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Tanulói létszámadatok 

 

Osztály  

Tanulók 

száma 

SNI számított 

létszám 

1.a 20 1 21 

1.b 20 1 22 

1.c 20 0 20 

2.a 15 1 16 

2.b 14 2 17 

3.a 19 1 20 

3.b 18 1 19 

4.a 19 0 19 

4.b 18 3 21 

5.a 22 1 23 

5.b 20 0 20 

6.a 20 0 20 

6.b 22 1 23 

7.a 12 1 14 

7.b 18 2 20 

8.a 15  0 15 

8.b 16 0            16 16 

SNI 1.3.5. 11 11            22 22223 

SNI 2.4.6. 11 11 22 

SNI 7.8. 7 7 14 

 337  385 

 
 

Tanulólétszámunk az előző évekhez képest emelkedő, mivel három első osztályt indítottunk. Az 

elsőben a tanítók mellett a beszoktatási időszakban folyamatosan dolgoznak a pedagógiai 

asszisztens kollégák, ez a gyakorlat az előző években is jól bevált: az eltérő iskolaérettségű 

gyermekek könnyebben szokták meg az iskolai szabályokat. Így gyorsabban megtanulnak 

tájékozódni a számukra hatalmas iskolaépületben, önállóságot tanulnak. 

Intézményi szinten továbbra is magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya. Kijelenthető, hogy 

alig van olyan diákunk, aki valami miatt nem tekinthető hátrányból indulónak: szociális helyzet, 

nevelésbe vett állapot, sajátos nevelési igény. Emelkedő az SNI tanulóink száma is. Integráltan 

oktatott SNI tanulóinkat utazó gyógypedagógus fejleszti.  

Gyógypedagógiai tagozatunk 29 tanulója enyhe fokban értelmi fogyatékos. Többségük 

valamilyen további idegrendszeri problémával is küzd. Hárman egyéni tanrend szerint tanulnak 

az Oktatási Hivatal határozata alapján. Ketten közülük egészségi állapotuk miatt kérték ezt az 

oktatási formát. Ezen a tagozatunkon az idei évben három összevont osztályt szerveztünk: 1-3-

5., 2-4-6., 7-8. Az összevonás nem szerencsés megoldás, de már évek óta jól működik, hiszen 

gyógypedagógusaink tapasztalt szakemberek.  

 

A pedagógus létszámhiány miatt kevesebb napközis csoportot indítottunk: két első osztályos, 

egy másodikos, egy 3-4 évfolyamos, egy felsős és egy gyógypedagógiai csoportot.  



Órarendünk a tanévkezdés előtt elkészült, nem kis fejtörést jelentett, hogy alkalmazkodjon az 

óraadó kollégák jelenlétéhez.( Hozzánk is érkeznek óraadók, és mi is „kölcsönzünk„ óraadó 

kollégákat más iskoláknak.) 

 

Szervezési változások 

 

Jelentős szervezési változtatásokat követelt tőlünk a járványhelyzet. A tanítási órák hosszát az 

alsó tagozaton 35 percre csökkentettük az étkezések körüli idősávban, hogy megakadályozzuk 

az ebédlőben a zsúfoltságot. A felsőben még nagyobb átszervezésre volt szükség. Meg kellett 

szüntetnünk a szaktantermi rendszert: az osztályok saját termükben maradnak, nincs vándorlás, 

csak az informatika és a testnevelés órák kivételek. Visszaállítottuk a hetesek feladatkörét: 

fertőtlenítenek, szellőztetnek szünetekben. A tanórák közötti szünetet a gyerekek a szabadban 

töltik (ez korábban is így volt). A folyosókon, lépcsőházakban kötelező a maszkviselés. 

Tantermeink szerencsére elég tágasak, tartható a másfél méteres távolság. A tanév elején a 

testnevelés órák egy része a szabadban zajlik,  a rossz idő beköszöntével is megoldható az 

osztályok elszeparálása, hiszen ehhez infrastruktúránk adott. 

Ünnepségeinket az őszi időszakban osztálykeretben tervezzük megvalósítani, hiszen nem lenne 

szerencsés a beltérben a teljes iskolai közösséget összezsúfolni (tornaterem). 

 

Felkészülés az esetleges digitális oktatásra 

 

A járványhelyzet a tanév során felvetheti, hogy átmenetileg át kell térnünk a digitális, online 

oktatásra. Erre előre fel kell készülnünk. A rendszergazdánkat megbíztam azzal, hogy alakítsa ki 

a digitális iskolánkat, mely a tanulók és szüleik számára a honlapunkról elérhető. A digitális 

alprogrami foglalkozásokon és a szaktárgyi órákon beillesztjük az IKT eszközök funkcionális 

használatát. Kollégáink mindegyike rendelkezik laptoppal (többnyire intézményivel), azonban 

ezek többsége már több éve használatban van. Fókuszba helyezzük ezek folyamatos 

karbantartását. A tanulóink számára 20 db tabletet kaptunk Örkény Város Önkormányzatától. 

