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A tanév célkitűzése, feladatai:
Mottónk:
„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”
(Szent-Györgyi Albert)
Céljaink:
-

-

A társadalmi elvárásokhoz és gazdasági elmozdulásokhoz dinamikusan igazodó működőképesség megőrzése;
Tartalmi és szakmai korszerűség mellett a nevelési funkció erősítése, hátránnyal küzdő
gyermekek fokozott segítsége;
A tanulók megtartása, idecsábítása,

az alsó tagozatban stabilitás, nyugodt légkör biztosításával, illetve az óvodákkal
hatékonyabb kapcsolat kialakításával.

felső tagozatban elsősorban a felvételi tantárgyak és az idegen nyelvek célravezető
oktatásával, illetve minden tantárgyból továbbra is a jó alapok biztosításával.
A szülőkkel való kapcsolattartás, kommunikáció javítása.
A demokratikus iskolavezetési gyakorlat kiszélesítése;
A munkánkat segítő aktív kommunikációs rendszer működtetése;

Pontos és használható információk időben történő eljuttatása a kollégákhoz;
Az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása a szükségletek pontos feltárásával,
a közös célok pontos megfogalmazásával és konszenzus kialakításával;
Az iskola eddigi eredményeinek megőrzése, közös értékeinek és hagyományainak tiszteletben tartása, fejlesztése;
Fesztelen, nyugodt, együttműködő munkalégkör biztosítása.

Feladataink:
-

az iskola hírnevének öregbítése, kapcsolatainak ápolása
az intézményen belüli kommunikáció folyamatosságának biztosítása, a béke, az összefogás, a stabilitás erősítése
demokratikus légkör, közösségfejlesztés
gyermekközpontú hétköznapok biztosítása
pontos nyilvántartások vezetése
iskolai eredményesség fokozása, a pedagógus önértékelések folytatása
általános pedagógiai és szakmódszertani lehetőségek kihasználása a felzárkóztatás és a
tehetséggondozás terén
integrációs tevékenység fejlesztése
hagyományaink továbbvitele
mérési eredmények feldolgozása, az intézményi mérési- értékelési rendszerének továbbfejlesztése
iskola honlapjának naprakész feltöltése
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-

a családok ösztönzése a Kréta rendszeres használatára
a szülők érthető és pontos tájékoztatása
az iskolai élet nyugodt, mértéktartó szervezése járványügyi helyzetben is

1. Eseménynaptár

A székhely intézmény eseménynaptára
Időpont

Esemény

Felelős

2022
2022. 08. 22.

Javító vizsgák

intézményvezető-helyettesek, érintett szaktanárok

2022. 08. 23.
8.00 óra

Alakuló értekezlet

Szajkóné Medgyesi Bernadett

Csapatépítő tréning

külsős szupervízorok

2022. 08. 26.
8:30
2022.08.30.

Tanévnyitó értekezlet

9 óra

Tűz- és munkavédelmi oktatás

2022. 09. 01.

Első tanítási nap

8 óra

tanévnyitó ünnepély

2022. 09. 01.

1. évfolyam szülői értekezletei

2022. 09. 05-től

2., 3. és 4. évfolyam szülői érteosztályfőnökök
kezletei

2022. 09. 05-től

5-8. évfolyam szülői értekezletei

2022. 09. 1910.10.

Pályaválasztást megalapozó kom- Magasi Péter 8. évfolyam
petenciák vizsgálata
osztályfőnökei

2022. 09. 23

Országos méréshez adatszolgáltaMagasi Péter
tás

2022. 09. 23.

Akadályverseny DÖK (1. nap)

iskolavezetés
2. évfolyam Juhász Márta,
Néráthné Kiss Annamária
1. évfolyam osztályfőnökei

osztályfőnökök

Magasiné Kudlik Mónika
Néráthné Kiss Annamária
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nem osztályfőnök kollégák
2022. 09. 30.

Tanmenetek, munkatervek le- Magasi Péter
adása, törzslapok kitöltése
Pállné Klupács Ibolya
Szakmaismereti vetélkedő nevezés

2022. 09.

„Iparkodjunk gyerekek!”

7.-es osztályfőnökök

Várható középdöntő 2022.
Várható döntő 2022.
2022. 10.

Hátrányos helyzetű tanulók fel- Néráthné Kiss Annamária
mérése
Bodnárné Kiss Ildikó

2022. 10. 03-04.

Őszi papírgyűjtés

2022. 10. 06.

Némediné Varga Judit,
Aradi vértanúk napja, megemlé- Bodnárné Kiss Ildikó,
kezés
Zsigmond Szabina

2022. 10.

Szüreti felvonulás

2022. 10. 15.

szombat áthelyezett munkanap
október 31. helyett

2022. 10. 14-16.

Út a szabadsághoz: Pedagógus
továbbképzés

Szajkóné Medgyesi Bernadett

2022. 10. 17.

Pályaválasztást megalapozó
kompetenciák vizsgálata – adatszolgáltatás határideje

Magasi Péter

2022. 10. 14-ig

DIFER-es elsős tanulók körének
Juhász Márta
meghat.

