések

Egyéni fejlődési lapok, betétívek
zárása, átadása.

2022.június 2.4. hete

2022. június
30.

együttnevelést segítő pedagógusok

egyéni fejlődési lapok, átadást,
átvételt igazoló lap

Munkaközösségi ülés
Munkatervben foglaltak
megvalósulásának értékelése

2022. május
vége

együttnevelést segítő pedagógusok
munkaközösség vezető

beszámoló, jelenléti ív, meghívó,
10.000 Ft
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18. A Diákönkormányzat munkaterve a 2021/2022-es tanévre
18.1. A diákönkormányzat célja
1. Olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok és rajtuk keresztül az iskola
diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját, kreatív ötletekkel állnak elő, a
megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, mely által személyiségüket és
környezetüket 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. Tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.
6. Hagyományok őrzése és újak megteremtése.

18.2. A diákönkormányzat működési területei, feladatai:
1. A diákok mindennapi életének megszervezése:
 Az iskola aulájában elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése.
 A diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az
őket érintő eseményekről a diákgyűlések alkalmával.
 Rendszeres jelenlét iskolánk honlapján az aktualitásoknak megfelelően.
2. Iskolai rendezvények segítése:
 Tevékenyen részt vesz a munkatervben szereplő programok
lebonyolításában.
3. Együttműködik az intézmény munkaközösségeivel.
4. Véleményalkotás az oktatási intézmény diákságát érintő kérdésekben.
5. Javaslattétel a gyermekeket és ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt.
6. Egészséges életmódra való ösztönzés.

18.3. A diákönkormányzat 2021/2022. évi programja
Az iskola DÖK üléseit két 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 döntés születik a testület munkájának fő területeiről.
Az idei tanévben a programok megvalósítása, minden esetben az adott járványügyi
helyzet figyelembevételével történik.

DÖK névsor
DÖK elnöke: Balogh Gábor 9. osztály
1. osztály

Czinke

Lajos

Szebasztián

2. osztály

Papp Adrián Csaba

3. osztály

Orsós Melissza Jázmin

4. osztály

Pápai Vanessza

5-6. osztály

Cseh Ivett

7. osztály

Pápai Jázmin

8. osztály

Sárközi Dominik

9.E osztály

Majreisz Zsolt

9. osztály

Balogh Gábor

10. osztály

Karcza Patrik

ÉA 4-5.
osztály
ÉA 6-8.
osztály
ÉA 9-10.
osztály
ÉA 11.
osztály
ÉA. 12.
osztály

Pesti István Szilveszter
Kuti Csaba
Baán Imre
Bogdán Elizabet
Orsos Renáta
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18.4. A 2021/2022-es tanév feladatai:
Időpont

Költségek

Felelős

A megvalósítás
dokumentumai

-

osztályfőnök
DÖK munkáját
segítő pedagógus
DÖK tagok

jelenléti ív

-

iskolavezetés
DÖK munkáját
segítő pedagógus

fényképek

2021.
szeptember –
november

DÖK munkáját
segítő pedagógus
Osztályfőnökök

fényképek

1. Gesztenye leadás, elszállítás.
2. Jutalom kiosztása.

2021.
november

DÖK tagok
DÖK munkáját
segítő pedagógus

fényképek

1.
Mikulás
csomagok
beszerzése és kiosztása.

2021.
december

DÖK tagok
DÖK munkáját
segítő pedagógus

fényképek

Esemény

Feladat

Határidő

DÖK
megalakulása

DÖK megalakulása:
1.
DÖK
képviselőinek
megválasztása osztályszinten.
2. A DÖK munkatervének
összeállítása, elfogadása.
3.
Az
iskolai
házirend
megbeszélése, véleményezése.

Szeptember
vége

2021.
szeptember

Iskolagyűlés

1. DÖK tagjainak bemutatása.
2. Aktualitások ismertetése

2021.
szeptember

Gesztenyegyűjtés

Gesztenyegyűjtés osztályszintű
elindítása.

2021.
november

Gesztenye
leadása

2021.
december

Mikulás
ünnepség

2021.
szeptember

-

Időpont

Esemény

Feladat

Határidő

2022.
február

Farsang

- felkészülés a farsangra
- feladatok kiosztása

2022.
február

2022.
március

Diákgyűlés

Papírgyűjtés meghirdetése

Költségek

20000.- Ft

Gyermeknap

Gyermeknap előkészítése,
feladatok megbeszélése és
elosztása.