Ezeket üzembe helyezte rendszergazdánk, az iskolai internetelérés biztosított.  

 

 

   Tárgyi feltételek  

A nyár végén a tervezett három tantermet kifestette a vállalkozó, a tornaterem festését október 

végéig vállalta elvégezni. Tankerületi beszerzés eredményeként egyik elsős tantermet sikerült 

bebútorozni.  

Kazánjaink karbantartását másik cég végzi tavasz óta. A felülvizsgálat megtörtént, kiderült, 

hogy az egyik keringető szivattyú tönkrement. Ceréje ősz folyamán esedékes. 

A nyár folyamán az intézmény technikai dolgozói elvégezték a nagytakarítást, a fertőtlenítést, 

kisebb javításokra is sor került. Karbantartónk igény szerint felújította a tantermi táblákat,  



nyírta a füvet. Portásunkat a sövény rendbetételével bíztam meg. A korábbi években az 

Önkormányzat közfoglalkoztatottjai elvégezték ezt a munkát, ám idén nem volt megfelelő 

létszámú dolgozó, így nem tudták ezt vállalni. Takarítóink a fennmaradó időben virágokat 

ültettek, kisebb javító festéseket végeztek.  

A tűz-és balesetvédelmi oktatást a tanévnyitó értekezlet előtt megtartotta a vállalkozó, kitért a 

járvány elleni védekezés protokolljára is. 

A nyár folyamán pályázat elkészítésében vettem részt: a Magyar falu projekt keretében a 

tornaszoba és a vizesblokkok, valamint néhány tanterem padlózatának felújítására gondoltunk, a 

projekt eredménye még kérdéses. 

A tanév első hetében tartós használatra kaptunk a Városi Önkormányzattól 20 db tabletet, 

segítve tanulóinkat az IKT eszközök használatában. 

Szükség lenne még az épület körüli betonburkolatok, járdák felújítására, mivel közülük néhány 

már balesetveszélyes. Ez utóbbi megvalósításában az Önkormányzat segítségét fogom kérni. 

 

Személyi változások 

Szakos ellátottságunk elégtelenségét nem sikerült megváltoztatni.  Berki László és Nagy Csaba 

távozásával a történelem és az informatika is tanár nélkül marad. Krászné Kaldenecker Emese a 

novemberre várja első gyermekét, így már nem kezdi el a tanévetJelenleg tizenegy üres 

pedagógus álláshelyünk van. A hiányon óraadók alkalmazásával próbáltunk enyhíteni. 

Óraadóként fog dolgozni iskolánkban Barnáné Rása Hajnalka (fizika, informatika), Gergely 

Anikó (4.-es napközi), Dr Minárcsik Andrásné (SNI napközi) és Czigány Anita (angol nyelv), 

Balogh Elemér (informatika) 

A feladatok jó részének ellátását kollégáim és jómagam is túlórával biztosítjuk. A kötelező 

tanórák  ellátása biztosítottnak tűnik, de az egész napos oktatást nem tudjuk minden tanulónknak 

biztosítani. Rendkívül magas a pedagógusok óraszáma. Integráltan oktatott SNI tanulóink 

fejlesztő ellátását utazó gyógypedagógusok végzik az előző évekhez hasonlóan. További 

nehézséget jelent, hogy Battáné Czigány Nikolett kolléganőnk januártól szülési szabadságra 

készül. 

Takarítóink közül ketten távoztak, szerencsére helyükre van jelentkező, egyikük már munkába is 

állt. 

Iskolaőrünk szeptember 1-jén munkába állt, jelenléte segítséget ad a kollégáknak az ügyeletben. 

Az Önkormányzat által hozzánk delegált közfoglalkoztatott kolléganő szerződése szeptember 

végén lejár, egyelőre nem tudjuk, hogy meghosszabbítják-e. 

 

A tanév rendje 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a 27/2020. (VIII. 11.)  rendeletében határozott a tanév 

rendjéről. Ennek alapján a tanév első napja 2020. szeptember 1. (kedd), utolsó napja: 2021. 

június 15. (kedd). Az első félév 2021. január 22-ig, a második félév 2021. június 15-ig tart. Őszi 



szünet: 2020. október 22- november 2-ig  Téli szünet: 2020.december 21-től 2021. január 4-ig. 

A tavaszi szünet: 2021. április 1 - április 6-ig 

Intézményünkből 3 fő pedagógus 2020. évi minősítése szeptember-október-november hónapban 

lesz esedékes: Sárközi István, Mezei Györgyné, Nagy Zsolt. 

Az Oktatási Hivatal a második félévben pedagógus tanfelügyeleti látogatást tervez Holi 

Erzsébet, Králik Anna és Kocsis Ágnes kolléganőinknél. 