2022. 10. 21.
2022. 10. 23.

Pállné Klupács Ibolya

SZMK

Nemzeti ünnep iskolai megemléNémediné Varga Judit,
kezés
Bodnárné Kiss Ildikó,
Nemzeti ünnep városi megemlé- Zsigmond Szabina
kezés

2022. 10. 24-28.

Halloween party

Vanyurné Ugrits Eszter

2022. 10. 31-ig

Felvételi eljárás rendjéről tájé- 8. évf. osztályfőnökök
koztató a 8. évf. szüleinek

2022.10.28.

Pályaorientációs nap (2. nap)

Magasiné Kudlik Mónika

5
Lenner Nóra, Tóth Andrea, Szabóné Szommer I.
Ildikó
2022. 10. 28-ig

DIFER mérésben érintett tanulók
Pállné Klupács Ibolya
létszámjelentés

2022. 11. 03-04.

Népdaléneklési verseny

2022. 11. 11.

Némediné Varga Judit,
Megemlékezés a harctéren elesett
Bodnárné Kiss Ildikó,
katonákra
Zsigmond Szabina

2022. 11. 14.

Területi szépkiejtési verseny

Barabásné Németh Georgina

2022. 11. 30.

Bábelőadás

alsó tagozatos munkaközösség

2022. 12. 09.

Juhász Márta, Szabóné
DIFER mérés lebonyolítási határGalambvári Adél, Pállné
ideje
Klupács Ibolya

2022. 12. 02.

Magasi Péter,
Tanulók jelentkezése a központi
Némediné V. Judit,
írásbeli felvételi vizsgára
Tamásné Ráth Klára

2022. 12. 02.

Mikulás játszóház, Mikulás bál Néráthné Kiss Annamária
(péntek)
Magasiné Kudlik Mónika

Kóródy Andrea

Tamásné Metlágel Ildikó
2022. 12.

Adventi gyertyagyújtások

alsós és felsős munkaközösség

2022. 12. 21.

Karácsonyi ajándékműsor

4. és 6. évfolyam

2022. 12. 21.

Karácsonyi vacsora

Közalkalmazotti Tanács

2022. 12. 22 2022. 01. 06.

Téli szünet (a szünet előtti utolsó
tanítási nap december 21. szerda;
szünet utáni első tanítási nap január 9. hétfő)

2023. 01. ?
10.00 óra
2023. 01. ?

Egységes írásbeli felvételi vizs- 8. évfolyam osztályfőnögák
kei
Rajzverseny alsó tagozaton

Barabásné Németh Georgina
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2023. 01. 20.

Első félév utolsó tanítási napja
(péntek)

2023. 01. 22.

Magyar Kultúra Napja

humán munkaközösség

2023. 01. 23.

Osztályozó értekezlet (hétfő)

intézményvezetés

2023. 01. 27.

Félévi értesítők kiosztása

osztályfőnökök

2023. 01. 30-tól

Szülői értekezletek

osztályfőnökök

2023. 02.

Tájékoztatás az írásbeli eredméMagasi Péter
nyéről

2023. 02.

Farsang

2023. 02. 18.

Felvételi lapok továbbítása

Néráthné Kiss Annamária
Magasiné Kudlik Mónika
8. évf. osztályfőnökök
Magasiné Kudlik Mónika
Nádori László, Nádoriné
Kutrik Marianna, Horváth
Zalán, Lenner Nóra

2023. 02. 22.

Magyar Parasport Napja

2023. 03. első
hete

Tájékoztatás az óvodában hittan intézményvezetés, hitoktaoktatás-ról
tók

2023. 03. 14.

Nemzeti ünnep – iskolai ünnepély

2023. 03. 15.

Nemzeti ünnep – városi ünnepély

2023. 03. 17.

Szent Patrik napja

2023. 03. 21-22.

Tanulói adatlapok módosítása,
megküldése a Felvételi Központ- Magasi Péter
nak

2023. 03. 20-24.

Faragó Ferdinánd
Happy hét (vízfogyasztás népszeKovácsné Soczó Beáta
rűsítése)
Csákány Melinda

2023.

Ölelés napja

2023. 03. 27 - 31. Digitális témahét
2023. 04. 06 - 12. Tavaszi szünet (a szünet előtti
utolsó tanítási nap 04.05. szerda,

5. évfolyam osztályfőnökei

Vanyurné Ugrits Eszter

Magasiné Kudlik Mónika
Faragó Ferdinánd, Lenner
Nóra, Szabóné Szommer
Ildikó
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a szünet utáni első tanítási nap április 13. csütörtök) (3. nap)
2023. 04. 11.

Költészet napja - Verskötél

humán munkaközösség

2023. 04.

Papírgyűjtés

intézményvezető-helyettesek

2023. 04. 17-19.?

Nyílt napok, játszóház leendő el- Barabásné Németh Georsősöknek
gina

2023. 04. 20 - 21. 1. osztályosok beiratkozása

Pállné Klupács Ibolya

2023. 04. 24 - 28. Fenntarthatósági témahét

Takács Beáta, Kóródy
Andrea

2023. 04. 28.