2022.
május

2022.
június

DÖK gyűlés,
Diákgyűlés

Az éves munka értékelése

2022.
június

A megvalósítás
dokumentumai

DÖK munkáját
segítő pedagógus
DÖK tagok,

fényképek

DÖK munkáját
segítő pedagógus
DÖK tagok,
osztályfőnökök

2022.
március

2022.
május

Felelős

DÖK munkáját
Anyagköltség
segítő pedagógus
, jutalmak:
DÖK tagok,
20.000.- ft
iskolavezetés, iskola
pedagógusai

DÖK tagok
jutalmazása
5000.-Ft

DÖK munkáját
segítő pedagógus

Fénykép

jelenléti ív,
fénykép
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19. ÖKO Iskola Munkacsoport Munkaterve 2021/2022
19.1. Helyzetelemzés
Helyzetkép
Iskolánk a megye északi részén fekszik, (Nyugat-belső Somogy) a Balaton vízgyűjtő
területéhez 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
nevelésében – a későbbi életvitel kialakítása érdekében- igen hangsúlyos szerepet kap. A
fogyatékosság 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
befogadó és teljes emberként elfogadó társadalmi közeg felé. Ez arra ad módot, hogy tanulóink
tevékenyen részt vállaljanak a településünk környezetvédelmi munkájában, izoláltságukból
kiléphetnek, 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.

19.2. ÖKO munkacsoport tagja
1. Bengyák Rózsa
2. Böröcz János
3. Dakos Ildikó
4. Gyurina Beáta
5. Horváthné Csima Tímea
6. Kálmánné Gubián Anett
7. Stikkel Ferenc
8. Szabó Márta
9. 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
természet 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 gazdagításakapcsolati 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,
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 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

2021.aug.23.

2021.
szept. 06.

2021.szept.
06-08.

Esemény

Feladat

Sikerkritérium

Határidő

Költségek

Felelős

Dokumentálás

ÖKO
munkacsoport
létrehozása

Éves ÖKO munkaterv
elkészítése, egyeztetése az
iskolában működő
munkaközösségekkel
- NATURA 2000
ismertetése

Az éves munkaterv
elfogadása

2021. aug.
31.

-

Hné Csima Tímea

Jelenléti ív

Tanévnyitó

- tanévnyitó ünnepély
megszervezése,
- versek kiosztása
-hangosítás

Tanévnyitó ünnepély
COVID-19-től
függően
Nem hagyományos
évnyitó

2021.
szept. 06.

-

Gyurákovics
Ildikó 6.o.
diákok

Fénykép,
video

Szeptember 06.
- tűz,-és balesetvédelmi okt.
- új tanulók beilleszkedésének
segítése
- osztálytermek dekorálása
- Házirend ismertetése

közösségalakítás
- pozitív élmények
szerzése,
élménypedagógia
módszereivel
- tiszta, rendezett
környezet

Adaptációs
hét

szeptember 07.:
Szeptember 08.:

csoportszabályok
kialakulása

Hardi Szabina
Sarok Szilvia
2021.szept.
06-08.

-

Osztályfőnökök, Betanító
kollégák

Fénykép

Gyöngyhalászat
Tanulmányi
Verseny

-Internetes tehetséggondozó
tanulmányi verseny 5-8.
osztályos tanulók számára

Takarítás
világnapja

Kastély, Széchenyi park,
Somogyvár település
területén szemétgyűjtés,
osztálytermek, folyosók
takarítása

2021.szep.1622.

Autómentes
világnap

Őszi túra lebonyolítása a
parkhoz tartozó erdőben
- TANAK 1-6.o. vesz részt
a túrán

2021.09.

OKOSISKOLA
VERSENY
ONLINE
verseny

2021.
szept.06-25.

Rajzpályázat
- Köszönjük
Sió!

2021. szept.

2021.szep.20.

Okosbútorért megszerzése az
intézmény részére

Rajzpályázat témája:

osztályok aktív
részvétele
(szünetek, életvitel
óra keretén belül)

osztályok aktív
részvétele

versenyzők aktív,
sikeres részvétele

-

Osztályfőnökök
Horváthné Csima
Tímea
Kovács Kinga
Gyurákovics
Ildikó

jelentkezési
lapok,

2021.szept.
20.

Osztályfőnökök,
Munkaközösség
tagjai
diákok

Fénykép

2021.szept.
29.

Osztályfőnökök,
Munkaközösség
tagjai
Horváthné Csima
Tímea

Táblázat,
Fénykép

2021.09.

Gyurákovics
Ildikó 5-6. o.
Horváthné Csima
Tímea 7. o.