Projektnapok 

A Huszka Hermina Általános Iskola a tanév rendje rendeletnek megfelelően állította össze 

munkatervét. Iskolánk a Pedagógiai Programhoz illeszkedően a munkatervébe beépítette a 

projektoktatás módszerét, ennek megfelelően bekapcsolódunk az országos projektekbe is. 

„A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási 

évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

a) Pénz 7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között, 

b) digitális témahét 2021. március 22–26. között, 

c) fenntarthatósági témahét 2021. április 19–23. között. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával 

összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezhet.”  

 

Intézményünk ezeken túl a jelen tanévben további projektnapokat szervez az ősz, az egészséges 

életmód, a nagyobb ünnepek (karácsony, farsang, húsvét) tekintetében, továbbá évfolyamonként 

és osztályonként a tagozatok munkaterve alapján mini projektek valósulnak meg. 

 

Mérések 

 

A Huszka Hermina Általános Iskola a jogszabályoknak megfelelő felméréseket (országos 

kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés, NETFIT mérés) az előírt időpontokban és módon 

szervezi meg. Az első osztályosok DIFER felmérését évek óta minden első osztályba lépő 

tanulóra kiterjesztjük, elvégzéséért a fejlesztő pedagógus felel. 

 

 

A tanév kiemelt feladatai: 

A munkatervben vállalt feladatok elvégzése a járványügyi szabályok betartása mellett, 

lehetőség szerint a jelenléti oktatás végrehajtása a csökkenő pedagóguslétszám ellenére. 



Intézményünk az Élménysuli címet az elmúlt tanévben is megszerezte, továbbra is tagja 

vagyunk a Kapocs iskolahálózatnak. A programot tovább folytatjuk, a tanórák szervezése, az 

alprogrami foglalkozások folytatódnak tovább. Együttműködtünk az Eszterházy Károly 

Egyetemmel a program monitoring tekintetében. Az előző tanévben jól működő reggeli 

ráhangoló foglalkozásokat tovább folytatjuk, hiszen hasznukról meggyőződhettünk. 

Mivel elnyertük az Ökoiskola címet, az ezzel együtt járó elvárásoknak is meg kell felelnünk, 

bár ezek jórészt már az intézmény hagyományai. 

Mivel az előző tanév végén csatlakoztunk a Tanítsunk Magyarországért projekthez, az év 

során 6. és 7. évfolyamosainkat az ELTE hallgatói fogják mentorálni. Jelenlétük célja, hogy a 

gyerekek tanulási motivációját erősítve elérjék, hogy minél tovább maradjanak az oktatásban, 

továbbtanulásuk sikeresebb legyen. A program bevezető eleme szeptember első hetének 

szombatján egy élménynap lesz, amelyet az örkényi Horgásztónál tervezünk. 

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

 

Munkatervünk a rendeletnek megfelelően a 6 tanítás nélküli napot a következőképpen használja 

fel: 1. nap csapatépítő tréning 2 nap nevelési értekezlet, 1 nap tantestületi tanulmányi út jó 

gyakorlattal kapcsolatos ismereteink bővítése tekintetében, 1 nap a diákönkormányzat 

hagyományos Huszka Hermina napja. 1 pályaorientációs napot használunk fel. 

            

Intézményünk napokra lebontott ütemtervét a Munkaterv Ütemterv című melléklete 

tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 
A Huszka Hermina Általános Iskola 2019/20. évi munkatervét a nevelőtestület 2020. augusztus 

31-i értekezletén elfogadta. 

 

 

Örkény, 2020. szeptember 2. 

 

 

Murányi Hajnalka 

intézményvezető 

 

 

 



Mellékletek: A munkaközösségek munkatervei 

 

 

 

1. sz. melléklet: Az alsó tagozat munkaterve 



2. Hónap Dátum Feladat Felelős 

 folyamatos 

Részvétel városi 

ünnepeken, 

rendezvényeken 

mk. vezető, 

tanítók 

 folyamatos 
Hospitálás saját, és más 

osztályban 

mk. vezető, 

tanítók 

 

havonta, ill. 

szükség 

szerint 

Munkaközösségi 

megbeszélések 

mk. vezető, 

tanítók 

 folyamatos 
Óvoda-iskola, alsó-felső 

átmenet segítése 

mk. vezető, 

tanítók 

 havonta Boldogság órák Jóri Gabriella 

 folyamatos Tanulmányi versenyek tanítók 

 

naponta, 

értékelés 

havonta 

Magatartás verseny- 

jutalmazás 

mk. vezető, 

tanítók, 

ped.assz. 