Esterházy nap – jótékonysági est

Humán munkaközösségNémediné Varga Judit,
Tamásné Metlágel Ildikó

2023. 04. 29-ig

A középiskolák értesítik a felvétel
eredményességéről a tanulókat és Magasi Péter
az általános iskolát

2023. 05. 11.

Mentők napja

Fülöp Mária, Vanyurné
Ugrits Eszter

Mesemondóverseny a Floriána
2023. 05.

Könyvtár szervezésében

alsós osztályfőnökök, magyar szakos kollégák

Fizikai állapotfelmérés lebonyolí2023. 01. 09-től
05. 12-ig

tása
országos,

feltöltés

határideje:

Testnevelők

2023. 06. 15.

2023. 05. 03-16.

Országos mérés 8. évfolyam
(Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 2 mérési napon, Magasi Péter, mérésvezematematika, szövegértés és ter- tők
mészettudomány, digitális mérőeszközök alkalmazásával)

2023. 05. 17-30.

Országos mérés 6. évfolyam

2023. 06. 04.

Megemlékezés Nemzeti összetarHumán munkaközösség
tozás napja

Magasi Péter, mérésvezetők
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2023. 06.

Szakmai nap (4. nap)

2023. 06. 15.

Utolsó tanítási nap (csütörtök)

Igazgatóhelyettesek

2023. 06. 15.

Osztályozó értekezlet

Szajkóné Medgyesi Bernadett

2023. 06. 15.

Szerenád

nyolcadikos osztályfőnökök

2023. 06. 16.

Ballagás

2023. 06. 16.

Tanévzáró nevelőtestületi érte- Szajkóné Medgyesi Berkezlet
nadett

2023. 06.

2023. 08. 22.

Tamásné Metlágel Ildikó
Magasiné Kudlik Mónika

Tanévzáró ünnepély

3. évfolyam

Alakuló értekezlet (hétfő)

Szajkóné Medgyesi Bernadett

A gánti telephely eseménynaptára

Időpont
augusztus vége
szeptember vége

Esemény/Feladat
Iskolakezdési faliújság
Osztálytermek dekorálása

szept.1.
szept.7.16:30
szept.

Tanévnyitó
Szülői értekezlet
Közös szórólapozás a gyerekekkel a papírgyűjtésre

szept.
szept.23.

Papírgyűjtés Gánton
Akadályverseny Csákvár

szept. vége

Őszi dekoráció faliújságra

október vége

Márton napi faliújság
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október 6.
október 22.
október 28.
okt. 22-nov.1.
november 7.
november 11.
november vége
november eleje
november
december 6.
december 6. 18 óra
december.
december.
december
december
december 21.
dec.22-jan.8.
január
január 3-14.
január 20.
Január 22.
január 23.
január 27.
január 31-től
február 14.
február vége
február vége
március első hete
március eleje
március 15.
március 22.
március vége
március 27-31.
április 8.
április 11.
április 6-12.
április 22.

Aradi vértanúk napja, megemlékezés
iskolai megemlékezés
Nemzeti ünnep megemlékezés
Őszi szünet előtti utolsó tanításai nap
Őszi szünet
szünet utáni első tanítási nap
Márton-napi játszóház
Márton nap
Mikulás faliújság, karácsony
Karácsonyi műsor, betlehemes
Adventi kézműves foglalkozás
Mikulás ünnepség
Szalamander felvonulás
3.Advent-szereplés
Iskolai karácsony
Ajándékozás
Idősek karácsonya
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Téli szünet
Doni megemlékezés
Schwäbische WocheSváb hetek
I.félév utolsó tanítási napja
Magyar Kultúra Napja
Osztályozó értekezlet
Félévi értesítők kiosztása
Szülői értekezletek
Farsang
Téltemetés
Tavaszi faliújság
Tájékoztatás az óvodában a hittan oktatásról
Faliújság március 15.
Megemlékezés az 1848/49-es szabadságharcról
Víz Világnapja
Húsvéti faliújság
Digitális témahét
Tojáskeresés az ovisokkal
Költészet napja
Tavaszi szünet
Föld Világnapja
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április 20-21.
április 24-28.
április vége
április 9.
május 10.
május
május vége
június eleje
június 15.

Elsősök beiratkozása
Fenntarthatósági témahét
Anyák napi faliújság
Anyák napi műsor
Madarak és Fák Napja
Családi nap
Év végi faliújság
Osztálykirándulás
Utolsó tanítási nap

június
június

Bizonyítványosztás,Évzáró
Napközis tábor

Értekezletek:
Minden hónap első hétfőjén: nevelőtestületi értekezlet
Szülői értekezletek:
Szeptember első - második hete, február 2. hete, és igény szerint májusban.