Nyilatkozatok,
fényképek,

2021.09.25.

Gyurákovics
Ildikó
Igali Edina

fénykép
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„Segíts a Sió Vitatigrisnek,
hogyan segítsen a gyerekek,
boldogabbak legyenek!”
2021.szept.25
-okt.14.

FÁTYOL
Iskolaprogram:

„Egy a Természettel”
Vadászati és Természeti
Világkiállítás

2021.092510.14.

2021-22-es
tanév

Zöld Követ
Egyesület

Regisztráció, együttműködés,
programokon történő
részvétel

2021-22-es
tanév

osztályfőnönök,
pedagógusok

2021.
szept.25.

Az
egészségtudatos
gondolkodás
és iskolai
mozgástevékenységek
témanap
Magyar
diáksport
napja

Az egészségtudatos
gondolkodás és iskolai
mozgástevékenységek
népszerűsítése
(intézményi program)

2021.09.25.

Tanak:
Gyurina Beáta

fénykép

A népmese
napja

Népmesékhez kapcsolódó
programok, feladatok
osztályszinten

2021.09.30.

osztályközösségek,

fénykép

2021.
szept.30.

TANAK
Munkaközösség
tagjai, gyermekek
aktivitása, sport
szeretete

10000

7-8-9 osztályok
tanulói,
osztályfőnökök
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osztályfőnökök,
pedagógusok

Munkaközösségi
foglalkozás

- az adaptációs hét
tapasztalatainak
megbeszélése, aktuális
problémák elemzése
- COVID-19 tapasztalatai,
eddigi bevezetések
eredményei
- dokumentáció: egyéni
fejlesztési tervek, tanmenetek

2021.okt.048.

Az állatok
világnapja

- Állatmenhely dolgozóinak
meghívása az intézménybe
-beszámoló a munkájukról,
valamint a felelősségteljes
állattartásról és az
állatvédelemről vagy
- Kaposvári Madártani
Egyesület és Kutyatár
interaktív előadása

Aktív részvétel

2021/22-es
tanév

Iskolakert
működtetése

Iskolakert működtetése:
folyamatos

Aktív, folyamatos
részvétel

2021.okt.

Munkaközösségi
tagok aktív
részvétele

2021.okt.
30.

2021.
okt.31.

2022. 06.15.

-

Munkaközösség
Vezető,
tagok

Jelenléti

-

ÖKO
Munkaközösség
Kaposvári
Egyetem:
Kaposvári
Madáregyesület,
Kutyatár

Fénykép

Osztályok,
osztályfőnökök,
betanító kollégák

fénykép
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2021.okt. 4-8.

Világ
legnagyobb
tanórája

Világ legnagyobb tanóráján 4
osztállyal történő részvétel.

2021.okt.06.

Az aradi
vértanúk
napja

- megemlékezés
osztályszinten

2021.okt.

Fenntarthatóság:
Magbankmagfogó

Iskolakertben termesztett
növényekből magok gyűjtése

2021.okt.

2021.okt.23.

2021. 10.08.

Aktív részvétel

Gesztenyegyűjtés

Osztályok gesztenyegyűjtő
versenye

Kastély és
Somogyvár
településen
gesztenyegyűjtés

Megemlékezés

-ünnepi műsor
megszervezése,
- versek kiosztása
-hangosítás
-ebédlő elpakolása

Ünnepi hangulat
kialakítása
Fegyelmezett
magatartás

Horváthné Csima
Tímea
Kovács Kinga
Klára
Böröcz János
Horváth
Zsuzsanna

fénykép
E -napló

2021.
okt.06.

-

Osztályfőnökök

E -Napló

2021.10.30.

-

Dakos Ildikó,
Bengyák Rózsa

Fénykép

-

tagozatok
osztályközösségei
, pedagógusok,
asszisztensek

fénykép

-

9. E.
Böröcz János
osztályfőnök

Fénykép

2021.11.30

2021. okt.
23.
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Covid-19 Kormányzati
rendelet függvénye

Képzőművészeti pályázat

- pályázat megszervezése
téma: Állatok világnapja
- kiállítás az elkészült
alkotásokból

ŐSZI
SZÜNET

A szünet előtti utolsó tanítási
nap október 22. a szünet utáni
első tanítási nap november
02.

2021/22-es
tanév

Fagondozás

Az intézmény terültén lévő
gyümölcsfa állomány
egészséges fenntartása

2021.nov.

Őszi
lombtakarítás a park
területén

Egészségnap

2021. okt.