Augusztus 2020.08.24. Alakuló értekezlet mk. vezető 

Szeptember 2020.09.01. 
Tanévnyitó, elsősök 

megajándékozása 
elsős tanítók 

 
2020.09.02-

05. 
Szülői értekezlet osztályfőnökök 

 
2020.09.02- 

2020.12.04. 
DIFER mérés 

elsős tanítók, 

fejlesztők 

 2020.09.25. 

Az egészségtudatos 

gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek 

témanap 

mk. vezető, 

tanítók 

 2020.09.30. Tanmenetek elkészítése tanítók 

 2020.09.30. 

Tanulói adatok, 

határozatok ellenőrzése, 

E-napló 

osztályfőnökök 

Október 2020.10.01. 
Magatartás verseny- 

jutalmazás 

mk. vezető, 

tanítók, 

ped.assz. 

 2020.10.02. 

Állatok világnapja- 

projektnap 

(virágültetés) 

elsős tanítók, 

Polyák Krisztina 

 2020.10.5-9. 
Fenntarthatósági 

témahét 

mk. vezető, 

tanítók  

 2020.10.07. 
Élmény Suli szakmai 

nap (Eger) 
 

 
2020.10.08-

09. 

Kihelyezett 

nevelőtestületi 

értekezlet (Bogács) 

 

 2020.10.06. Megemlékezés tanítók 

 
2020.10.12-

16. 
Egészség- előadás 

mk.vezető, 

tanítók, 

gyermekorvos 

 2020. 10. 22. Megemlékezés tanítók 

 
2020.10.23- 

2020.11.01. 
Őszi szünet  

November 2020.11.02. 
Magatartás verseny- 

jutalmazás (október) 

mk. vezető, 

tanítók, 

ped.assz. 

 
2020.11.16-

20. 

Tankerületi szakmai 

nap-bemutató órák 

mk. vezető, 

tanítók 



 2020.11.20. Ifjú zenebarátok napja mk. vezető 

 2020.11.27. 
1. Adventi 

gyertyagyújtás 

mk. vezető, 

tanítók 

December 2020.12.01. 
Magatartás verseny- 

jutalmazás (november) 

mk. vezető, 

tanítók, 

ped.assz. 

 
2020.12.01-

04. 
Fogadóóra tanítók 

 2020.12.04. 
DIFER mérés 

befejezése 

elsős tanítók, 

fejlesztők 

 2020.12.04. 
2. Adventi 

gyertyagyújtás 

mk. vezető, 

tanítók 

 2020.12.04. Mikulásfutás 

mk. vezető, 

tanítók, 

polgárőrök 

 2020.12.04. Mikulásvárás 

mk. vezető, 

tanítók, 

Váradiné 

Henrietta 

 2020.12.06. 

Szereplés a városi 

adventi 

gyertyagyújtásokon 

mk. vez., tanítók 

 2020.12.11. 
3. Adventi 

gyertyagyújtás 

mk. vezető, 

tanítók 

 2020.12.13. 

Szereplés a városi 

adventi 

gyertyagyújtásokon 

mk. vez., tanítók 

 2020.12.18. 
4. Adventi 

gyertyagyújtás 

mk. vezető, 

tanítók 

 
2020.12.19.- 

2021.01.03. 
Téli szünet  

Január 2021.01.04. 
Magatartás verseny- 

jutalmazás (december) 

mk. vezető, 

tanítók, ped.assz 

 
2021.01.04-

09. 
Egészség- előadás 

mk.vezető, 

tanítók, 

gyermekorvos 

 2020. 01. 22. 
Magyar kultúra napja, 

Együtt szaval a nemzet 

mk. vezető, 

tanítók 

 2021.01.29. 
Félévi értékelés- 

értesítések kiküldése 
tanítók 

Február 2021.02.01. 
Magatartás verseny-

jutalmazás (január) 

mk. vezető, 

tanítók, 

ped.assz. 

 
2021.02.01-

05. 
Szülői értekezletek tanítók 

 2021.02.05. Farsangi bál 
mk. vezető, 

tanítók 

 2021.02.22. 
Közös nevelési ért. az 

óvónőkkel 
iskolavezetés 

 
2021.02.22-

26. 

Iskolahívogató-

látogatás az óvodában 

leendő elsős 

tanítók 

Március 2021.03.01. 
Magatartás verseny-

jutalmazás (február) 

mk. vezető, 

tanítók, 

ped.assz. 

 2021.03.05. Pénz7- projektnap 
mk. vezető, 

tanítók 

 
2021.03.08-

12. 
Egészség- előadás 

mk.vezető, 

tanítók, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-A napköziben elsősorban az ebédeltetés megreformálását tűztük ki célul, hogy kulturáltan 

étkezzenek a tanulóink, fogyasszák elaz ételt, és tisztán hagyják az ebédlőt.  

-A másik fontos feladat, hogy ne csellengjenek a gyerekek, mindig felügyelet alatt legyenek. -

Óvják környezetüket, szépítsék az udvart virágültetéssel, gondozással. 