2. Kapcsolati rendszer:
Az intézmény belső kapcsolati rendszere:

ALSÓS
MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ
ALSÓS
IGAZGATÓHELYETTES

IGAZGATÓ

KÖZALKALMAZOTTI
TANÁCS VEZETŐ

FEJLESZTŐ
MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ

TANÍTÓK

PEDAGÓGIAI
ASSZISZTENSEK

FEJLESZTŐ
PEDAGÓGUSOK
GYÓGYPEDAGÓGUSOK

DIÁKÖNKORMÁNYZAT
VEZETŐ
ISKOLATITKÁR,
INFORMATIKUS
FELSŐS
IGAZGATÓHELYETTES

FELSŐS
OSZTÁLYFŐNÖKI
MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ

FELSŐS
OSZTÁLYFŐNÖKÖK

REÁL
MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ

SZAKTANÁROK

HUMÁN
MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ

SZAKTANÁROK

Az intézmény külső kapcsolattartása:
Kapcsolattartás az alábbi partnerszervezetekkel:
-

Dallam Alapfokú Művészeti Iskolával
Csitáry G. Emil Uszodával
Fejér Megyei Diáksport Egyesülettel (vívás, pingpong, futball, atlétika)
helyi sportegyesületekkel (CSTK, kempo, karate)
Terstyánszky Ödön Sportközponttal
Gondozási Központ és Idősek Otthona Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal
gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, szociális segítővel
óvodákkal
középiskolákkal
környező iskolákkal
testvértelepülésekkel (Pyrbaum, Kászon, Makfalva)
szülőkkel
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-

Floriana Könyvtár és Közösségi Térrel
iskolaorvossal, védőnőkkel, gyógytestnevelővel
gyógypedagógusokkal
logopédussal, pedagógiai szakszolgálattal, EGYMI
egyházakkal (katolikus, református, evangélikus)
rendőrséggel, tűzoltósággal, helyi mentőállomással
polgárőrséggel
Pro Vértes Nonprofit Zrt. és Közalapítvánnyal
Vértes Múzeummal, Fazekasházzal

3. Tantárgyi versenyek:
Országos versenyek
- Tudásbajnokság több tantárgyból
- Bolyai matematika és anyanyelvi csapatverseny
- Arany János magyarverseny
- Herman Ottó Verseny
- Lotz János helyesírási és szövegértési verseny
- Bendegúz levelező tanulmányi verseny (tantárgyanként)
- Országos Madarak és Fák Napi verseny
- Kálti Márk történelemverseny
- nyelvÉSZ
- Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
- Kenguru matematika verseny
- Medve Szabadtéri matematika verseny
- K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő
Megyei versenyek
- Tudásbajnokság több tantárgyból
- Herman Ottó Verseny
- Iparkodjunk gyerekek!
- Szép Magyar Beszéd verseny
- Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny
- Víz Világnapi megyei irodalmi pályázat
- Víz Világnapi irodalmi délután
- Vajda János szavalóverseny
- Szemere Gyula megyei helyesírási verseny
- Én Naplóm címmel naplóíró pályázat
- Ciszterci Szent István Gimnázium 7. évfolyamosok számára szövegértési versenye
Körzeti atlétika, kézilabda, futball versenyek, mezei futóversenyek
Népdaléneklési és népzenei versenyek pl. „Fehér Galamb Országos Népzenei Verseny”
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Felelősök:
Alsós munkaközösség vezető

Barabásné Németh Georgina

Felsős osztályfőnöki munkaközösség vezető

Tamásné Metlágel Ildikó

Reál munkaközösség vezető

Csákány Melinda

Humán munkaközösség vezető

Némediné Varga Judit

Fejlesztő munkaközösség vezető

Juhász Márta

Mérési- és pályaválasztási felelős

Magasi Péter

DÖK vezető

Magasiné Kudlik Mónika

Tankönyvfelelős

Tamásné Ráth Klára

Gyermekvédelmi felelős

Néráthné Kiss Annamária (alsó)
Bodnárné Kiss Ildikó (felső)

Munkaértekezleti jegyzőkönyvvezetés

Oszoli Ágnes

Közalkalmazotti tanács

Tamásné Metlágel Ildikó,
Juhász Márta,
Nádoriné Kutrik Marianna

14
Az osztályfőnöki teendőket a következő pedagógusok látják el:
osztály

osztályfőnök

1.a

Barabásné Németh Georgina

1.b

Szabóé Galambvári Adél

2.a

Juhász Márta

2.b

Néráthné Kiss Annamária

3.a

Faragó Ferdinánd

3.b

dr. Kovácsné Soczó Beáta

4.a

Schöffer-Tökölyi Mónika

4.b

Metykó Zoltánné

1-4 Gánt Pál Mária
5.a

Csákány Melinda

5.b

Szabóné Szommer Ilona Ildikó

6.a

Fülöp Mária

6.b

Kóródy Andrea Ágnes

7.a

Tamásné Metlágel Ildikó

7.b

Magasiné Kudlik Mónika

8.a

Tamásné Ráth Klára

8.b

Némediné Varga Judit
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4. Ellenőrzési terv:
A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki
A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül:
-

A kulcskompetenciák fejlesztésében elért eredményekre.

-

A tanár-diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására.

-

A szülőkkel való kapcsolattartásra.

-

A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon.

Ezen belül különösen fontos ellenőrzési területek:
-

A nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája.