2021.okt.23.
2021.11. 02.

2021. nov.

2021.okt.31

Jutalmak:
10.000.-ft
Pályázat
alkotásai,
fénykép

Szabó Márti
Dakos Ildikó
Horváthné Csima
Tímea

fénykép

2022. június
15.

Öko
Munakközösség

Széchenyi kastély területéhez
tartozó park, udvar gondozása
Életvitel, Technika és
tervezés óra keretein belül
minden tagozatnak,

2021.nov.30

-

Dakos Ildikó
Bengyák Rózsa
diákok

Fénykép

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-20120433 „Jobbá leszünk, hogy
jobbá tegyünk” pályázat
fenntartási időszakában

2021. nov.
30.

Jutalmak,
eszközök:
30.000 Ft

Szabó Márta
Kovács Kinga

Fénykép
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megvalósuló, játékos
sportesemények
Mikulás

- Mikulás műsor előkészítése
3. és 4. osztály

2021.dec.

Madárles,
madáretetés

- a védett területnek
nyilvánított park területén
előforduló madarak
figyelemmel kísérése, az
etetőkben levő magvak
pótlása
a tanév során folyamatos
tevékenység

2021.dec.

Karácsonyi
sütivásár,
teadélután

- a teadélután megszervezése
és lebonyolítása
- felelősök és a feladatok
kijelölése

Karácsonyi
vásár

- ajándéktárgyak, asztali
díszek, adventi koszorúk
készítése és árusítása
termésekből, újra
hasznosítható anyagokból

2021. dec. 06.

2021. dec.1620.

-

Aktív részvétel,
pedagógusok, diákok

Aktív részvétel,
Jó hangulat

-

Igali Edina
Horváth-Jakabfi
Anita

Fénykép

-

Osztályfőnökök
Munkaközösség
vezetők
Stikkel Ferenc,
Horváthné Csima
Tímea
Böröcz János
Somogyvár
MGTSZ

Fénykép

2021.dec.20
.

Tea,
pogácsa,
gyümölcsök
édesség:

Értelmileg
Akadályozott
Tagozat
Munkaközössége

Fénykép

2021.12.1620.

-

Gyurákovics
Ildikó

fénykép

2021. dec.
06.

2021/22-es
tanév
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2021.dec.22.2022. jan.03.

2022.jan.

TÉLI
SZÜNET

A 8.
osztályosok
továbbtanulása

A téli szünet 2021. december
22-től 2022. január 03-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2021. december 21. a
szünet utáni első tanítási nap
2021. január 03.

- szakiskolai órák és
gyakorlati helyek
látogatásának szervezése,
lebonyolítása

2022.01.082022.04.30.

NETFIT

A diákok fizikai állapotának
és edzettségének felmérése

2022. jan.

Téli sport
nap

Élmény, sport, egészséges
életmód, mozgás fontossága

A 8. osztályos
tanulók aktív
részvétele

Értelmileg
Akadályozott
Tagozat tanulói

2022. jan.
30.

2022.01.30.

-

Munkaközösség
vezetők/ált.isk.,
szakisk./
8. o.
osztályfőnöke
Kovács Kinga
Klára

2022.04.30.

Testnevelők:
Gyurina Beáta,
Horváthné Csima
Tímea
Hardi Szabina
Böröcz János

-

Stikel Ferenc

Fénykép
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2022.feb.19.

ÖKO nap
keretében
közös
madáretetés
a parkban

2022.feb.

Farsangi
népszokások
ápolása,
busómaszk
készítése,
busójárás,
fánksütés

2022. márc.
7-11.

Pénz7

2022. márc.
22.(03.22-i
hét)

2022. márc.
22. (03.22-i
hét

Víz
világnapja,

Víz
világnapja
Rajzpályázat

Gondoskodás az állatokról,
madárvédelem
Lopótökből madáretető
készítése

élménnyújtás,
élménypedagógia

Víz fontossága,
takarékoskodás,
DRV. Interaktív előadása
Fonte Verde üzem látogatása

Iskola diákjai

2022.02.19.

Iskola tanulói

2022.02.

Iskola tanulói

2022.03.30.

Tanulók
Pedagógusok

2022.
március 30.

Diákok
Alsó, Felső,
Szakiskola,
Értelmileg
Akadályozottak
tagozata

2022.03.30.