-Változatos szabadidő eltöltési lehetőségek biztosítása. 

 

Örkény, 2020. augusztus 31.  

Sörös Edit 

mkv 

 

 

gyermekorvos 

 2021.03.12. 

Megemlékezés, 

dekoráció készítés a 

városi rendezvényre 

mk. vezető, 

tanítók 

 
2021.03.22-

26. 

Ajándékkészítés a 

beíratásra 

leendő elsős 

tanítók 

Április 
2021.04.01-

06. 
Tavaszi szünet  

 2021.04.07. 
Magatartás verseny-

jutalmazás (március) 

mk. vezető, 

tanítók, 

ped.assz. 

 2021.04.08. Nyílt nap 
mk. vezető, 

tanítók 

 2021.04.09. 

Tankerületi 

környezetvédelmi 

vetélkedő 

mk. vez., alsós 

nevelők 

 
2021.04.15-

16. 
Beíratás 

iskolatitkár, 

leendő elsős 

tanítók 

 2021.04.23. 

Fenntarthatósági 

Témahét- projektnap 

(virágültetés) 

mk. vezető, 

tanítók 

  Alapítványi bál  

  Családi nap  

Május 2021.05.03. 
Magatartás verseny-

jutalmazás (április) 

mk. vezető, 

tanítók, 

ped.assz. 

 
2021.05.03-

07. 
Anyák napja tanítók 

 
2021.05.12-

14. 
Papírgyűjtés  

 
2021.05.17-

21. 
Pályaorientációs nap 

mk. vezető, 

tanítók 

  Tantestületi kirándulás  

Június  Év végi felmérések tanítók 

  
Jutalomkönyvek 

beszerzése 
tanítók 

  Huszka- nap 
mk. vezető, 

tanítók 

  
Magatartás verseny – 

tárgyjutalom 

mk. vezető, 

tanítók 

 2021.06.19. Ballagás intézményvezető 

 2021.06.21. Tanévzáró intézményvezető 



 

 

3. melléklet: Felső tagozat munkaterve  2020-2021 

 

Felső tagozatban tanító tanárok: Murányi Hajnalka, Szabó Mária Magdolna, Tóthné Somodi 

Erika, Gombár Mária, Mészáros Ágota, Szilágyiné Veres Katalin, Nagy Zsolt, Battáné Czigány 

Nikolett, Ilykaninecz Valéria, Czigány Anita, Barnáné Rása Hajnalka, Füzesy Adrienne, Juhos 

Judit, Balogh Elemér, Sárközi István Gábor 

Napközis nevelő: Gergely Anikó  

Célok:  

- A felső tagozatba történő átmenet segítése 

- A 8. osztályos tanulók képességeinek megfelelő középiskolába irányítása 

- Az országos kompetenciamérésre való felkészítés 

Feladatok: 

- Követelmények, elvárások megbeszélése 

- Központi felvételire való felkészítés, megfelelő tanulmányi eredmény elérése 

- Tanulók szövegértésének, matematikai ismereteinek gyakorlatban való alkalmazása 

Tevékenység: 

- Munkaközösségi értekezlet 

- Felvételi előkészítő matematikából és magyar nyelv és irodalomból 

- Tanórákon, felvételi előkészítőkön 

Felelős: minden érintett nevelő, szaktanár 

Határidő:  

- Első félév vége, második félév eleje 

- Január közepe 

- Tanév vége 

Elvárt eredmény: 

- Szorosabb együttműködés az alsó és a felső tagozat között, annak érdekében, hogy minél 

inkább megkönnyítsük a tanulók beilleszkedését a felső tagozatba. 

- A felvételizők képességeiknek megfelelő felvételi eredmény 

- A 6. és 8. osztályos tanulók az országos kompetencia mérésben a lehető legjobb 

eredményt érjék el 

Egyéb: A felsős munkaközösség a kialakult helyzetre való tekintettel az Operatív Törzs 

előirányzásainak megfelelően alakította a tanév rendjéhez kapcsolódó intézkedéseket. Ennek 

megfelelően az ügyeletet átszerveztük, különös figyelmet szentelve, hogy a gyerekek kerüljék a 

torlódást, illetve a tanítási órák előtt, után jusson idő a fertőtlenítésre. Minden osztály a saját 

tantermében fogja végig dolgozni a tanítási napot. Ez alól kivételt képeznek az informatika és a 

testnevelés órák.  

 



 

Hónap Esemény Felelős 

Augusztus Alakuló értekezlet mkv 

Szeptember Tanmenetek leadása 

Szülői értekezletek 

Tanítsunk Magyarországért Program 

élménynap 09.05. 

Lázár Ervin program 

Szaktanárok 

Osztályfőnökök 

Osztályfőnökök,  

 

szaktanárok 

Október A zene világnapja 

 

Állatok világnapja (rajz- és 

fotóverseny)+virág- és faületés (1,8) 

SzakMázz! (?) 