-

A tanítási óra felépítése és szervezése.

-

A tanítási órán alkalmazott módszerek, munkaformák.

-

A tanulók ellenőrzése, értékelése.

-

A tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása az
órán.

-

Az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése.

-

A felzárkóztatás egyéni fejlesztési terv alapján és a tehetséggondozás.

-

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységének segítése.

-

A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezése, az ezeken való részvétel.

-

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.

-

A tanulók pályaválasztásának, továbbtanulásának a segítése.

-

A pedagógusra bízott tanterem rendezettsége, dekorációja.

-

Adminisztráció.

Hónap
Augusztus

Aktuális feladatok
Órarend
Tantárgyfelosztás
Javítóvizsgák

felelősök

Egyéb

Igazgató
Munkafegyelem
Igazgatóhelyettesek

Ügyeleti rend
Ebédeltetés
Napközi
Igazgató helyetteTanulószoba
Szeptember
sek
Angol nyelvoktatás
Szülői értekezlet
Önértékelések ütemezése

Munkavédelem
Tűzvédelem
Tűzriadó
Egyéb aktuális feladatok
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Október

November

December

Január

Február

Március

Munkatervek
Tanmenetek
Szakkörök
Statisztika
Önértékelési folyamatok indítása
Óralátogatások
ütemezése
Tanári ügyelet
Ebédeltetés
Pályaválasztás
Önértékelési folyamatok indítása
Negyedéves értékelés
Óralátogatások
Várható félévi
eredmények
Önértékelési folyamatok zárása
Féléves értékelés
2. félévi tantárgyfelosztás, órarend
Félévi bizonyítvány
Szülői értekezletek
Továbbtanulás
Beiskolázás előkészítése
Fogadó óra

Igazgató
Igazgató helyettesek

Ünnepeink
Diákönkormányzat
Sportkör
Egyéb aktuális feladatok

Igazgató helyettesek

Órakezdés-végzés
Egyéb aktuális feladatok

Munkaközösségek-vezetők
Igazgató
Ig. helyettesek

Ügyelet
Karácsonyi ünnepélyek
Egyéb aktuális feladatok

Igazgató
Ig. helyettesek

Könyvtár
Egyéb aktuális feladatok
Tankönyvrendelés

Igazgató helyettesek

Egyéb aktuális feladatok
Farsang

Igazgató
Igazgató-helyettesek
Igazgató
Igazgató-helyettesek

Egyéb aktuális feladatok

Április

Fogadó óra
Nyílt napok
Beíratás

Egyéb aktuális feladatok
Iskolai környezet

Május

Várható év végi
eredmények

Igazgató

Egyéb aktuális feladatok
Gyermeknap
Diákönkormányzat

Június

Bizonyítvány
Anyakönyv
Irattározás
Évzáró, ballagás
Tanévzáró értekezlet

Igazgatóhelyettesek

Egyéb aktuális feladatok
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Csákvár, 2022. augusztus 23..