-

Stikel Ferenc,
Dakos Ildikó
Horváthné Csima
Tímea

Fényképek

3000 Ft

Munkaközösség
vezetők
Horváthné Csima
Tímea

Fénykép

Osztályfőnökök,
betanító kollégák

-

Osztályfőnökök
betanítók

Fénykép

ÖKO
Munaközösség
tagjai

Kiállítás,
képek
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2022. márc.
utolsó hete

2022. április.

Népi
hangszerek
készítése
természetes
anyagokból

Kutyatár
bemutató

2022.ápr. 48.

Digitális
témahét

2022. ápr. 09.

Szelektív
hulladékgyűjtés

2022. ápr.
14-20.

TAVASZI
SZÜNET

Élménypedagógia, Ökoiskola

Játékos feladatok a négylábú
kedvencekkel

A digitális térben való tudatos
tájékozódás és tevékenységek
népszerűsítése
Könyvek, könyvtárhasználat
népszerűsítése
(intézményi program)

Értelmileg
Akadályozott
Tagozat Tanulásban
Akadályozott
Tagozat 1-6.o.

-

2022.
március 30.

2022.04.30

-

Tanulócsoportok
aktív részvétele

2022. április
09.

-

ÖKO
Munaközösség
tagjai

Fénykép
Hangszerek

.-

Bengyák Rózsa,
Gyurina Beáta
Kutyatár
Kaposvári
Egyesület

Fénykép

-

Gyódi András
Mező Beatrix

Fénykép

-

osztályfőnökök

Fénykép

A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2022.04.13. a szünet
utáni első tanítási nap április
20.
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2022. ápr. 22.

Föld napja

Tavaszi túra Szentesica –
forrás, Kupavár, Deseda
(NATURA 2000 terület)
Tanulásban Akadályozott
tanulók 7-8.o.
Szakiskola tanulói: 9.E.-10.O.
6-7. órában

2022. ápr.

Tavaszi
rajzpályázat
kiírása

Virágok, gyümölcsök, tájkép,
állatképek készítése: ÖKO
anyagokból

Diákok

2022. április

2022. ápr.júl.
folyamatos

Gyakorlókert
gondozása,
palántázás,
veteményezés

Tavaszi munkák,

Tanulók

2022. április

2022.04.2529.

Fenntarthatósági
témahét

2022. május

Gyöngyhalászat
Tanulmányi
Verseny

2022. május

Gyereknap

tanulók,
pedagógusok,
asszisztensek

2022. április
20-24.

ÖKO
Munkaközösség
Papp József,
Böröcz János,
Stikel Ferenc

Fénykép

Gubián Anett
Öko
Munkaközösség

Kiállítás

Dakos Ildikó
Bengyák Rózsa

Fénykép

Képek,
dokumentumok

--

Pedagógusok,
Asszisztensek,

2022.04.29.

Horváthné Csima
Tímea

-Országos döntő Tatán
(amennyiben lesz döntős
tanuló)

Útiköltség:
30 000 Ft

2022.06.15.

Osztályfőnökök
5-6-7. osztály

Fénykép

Játékos feladatok

Jutalmak, eszközök:
30000.- Ft

2022.05.

DÖK

Jelenléti ív
Fénykép
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2022. május
14.

Madarak –
fák napja.
Erdei
kirándulás

Sólyombemutató,
Madárszakértő meghívása,
madárfigyelés, jelölő fajok
ismertetése, Látogatás
Irmapusztára/ DESEDA
Parkerdőbe

Diákok aktív
részvétele
új ismeretek
elsajátítása

2022. május
20.

--

Stikel Ferenc,
Horváthné Csima
Tímea , Öko
Munkaközösség

Fénykép

2022. május
31.

-

Munkaközösségek vezetői,
pedagógusok

Fénykép

2022. május

Egészségnap

vetélkedők,

tanulócsoportok
aktív részvétele,
pedagógusok,
asszisztensek

2022. máj.
31.

Dohányzásmentes
világnap

Plakátok készítése
előadások, kisfilmek vetítése

Felső tagozat,
Szakiskola diákjai

2022. május
31.

-

Szabó Márta
Jakabfi Anita

Kiállítás,
Fénykép

2022. június

Környezetvédelmi
világnap

Országos programokhoz való
csatlakozás, részvétel a
programokon

Tagozatok diákjai,
pedagógusok

2022. június
15.

10000 Ft

Munkaközösség
ÖKO tagok

Fénykép

2022. június
13-15.

Kerékpártúra

Természetismeret,
Új ismeretek elsajátítása
Füzes-tó,
SZAKISKOLA diákjai

Diákok
Pedagógusok

2022. június
13-15.