Október 6. 

Október 23. 

Papírgyűjtés 

KAP szakmai nap 

(10.07) 

Csapatépítő tréning 

(10.08-09.) 

Mezei futóverseny 

Tóthné Somodi Erika 

mkv., szaktanárok 

Felelős? 

 

8-os ofők 

7-es ofők 

8-os ofők 

DÖK 

Intézményvezető, DFHT 

mkv. 

Pisti 

 

Testnevelők 

November Pályaválasztási szülői értekezlet(11.04) 

 

Öveges labor (11.16-20) 

Futsal, kézilabda 

Adventi gyertyagyújtás 

8-os ofők 

Intézményvezető 

Ilykaninecz Valéria 

Testnevelők  

Intézményvezető 

December Mikulás nap (fakultatív) 

Karácsonyi ünnepség 

Futsal, kézilabda 

Fogadó órák (12.03.) 

Ofők 

5-es ofők 

Testnevelők  

Szaktanárok 

Január Központi felvételi (01.23.) 

Félév (01.22.) 

Futsal, kézilabda 

 

Ofők, szaktanárok 

Testnevelők 

Február Farsang (02.05) 

Futsal, kézilabda 

Szülői értekezletek (02.01-05) 

Közös értekezlet (óvoda-iskola) 

Ofők 

Testnevelők  

Ofők 

Március Pénz7 (03.01-05.) Szaktanárok 



Március 15. 

Digitális témahét 

(03.22-26.) 

6-os ofők 

Szaktanárok 

Április Aszfaltrajz verseny (DFHT) (04.23) 

Fenntarthatósági témahét (04.19-23.) 

Atlétika 

Nyílt nap (04.08.) 

Öveges labor 

DFHT mkv, ofők 

Szaktanárok 

Testnevelők  

Szaktanárok 

Ilykaninecz Valéria 

Május Nyelvi kompetencia mérés (05.19.) 

 

Országos kompetencia mérés (05.26.) 

 

 

Atlétika 

Papírgyűjtés 

(05-12-13-14) 

SZMK bál 

Szilágyiné Veres Katalin, 

6-os ofők 

8-os ofők 

Szilágyiné Veres Katalin, 

6-os ofők 8-os ofők 

Testnevelők  

DÖK 

Június Június 4. 

Atlétika 

Osztályozó vizsgák 

Osztálykirándulás 

(06-07-08) 

Huszka-nap 

Ballagás (06.19) 

 

Tanévzáró, bizonyítványosztás 

6-os ofők 

Testnevelők  

Szaktanárok 

Ofők 

 

DöK 

7-es ofők 

8-os ofők 

Ofők 

 

Örkény, 2020. augusztus 31. 

Sárközi István Gábor m.k.v. 

 

GYÓGYPEDAGÓGIAI ÉS FEJLESZTŐ TAGOZAT MUNKATERVE 2020-2021-es 

TANÉV 

 

 

A Gyógypedagógiai és Fejlesztő tagozat a küszöbönálló tanévben 3 összevont  (2-4-6 

o.,1- 3-5 o., 7-8 o. osztállyal és egy napközis csoporttal kezdi meg munkáját.  A 

csoportok  pedagógusaiból, valamint a fejlesztő pedagógusokból  alakult 

munkaközössége az iskola sajátos helyzetét, az elmúlt tanév tapasztalatait figyelembe 

véve az új tanév 2020/2021 célkitűzését a következőkben határozza meg. Továbbra is  

igyekszünk szakmai segítséget nyújtani a fejlesztő pedagógusok munkájához. 

Rendszeresen ellenőrizzük a dokumentációt, figyelemmel követjük az éves 

kontrollvizsgálatok időbeli kérését. Közös munkaközösségi foglalkozásokon 

megbeszéljük a felmerült problémákat, segítséget adunk azok megoldásához. 

 



I. Általános, illetve folyamatosan végzett feladatok: 

- A nevelő-oktató munka szervezésében az iskolavezetés segítése. 

- A nevelők rendszeres tájékoztatása, segítése, kirándulások szervezése. 

- Fokozott együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal, roma önkormányzattal, az 

iskola többi munkaközösségével. 

 

II. Nevelés 

- A tankötelezettségi törvény végrehajtása (felmentések csökkentése, lemorzsolódás 

elleni küzdelem). 

- Rend, fegyelem erősítése – ezt tartjuk az idei tanév egyik kiemelt feladatának. 

- Esztétikai nevelés (füzetek, könyvek, higiéniás szokások, öltözködés) 

- Viselkedési kultúra javítása (órákon, szünetekben, iskolán kívül). 

- Egészséges életmód (táplálkozás; tisztálkodás, káros szenvedélyek elleni küzdelem, 

különösen a drogok területén). 