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Takács Mária
SZMK vezetője

Magasiné Kudlik Mónika
DÖK
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Mellékletek
Munkaközösségek munkatervei
1. Az Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve
2. A Felsős munkaközösség munkaterve
2. A Reál munkaközösség munkaterve
3. A Humán munkaközösség munkaterve
4. A Fejlesztő munkaközösség munkaterve
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Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve
A munkaközösség tagjai:
Tanítók:
1. osztály
Barabásné Németh Georgina – Bodnárné Kiss Ildikó
Szabóné Galambvári Adél – Bodnárné Kiss Ildikó
2. osztály
Juhász Márta – Zsigmond Szabina
Néráthné Kiss Annamária – Nyigri Gyuláné
3. osztály
Faragó Ferdinánd – Engelhardt Mária*
Dr Kovácsné Soczó Beáta – Engelhardt Mária*
4. osztály
Schöffer-Thököly Mónika – Orosz Éva*
Metykó Zoltánné – Orosz Éva
Gyógypedagógus: Jáger Adrienn
Fejlesztő pedagógusok: Juhász Márta, Konczné Szűcs Virág, Szabóné Galambvári Adél,
Néráthné Kiss Annamária
Német nyelvet tanít:
3. évfolyamon: Metykó Zoltánné
4. évfolyamon: Nádoriné Kutrik Marianna, Metykó Zoltánné, Magasiné Kudlik Mónika
Angol nyelvet tanít:
3. és 4. évfolyamon Vanyurné Ugrits Eszter
Testnevelést tanít:
1-4. évfolyamon: Lenner Nóra, Juhász Márta, Horváth Zalán
Éneket tanít:
1-3. évfolyamon: Kóródy Andrea
Rajzot tanít:
2-4. évfolyamon: Pállné Klupács Ibolya
Pedagógiai asszisztensek: Dornyi Alexandra, Kirschner Henrietta, Palkóné Hufnágel Éva
Diákönkormányzat: Néráthné Kiss Annamária
Gyermekvédelem: Néráthné Kiss Annamária
*Nyugdíjas tovább foglalkoztatott
A 2022/23-as tanévben az alsó tagozaton 8 tanulócsoport van. Minden évfolyam napközis rendszerben működik. A főtantárgyakat az osztályfőnökök tanítják, a többi órán kollégák
tanítanak be. A napközis foglalkozásokat nyugdíjas kollégák látják el. Az első két évfolyam
tanulói tanórai keretek között szolfézs foglalkozásokon vesznek részt. A harmadik osztályos
tanulók szakkör formájában ismerkednek az angol illetve a német nyelvvel, a negyedikes tanulók választható második idegen nyelvként tanulják az angol nyelvet. Ha a vírus helyzet engedi,
akkor a második félévben a harmadikosok úszásoktatásban részesülnek. A 3-4. évfolyam tanulói szakköri keretben a kézilabda rejtelmeivel ismerkedhetnek.
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Céljaink, feladataink:
Munkaközösségünk eddig is jó színvonalú szakmai munkát végzett. Ebben az évben is
törekszünk arra, hogy napi tevékenységünk közben jelen legyen a következetesség, az együttműködő készség, a tolerancia.
Az alkalmazható tudás a legfontosabb, ezért az olyan készségek és a képességek fejlesztése a célunk, hogy a tanulók minél sikeresebben vehessenek részt az ismeretszerzésben és annak alkalmazásában. Munkaközösségünk tagjai a tanítási-tanulási folyamat megszervezésekor
kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását, a differenciálást, és a változatos munkaformák alkalmazását. Megalapozzuk a gyermekek tanulási szokásait, segítjük az egyéni képességeik kibontakozását. A nehézségekkel küzdő tanulókat igyekszünk mindenben támogatni.
Fő feladatunknak tekintjük a pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósítását, az alapkészségek biztos kialakítását, a képességek fejlesztését, a különféle digitális oktatási
formák megismerését és alkalmazását. A tanórákon törekszünk lehetőség szerint differenciálni,
változatos tanulási módszereket alkalmazni az eltérő képességek figyelembe vételével. Mind a
nevelési, tanulási beilleszkedési folyamatban akadályozott, integráltan oktatott tanulók munkájának segítése, mind a tehetséggondozás kiemelt helyen szerepelnek pedagógiai munkánkban.
A harmadik és negyedik évfolyamon egyre inkább ösztönözzük tanulóinkat az önálló tanulás
elsajátítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre, a helyes erkölcsi normák
kialakítására. Célunk továbbá a tanulók viselkedéskultúrájának javítása, a magatartási problémák kezelése.
Teret biztosítunk a gyermekközpontú, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejlesztve az önismeretet, az együttműködési képességet.
Továbbra is fontosnak tartjuk a helyi sajátosságaink, hagyományaink ápolását. A Vértes
Múzeumban kiállításokon ismerhetik meg Csákvár történetét, kortárs művészetét és eladások
keretében kultúráját.
Számunkra nagyon fontos az egészségnevelés és a környezeti nevelés, -melyeket a tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon is kiemelten kezelünk, bővítve ezzel tanulóink
egészséggel, környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteit, hogy kialakítsuk a környezettudatos
szemléletet, életvitelt.
Közreműködünk, a jelzőrendszer részeként, a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Egyéb feladataink sorát gyarapítja a tanulmányi versenyek, szabadidős programok
(színházlátogatás, kirándulások, táborozások stb.) megszervezése. Kiemelten fontosnak tartjuk
a szülőkkel, óvodákkal, felső tagozattal, való kapcsolattartást, melynek keretében nyílt napokat,
fogadóórákat, szülői értekezleteket szervezünk. Kapcsolatunk a Floriana Könyvtárral egyre
szorosabb. Szorgalmazzuk tanulóinknak a Dallam zeneiskola hangszeres kínálatait, bemutatóit.
A hagyományok őrzése, az ünnepekről való megemlékezés is központi eleme az iskola életének, melyek erősítik intézményünk közösségi identitását.
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Ütemterv
Szeptember
 Munkaközösségi foglalkozás – éves munkaterv megbeszélése, aktualitások
 évnyitó műsor – felelős: 2. évfolyam
 Akadályverseny (szeptember 23.) – felelős: Néráthné Kiss Annamária diákönkormányzat vezetője, osztálytanítók
 Tanulmányi versenyekre nevezések (Bolyai, Tudásbajnokság)
 Az 1. osztályosok DIFER mérése -felelős: Juhász Márta, Szabóné Galambvári Adél
 Hímzett Igricek előadása, zenés mesemondó foglalkozás (szeptember 28.)
Október
 Papírgyűjtés (október 3-4.)
 Állatok világnapja (mesék, rajzok), felelős: osztálytanítók
 Szüreti felvonulás és bál előkészületei, lebonyolítása (október 8.)
 Jelentkezés a Kenguru matematika versenyre
 Megemlékezés 1849. okt. 6-ról és 1956. okt. 23-ról.
 Adatszolgáltatás az 1. osztályos DIFER mérés eredményéről – felelős: Pállné Klupács
Ibolya
 Népdaléneklési verseny (október 28.) – felelősök: éneket tanító kollégák
 Pályaorientációs nap - felelős: Pállné Klupács Ibolya
 Levelezős versenyek figyelemmel kísérése
November
 Készülés a Márton napi versmondó versenyre évfolyamonként (1-4. évfolyam) – felelős: osztálytanítók
 Megyei Szépolvasási és szépkiejtési verseny 3.-4. évfolyam –felelős: Barabásné Németh Georgina, osztálytanítók
 Bábelőadás 1-4. évfolyam (november 30.) – felelős: Pállné Klupács Ibolya
 Levelezős versenyek figyelemmel kísérése
December
 Mikulás ünnepély – kézműves foglalkozás, adventi készülődés osztályonként, Mikulás
látogatása –felelős. Néráthné Kiss Annamária diákönkormányzat vezetője, osztálytanítók
 Karácsonyi műsor - 4. osztály
 Adventi hangulat megteremtése, gyertyagyújtás osztályon belül
 Levelezős versenyek figyelemmel kísérése
Január
 Félévzárás, félév értékelése, aktualitások
 Levelezős versenyek figyelemmel kísérése
Február
 Szülői értekezletek - osztályfőnökök
 Farsang –kiszebáb égetés, osztályfarsang, hagyományőrzés –felelős: Néráthné Kiss Annamária diákönkormányzat vezetője, osztálytanítók
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A magyar parasport napja, érzékenyítő nap – felelős: Pállné Klupács Ibolya, osztálytanítók
Levelezős versenyek figyelemmel kísérése