--

Böröcz János
Stikel Ferenc
Sarok Szilvia
pedagógusok,
asszisztensek

Fénykép

2022. jún. 1617.

Munkaközösségi
foglalkozás

Éves munka értékelése

Az éves munkaterv
sikeres
megvalósítása

2022.
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 2021/2022-es tanévben bentlakó diákok
száma 22 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. Kovács Tiborné (gyp.asszisztens)
2. Proity Zoltán (gyp. asszisztens)
3. Fazekas András(gyp. asszisztens)

20.2. A kollégiumi nevelés feladatai (1. sz. táblázat)
–

Szociális képességek és tanulási kultúra fejlesztése.

–

Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése.

–

Kulturált életmódra nevelés, az együttélés szabályainak elsajátítása.

–

Társakra való odafigyelés igényeinek erősítése.
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20.3. Kiemelt feladatok a 2021/2022-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
rendszeres étkezést, tisztálkodást az előírásnak megfelelő egészségügyi ellátást, a szociális
és érzelmi védőhálót.

–

Figyelembe veszi a sajátos tanulói, szülői és iskolai igényeket, az intézményi
hagyományokat és szokásokat.

–

A diákok napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai
az életkor sajátosságaihoz igazodjanak.

–

Biztosítja a kötelező foglalkozások rendszeres, tervezett, csoportos vagy egyéni keretben
történő szervezését (2. számú táblázat).

Felkészítő foglalkozások
1. Tanulást segítő foglalkozások: rendszeres iskolai felkészülést biztosító, tehetséggondozó,
felzárkóztató, sajátos érdeklődésű tanulók foglalkoztatását biztosító foglalkozások,
2. Csoportfoglalkozások

Tematikus foglalkozások
A kollégiumi élethez, a csoport életéhez kapcsolódó feladatok, tevékenységek. (3. számú
táblázat)

Speciális ismereteket adó foglalkozások
–

Egyéni törődést biztosító foglalkozások.

–

A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások.

Ezek lehetnek: egészséges és kulturált életmódra nevelés, sport, manuális foglalkozások,
irodalmi képzőművészeti és vizuális képességek fejlesztése, kreativitás fejlesztése
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1. számú táblázat: A kollégiumi tevékenységek, feladatok összefoglaló táblázata
Célok

Feladatok

Eszköz

A tanulás módszereinek,
technikáinak elsajátítása. Egyénre
szabott tanulási módszerek
(helyes tanulási szokások, tanulási
idő, tantárgyi sorrend
megtervezése) nyugodt
körülmények biztosítása.

IKT-s eszközök sokoldalú
alkalmazása: interaktív tábla,
digitális témakönyvek, számítógép
használat, rehabilitációs órák,
egyénre szabott tanulás,
módszertani ismeretek, technikák
megismerése jó tanár-diák légkör.

önálló tanulás,
tanulást segítő eszközök
használata
ismeretek elsajátítása,
alkalmazása

Az iskolai követelmények
teljesítésére való felkészítés,
tanórán kívüli tanulást segítő
foglalkozásokkal,
(tehetséggondozás, felzárkóztatás).

Tevékenységen alapuló
ismeretszerzés. Interaktív
viselkedési technikák elsajátítása.

Célirányos séták interaktív
múzeum-látogatások, könyvtári
foglalkozások, szakkörök,
gyógypedagógiai asszisztensek
szerepe.

Témakönyvek,
élményfüzetek, (a gyermekek
által megélt események
feldolgozása) önálló
könyvtárhasználat, kézműves
technikák elsajátítása, önálló
produktumok.

A családi nevelés pótlása, nyugodt,
biztonságos légkör megteremtése.

Otthonos, kulturált esztétikus
környezet megteremtése. A
családból hozott értékek
megőrzése, fejlesztése.
Kapcsolattartás erősítése a
szülőkkel.

Családlátogatások, fogadó órák,
szülői értekezlet

A család mindennapi
tevékenységébe
bekapcsolható feladatok
elsajátítása.

A gyermekek és fiatalok testi, lelki
szociális fejlődésének segítése az
életkori sajátosságok
figyelembevételével.

Az egészséges és kulturált
étkezés, öltözködés, higiénés
szokások megtanítása. Az
egészség megőrzéséhez szükséges
alapvető egészségügyi ismeretek
nyújtása.

Kapcsolattartás a védőnőkkel,
előadások, tesztek, szórólapok,
bemutatók,

Iskolai egészségnapok
szervezésébe való
bekapcsolódás, (a tanulók
elméleti és gyakorlati
tudásukról adhatnak számot).