 

III. Oktatás 

- Tantervi követelmények betartása. 

- Szemléltetés – minél szélesebb körben, felmérések, folyamatos ismétlések 

alkalmazása. 

- Elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása, tudás magasabb szintre 

emelése. 

- Differenciált foglalkoztatás, gyengébbek folyamatos segítése, a bukások csökkentése. 

- Kiemelt feladat a végzős tanuló pályaválasztásának segítése, együttműködés a 

családdal. 

- Módszertani kiadványok tanulmányozása, megbeszélése, továbbképzéseken való 

részvétel (lehetőség szerint). 

- Minden hónap utolsó péntekén munkaközösségi összejövetel, a felmerült problémák, 

feladatok megbeszélése. 

 

 

IV. Tanévre tervezett feladatok havi lebontása: 

A tavalyi tanév tapasztalatai alapján a következő tanévben is sok kirándulást, iskolán kívüli 

programot igyekszünk tervezni, mert véleményünk szerint az oktató-nevelő munkában ennek 

sok pozitív hatása van a tanulók személyiségfejlesztésére, társas kapcsolataira. 

A tavalyi tanév jó tapasztalata alapján tovább folytatjuk a magatartási versenyt, amelynek 

győztesét év végén szeretnénk jutalmazni is. 

  

 

Szeptember 

- Osztályfőnökök adminisztrációs munkái (órarend, napló, tanmenetek, ellenőrzők, 

tankönyvek). 

- Iskolaőr bemutatkozása rendkívüli osztályfőnöki óra keretében – szeptember első 

hetében. 

- Családlátogatások 

- Ügyeleti beosztás, statisztika elkészítése, egyéni fejlesztési naplók elkészítése 

- Év eleji felmérések 

- Szülői értekezlet: szeptember első hete. 

- Kirándulás a pusztavacsi erdőbe – szeptember 18-án. 

 

Október  

- A felmérések tapasztalatai. 

- A tanulók felszerelésének ellenőrzése, a hiányok pótlása 

- október 2. Őszi projektnap keretén belül iskolaudvar szépítése. 

 

November 

- Pályaválasztással kapcsolatos feladatok (felelős: Králik Anna) 

- November 4. pályaválasztási szülői értekezlet 

- 16-20. közötti héten: tankerületi szakmai nap 

- Ismerjük meg környezetünket: séta településünkön; milyen újdonságokat láthatunk?  



- 27- adventi gyertyagyújtás – első gyertya meggyújtása 

 

December 

-  

- December első hetében fogadóórát tartunk. 

- Ünnepi készülődés, bekapcsolódás az általános iskolai programokba 

- Gyertyagyújtásokon részt veszünk.  

- Téli projektnap keretében ajándék- és karácsonyfadíszek készítése – december 3. 

hetében. 

  

Január 

- Hiányzások ellenőrzése 

- Füzetek, tankönyvek ellenőrzése, tanulmányi helyzet felmérése 

- Továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése (Felelős: Králik Anna) 

- Félévzárás feladatai 

 

Február 

- Szülői értekezlet: első héten 

- Farsangi mulatság szervezése 5-én délelőtt.  

- Szakmai nap a Manócska óvoda dolgozóival. 

 

 

 

Március 
- Pénz témahét – 1-5. között 

- Ünnepi megemlékezésekbe történő bekapcsolódás, zászlók készítése a városi 

emlékhelyekhez.   

- Digitális témahét: 22-26. között. 

- Húsvéti hagyományok, népszokások felelevenítése  

- Készülődés a húsvéti ünnepekre 

-  

 

Április 

- 8. – Nyílt nap 

- Fenntarthatósági témahét: 19-23. között. 

- 23. Projektnap  

 

 

Május 

- 7-én tanulmányi kirándulás a Budapesti Állatkertbe – ehhez szeretnénk kérni a 

Monori Tankerület segítségét. Az előzetes kalkuláció alapján 90 ezer Ft a költség.   

- A tanév végi feladatok megbeszélése, tanév végi felmérések 

- Papírgyűjtés 12-13-14. 

 

 

Június 

Felmérések tapasztalatai 

- Szalonnasütés – ehhez is kérnénk a Monori Tankerület segítségét: 10 ezer Ft. 

- Bekapcsolódás az iskolai programokba (gyermeknap, Huszka Hermina nap 9-én) 

- Ballagás, tanévzárás megszervezése 

- Díszítés a teljes tagozat összehangolt munkájával 

 

 

Örkény, 2020. augusztus 26. 