Március
 Helyesírási verseny 3-4. évfolyam – felelős: Barabásné Németh Georgina
 1848. márc. 15. megünneplése
 Digitális témahét (március 27-31.)
 Levelezős versenyek figyelemmel kísérése
Április
 Kézműves foglalkozás a leendő elsősökkel – Tavaszváró - osztálytanítók
 Iskolanyitogató – Nyílt napok – felelős: Pállné Klupács Ibolya, osztálytanítók
 Esterházy nap (április 28.)
 Levelezős versenyek figyelemmel kísérése
 Papírgyűjtés
 Fenntarthatósági témahét (04. 24-28.) kézműveskedés az újrahasznosítás jegyében – felelős: osztálytanítók
Május
 Anyák napja – ajándékműsor osztályszinten –felelős: osztályfőnökök
 Óvodalátogatás,- leendő elsős tanítók – Pállné Klupács Ibolya
 Óralátogatás az 1. osztályban –Óvodások
 Tanulmányi kirándulások – felelős: osztályfőnökök
 Gyermeknap – Szülői munkaközösség, osztálytanítók
 Levelezős versenyek figyelemmel kísérése
Június
 Munkaközösségi értekezlet: év értékelése, aktualitások
 Táborozások megszervezése
 Évzáró műsor – 3. évfolyam

Barabásné Németh Georgina
munkaközösség-vezető
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A Felsős munkaközösség munkaterve
Szeptember:
 Az iskola földszinti faliújságjának díszítését a pedagógiai asszisztensek végezték a nyári
táborok emlékeivel.
 Az 1.emeleti faliújság is megújult a nyáron. A
 Az év eleji szülői értekezleteket megtartjuk. Ezen tájékoztatjuk a szülőket az év várható
eseményeiről, az elvárásokról.
 Matematika és magyar nyelvből a nyolcadikosok számára elkezdjük a felvételi előkészítőt.
 Megkezdődik a szeptember 23 –ra tervezett akadályverseny előkészítése, majd lebonyolítása.
 A kötelező délelőtti tanóráink mellett beindítjuk a fejlesztő, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket.
 Elkezdik az osztályok a termeik dekorálását, szépítését.
Október:
 Az iskola földszinti faliújságjának díszítését októbertől májusig havonta más-más osztály végzi. Októberben a 8.a osztály kezdi a díszítést, s májusban az 5.b a díszítő. A
júniusi díszítés a 6.évfolyam feladata.
 Október 6. és október 23. eseményeiről méltó módon megemlékezünk.
 A kötelező országos tantárgyi mérések megkezdődnek.
November:
 A 8.évfolyam osztályfőnökei pályaválasztási szülői értekezletet tartanak a 8. osztályos
tanulók szüleinek és a diákoknak.
 Pályaorientációs napot tartunk az iskolában.
 A negyedéves magatartás és szorgalom jegyeket megbeszéljük, és a szülőknek tájékoztatásul a Krétába írjuk.
December
 Adventben -hétfőnként- rövid verses-énekes gyertyagyújtást tartunk.
 Részt veszünk a Mikulás bálon, segítjük a bál ideje alatt zajló kézműves foglalkozást.
 Megszervezzük karácsonyi ajándékműsort, ahol az idei évben is a hatodik évfolyam
állítja színpadra a felsősök produkcióját.
Január:
 A nyolcadikosok megírják a középiskolai központi felvételit.
 Az osztályozó értekezleten megbeszéljük a diákok félévi magatartás és szorgalom jegyét.
 Kiosztjuk a bizonyítványokat és értékeljük a tanulók féléves munkáját.
Február:
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Megtartjuk az első félévet lezáró, értékelő szülői értekezleteket.
Farsangi mulatságot tartunk.
A Magyar Parasport Napját megtartjuk.