Az iskolai tanulás eredményes
feltételeinek biztosítása, az egyéni
képességek kibontakoztatásának
támogatása.

Produktum
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Szociális és kulturális hátrányok
csökkentése. Minden gyermek
jusson el az életkorának megfelelő
önkiszolgálás fokára.

Befogadó, pozitív élményeket
biztosító szocializációs környezet
kialakítása. „Szellemi környezet”
biztosítása, kultúra – és
tudásközvetítés.

Praktikus ismeretek nyújtása,
helyzetgyakorlatok, magyarázat,
beszélgetés, tanácsadás, tudatosítás,
példaadás, gyakorlás, pozitív
értékelés. Gazdag és pozitív
interakciós közeg biztosítása.

Életvezetési
szemléletváltozás:
egészséges napirend.
Kulturált étkezés elsajátítása,
személyi higiéné belsővé
válása.

A gyermek és fiatalok
személyiségének, jellemének,
önbizalmának,
felelősségvállalásnak, közösségi
szellemiségének megalapozása.

Elfogadó, biztonságos légkör
megteremtése. Hagyományaink
ápolása. Gyermekközpontúságra
építés. Kollégiumi Házirend
megismertetése, elfogadása.

Pozitív értékelés, egymás
munkájának értékelése (dicséret,
jutalom). Együtt játszás,
együttműködés csoportokkal, közös
programok társintézményekkel,
többségi iskolákkal.

Szerepjáték, konstrukciós –
és szabályjátékok tanulása.
Névnap, születésnap
megünneplése csoportkereten
belül, versenyek,
rendezvények.

A másik ember segítésének,
megbecsülésének fontossága.
Önmaga és társai másságának
elfogadása, (tolerancia-konfliktus
kezelés).

Pozitív közösségi szokások,
minták közvetítése, szociális
készségek fejlesztése. Társas
kapcsolatok építése. Életszerű
helyzetek teremtése.

Szociális, életviteli és környezeti
kompetencia beépítése szakköri
tevékenységbe. Beszélgető kör,

Sportrendezvények kulturális
bemutatók tanulmányi
versenyek ajándékkészítés

A környezettudatos magatartás és
életvitel kialakítása, környezettel
harmonikus életvezetés.

Az élő környezet megismerése,
alakítása, az ember alkotta
környezet védelme.
Környezetvédő tevékenységekben
való részvétel.

Előadás, adaptációs hét,
kapcsolatépítés, civil szervezettel.

Termények gyűjtése,
kertgondozás, faültetés,
megemlékezés a
világnapokról. Szelektív
hulladékgyűjtés.

A tanulók esztétikai érzékének,
művészeti kultúrájának fejlesztése.

Egyszerű dramatikus eszközök
Alkotó helyzetek létrehozása. Az
készítése. Zenehallgatás, tárlategyéni ízlés alakulásának segítése.
kiállítás, múzeum- látogatás,
(Mi a szép? Miért tetszik?)
színház – és bábelőadás.

Produkciók bemutatása,
színpadi előadások. vers- és
prózamondó verseny.
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Változatos, szabadidő
tevékenységek szervezése, az
iskolai hagyományrendszerek
ápolása.

A gyermekek mozgásigényének
kielégítése, manuális
foglalkozások tervezése, falusi,
környékbeli, kistérségi programok
figyelemmel kísérése.

Szakkörök, manuális
foglalkozások, iskolánk kívüli
programok. Ünnepi műsorok,
rendezvények.

tömegsport, kézműves
munkadarabok – kiállítások,

A modern európai társadalomhoz
való tartozás tudatának erősítése
(egy erős nemzeti tudat alapján).

Nemzeti történelmi
hagyományaink, nemzeti
kultúránk megismerése,
hazaszeretet erősítése.

Kirándulások ünnepi műsorok,
könyvek, videók, rendezvények
népszokásaink megismerése,
eseménynaptár vezetése.

Nemzeti szimbólumaink
ismerete (zászló, címer,
Himnusz, Szózat). Jeles
eseményekhez kötődő
bemutatók, kiállítások.