                                                                                                                 Kocsis Ágnes                                                                                                   

                                                                                                        munkaközösség-vezető 

 

 



 

KAP MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2020/2021-

ES TANÉVRE 

 

Program Időpont Helyszín Felelős 
 

 A KAP bemutatása 

és a Hozzájáruló 

nyilatkozat kitöltése 

az iskola új 

tanulóinak a 

szüleivel 

 
Szeptember első 

hete, 

folyamatos 

  
Osztályfőnökök 

 

Élménysuli címátadó 

ünnepség 

 

Szeptember 

Eger  

 
Tanmentekben 

jelölni a DFHT-KIP, 

DFHT, Komplex 

órákat 

 
Szeptember 30. 

  
Tantárgyat tanító 

pedagógus 

 
KAP Szakmai Nap  

 
Október 7. 

 
Eger 

 
 

 
Tankerületi Szakmai 

Nap: 

Programgazda 

szerepben 

 
November 16-20. 

 
Huszka Hermina Ált. 

Isk. 

 

Intézményvezető 

 
„Alkotni jó! Együtt 

még jobb!”  
aszfaltrajz készítése 

kisebb csoportokban  

 

 
Április 23. 

 
Aszfaltos udvarrész 

 
Munkaközösség 

vezetők 

 
Igényfelmérés a 

következő tanév 

alprogrami 

foglalkozások 

csoportjainak 

kialakításához 

 
május 20. 

  
Osztályfőnökök 

 
 Az Élménysuli címet szeretnénk megtartani, így feladataink között szerepel a Kapocs 

Iskolahálózat tagjai között szereplő iskola mentorálása a tanév során. A megjelölt iskola: 

Csurgay Franciska Általános Iskola Táborfalva. 

 

Facebook csoport létrehozása, illetve a meglévő aktivizálása egymás szakmai munkájának 

segítése, támogatása céljából. Az általunk készített DFHT-KIP óratervek feltöltése könnyen 

elérhető és használható a tanítási órákon. 



Továbbra is használjuk a KAP Tudástár felületét. 

A Messenger csoport pedig lehetőséget biztosít a gyors információ cserére. 

 

Fontosnak tartjuk a közösségépítő játékokat, tevékenységeket, amelyek megmozgatják az iskola 

minden tanulóját (akár egyszerre, akár  egy osztályt vagy kisebb csoportot), pedagógusát. 

Az iskola aulájában lévő falat szintén szeretnénk közösségépítésre használni, úgy dekorálni, 

hogy mindenki „kéznyoma„ ott legyen, akár ötlettel, akár megvalósítással. 

Az idei tanévet egy közös „tó” elkészítésével indítanánk. 

A tantermek saját arculatának kialakítása is csapatépítő tevékenység, élményt nyújtó 

elfoglaltság. 

 

Örkény, 2020. augusztus 25. 

 

Juhos Judit 

mk vezető 

 
 

Minőségbiztosítási és önértékelési munkaközösség Munkaterve 

2020/21 
Tagok: 

- Füzesy Adrienne 

- Szabó Mária Magdolna 

- Murányi Hajnalka 

- Mezei Györgyné 

- Holi Erzsébet 

- Balláné Gombás Gabriella 

- Szilágyiné Veress Katalin 

- Mészáros Ágota 

 

- Időpont Önértékelésben részt 

vevő személyek 

Résztvevők 

2020. 10.19.  Gombár Mária Füzesy Adrienne 

Holi Erzsébet 

2020. 11.20. kompetencia 

adatszolgáltatás 

Szilágyiné Veress 

Katalin 

 

2021. 01.11. NETFIT mérés Mészáros Ágota 

 

2021. 02.15. Bátor Erzsébet Füzesy Adrienne 

Mezei Györgyné 

2021. 04.12. Dobosné Vadkerti 

Andrea 

Füzesy Adrienne 

Szabó Mária 

2021. 05. 08.  Hecendorferné 

Mészáros Márta  

Füzesy Adrienne 

Holi Erzsébet 



2021. 05.19. Idegen nyelvi mérés Mezei Györgyné 

Szabó Mária 

2021. 05. 26. Kompetenciamérés Szilágyiné Veress 

Katalin 

Füzesy Adrienne 

2021. júniusig NETFIT mérés Mészáros Ágota 

Szilágyiné Veress 

Katalin 

 

Örkény, 2020.08.24. 
Füzesy Adrienne mkv. 

 

 

 

 

A Huszka Hermina Általános Iskola 2020/21. tanévi munkatervét a Szülői Munkaközösség 

2020. szeptember 23-i értekezletén elfogadta 

 

Örkény, 2020.szeptember 24. 

………………………………….. 

SZMK elnök 

 

 

A Huszka Hermina Általános Iskola 2020/21. tanévi munkatervét az Örkényi 

Diákönkormányzat 2020. szeptember 28-i értekezletén elfogadta 

 

Örkény, 2020.szeptember 29. 

………………………………….. 

ÖDÖK elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Huszka Hermina Általános Iskola  

Tel.: 29/311-024; 29/311-027 

E-mail: huszkahermina@gmail.com 

 

 