2. számú táblázat: A kollégiumi foglalkozások formái, heti órakerete
Felkészítő foglalkozások – 14 óra

Szabadidős tevékenység – 10 óra

Szakkörö
k

Sport – játék
manuális
foglalkozáso
k

Egyéni
törődést
biztosító
foglalkozáso
k

Összes
óraszá
m

Tanóra

Felzárkóztat
ás

Tehetséggondozás

Speciális
ismereteket
adó felkészítő
foglalkozás

1. osztálytól – 4.
osztályig

8

3

2

1

2

4

4

24

4. osztálytól – 12.
osztályig

10

1

2

1

3

5

2

24

Csoportok
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3. számú táblázat: Tematikus csoportfoglalkozások témakörei
Témakör

Tartalmak, tevékenységek

A tanulás tanulása

Tanulást segítő foglalkozások: felzárkóztatás, tehetséggondozás. (tanulási módszerek,
ismeretszerzés, 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.
működtetése. Folyamatos ellenőrzés, értékelés.

Fenntarthatóság, környezettudatosság

Közvetlen környezetünk alakítása, védelme. A kollégium, udvar, pálya, szobák rendbetétele.
Természetfilmek megtekintése.

Tisztségviselők

rendszerének

kiépítése,
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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
szakköri foglalkozások
beindítása
kollégiumi „buli” pizza
sütéssel
őszi munkák

Pedagógiai Program: 208.o.,
211.o.

–
–
–
–
–

őszi takarítási napok a
kollégiumban
születésnapok
séták a természetben
mozi látogatás
filmvetítés
múzeumlátogatás

Pedagógiai Program: 208.o.,
211.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

Május

–
–
–

gyereknap
anyák napja
szabadtéri foglalkozások (pl.: számháború)

–
–

írásbeli beszámolók elkészítése
Pedagógiai Program: 208.o.,
bobozás vagy látogatás a
211-212.o.
Katicatanyára

Október

–
–
–

November

Június

Pedagógiai Program: 208.o.,
211-212.o.
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21.Mellékletek
1. számú melléklet
Tervezett karbantartási munkálatok 2021/2022- es tanév
Óvoda: konnektorok és villanykapcsolók cseréje. (Ebben az épületrészben 30-40 éves
kapcsolók és konnektorok vannak.

Konnektor (20db)

999 ft/db

19.980 ft

Villanykapcsoló (12db)

999 ft/db

11.988 ft

Összesen

-

31.968 ft
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Tornaterem: (belső nyílászárók)

Szertárajtó 1db (balos)

210x100

19.990 ft

Wc; zuhanyzó; 2db (1 balos, 1 jobbos)

210x75

33.980 ft

Kis terem ajtó 1db (középen nyíló)

210x130

39.990 ft

Összesen

-

93.960 ft
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Kastély északi oldal emeleti wc:

Válaszfal tégla 10-es (70 db) ytong

700ft/db

49.000 ft

Járólap 20m2

1,9 m2/ doboz

2200 ft/ m2

45.980 ft

Csempe 50m2

1.5 m2/doboz

2500 ft/m2

127.500 ft

Ragasztó 250kg

25 kg/zsák

168 ft/kg

42.000 ft

Tapadó lúg 5l

-

-

6.500 ft

Folyékony fólia 8kg

-

-

10.990 ft

Zsákos vakolat 320kg

40 kg/zsák

2100 ft/zsák

16.800 ft

Esztrich beton 320kg

40 kg/zsák

1500 ft/zsák

12.000 ft

Ajtó 1db

210x90

21.990/db

21.990 ft

Ajtó 4 db

210x75

16.990/db

67.960 ft

Wc csésze 4db

piano

9.599/db

38.396 ft
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Piszoár 3db

Alföldi

(felső 13.931 ft/db

41.793 ft

bekötésű)
Wc tartály 4db

Dömötör

8.999 ft/db

35.996 ft

Falikút 1db

-

12.929 ft/db

12.929 ft

Kézmosó 2db

Alföldi

8.999 ft/db

17.998 ft

Vörösréz cső 22 mm-es

6 szál

10.000 ft/szál (2,5m)

60.000 ft

Vörösréz cső 15 mm-es

3 szál

6.999 ft/szál

20.997 ft

Vörösréz t-idom 20 db

22 mm-es

529 ft/db

10.580 ft

Vörösréz könyök 20db

22 mm-es

389 ft/db

7.780 ft

Vörösréz könyök 15db

15 mm-es

199 ft/db

2.985 ft

Forrasztható falikorong 10 15 mm-es

549 ft/db

8.235 ft

349 ft/db

3490 ft

790 ft/db

3.160 ft

6499 ft/db

19.497 ft

db
forrasztható

szűkítő 15 mm-es

karmantyú 20db
Flexibilis bekötőcső 4db

1/2-3/8

Egykaros mosdó csaptelep 3db
Összesen

684.556 ft
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Hódy Edit
intézményvezető
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