Március:
 Az ötödik évfolyamosok az 1848/49-es szabadságharc eseményeire emlékeznek ünnepi
műsorukkal, melyet általános iskolás társaiknak is és Csákvár lakóinak is bemutatnak.
 Ölelés napja és digitális témahét is lesz az iskolákban.
Április:
 Háromnegyed éves magatartás és szorgalom jegyeket megbeszéljük, és a szülőknek
tájékoztatásul a Krétába írjuk.
 A Költészet napjáról megemlékezünk.
 24-28 közötti Fenntarthatósági témahét eseményeibe kapcsolódunk be.
 Részt veszünk az Esterházy napon, Esterházy gálát tartunk.
 Megkezdődnek az osztálykirándulások, melyeket az osztályfőnökök nagy körültekintéssel szerveznek meg.
Május:
 A Mentők napjához kötődő programokon veszünk részt.
 Lebonyolítjuk az országos mérést.
Június:
 Megemlékezünk a Nemzeti összetartozás napjáról.
 Az osztályozó értekezleten megbeszéljük a diákok magatartás és szorgalom jegyét.
 14-én lesz a nyolcadik évfolyam szerenádja.
 A hetedikesek feldíszítik az iskolát, megszervezik a 8. osztályosok ballagását.
 Évzáró ünnepéllyel zárjuk a 2021/2022-es tanévet.
Felmerülő probléma,, megbeszélendő téma esetén felsős értekezletet tartunk.

Tamásné Metlágel Ildikó
munkaközösség-vezető
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A Reál munkaközösség munkaterve

A reál munkaközösség 2022/2023 tanévre vonatkozó feladatai és céljai között szerepel
-

a tanulók kompetencia-, illetve be- és kimeneti mérésekre való felkészítése

-

a nyolcadikos tanulók felvételire történő eredményes felkészítése

-

a tehetséges tanulók tantárgyi versenyekre (egyéni- és csapatverseny egyaránt) való sikeres felkészítése

-

a tanulási nehézséggel rendelkező, sajátos nevelési igényű tanulóink tantárgyi megsegítése és
fejlesztése tanórán kívül (is)

-

szakkörök szervezése.

A matematika tantárgyat, mint a kompetenciamérések és a felvételi egyik fő tantárgyát, különös
gonddal és szervezettséggel oktatjuk. Nyolcadik osztályos tanulóinknak kéthetente 1 órában
felvételi előkészítőt tartunk. Minden évfolyamon biztosított a tanulóink számára, hogy a matematika tantárgyat csoportbontásban tanulják. A csoportok közti átjárhatóság biztosítása megköveteli a pedagógusoktól a szoros együttműködést.
A reál tantárgyak tanítása során célunk, hogy rávilágítsunk a természettudomány tantárgyainak
jelenőségére; a mindennapi, gyakorlati életünkhöz való kapcsolatára. Fontosnak tartjuk, hogy
az elméletben elsajátított tudást a hétköznapokban is hatékonyan legyenek képesek alkalmazni
a Gyerekek.
Tehetséges tanulóinkat szeretnénk olyan versenyekkel, kihívásokkal „megkínálni” mely új lehetőségeket nyújt a megmérettetésre.
Fontosnak tartjuk a munkaközösségbe érkező új kollégák szakmai munkájának segítését, támogatását is. Tapasztalatcserével, összehangolt együttműködéssel tudjuk a kitűzött célokat tényleges eredménnyé alakítani. A folyamatot az óralátogatások segít(het)ik.

Csákány Melinda
munkaközösség-vezető
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Humán munkaközösség munkaterve
Felmenő rendszerben új tankönyvcsaládokkal dolgozunk, ezért nyolcadik évfolyam kivételével szükséges a tanmenetek helyi tantervekhez történő átdolgozása megújítása. 7. évfolyam új
tantárgy: Dráma és színház bevezetése kihívást jelent ott tanító szaktanárok számára. 5. évfolyamon még mindig nem készült el az új munkafüzet, ezért innovatív megoldásokra van szükség a pedagógusok részéről, amely folyamatos plusz terheket ró a pedagógusokra.


Évfolyamonként heti egy alkalommal magyarszakkörön vehetnek részt a tanulók. A négyéves
folyamat nemcsak a versenyekre készít fel, hanem olyan kreatív gondolkodást fejleszt, amellyel
a nyolcadikosaink sikeresebben oldhatják meg a középiskolai felvételit.



A végzős diákjaink számára felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk, igyekszünk megkönynyíteni az előttük álló nehézségek megoldását.



Levelezőversenyek lebonyolításában segítünk diákjainknak: Tudásbajnokság, nyelvÉSZ verseny



A korábban jelenléti, ma már egyre inkább az online térbe kerülő versenyek szervezését is folyamatosan végezzük: Bolyai anyanyelvi csapatverseny, Arany János magyarverseny, j-ly verseny…



Részt veszünk az iskola különböző eseményeinek megszervezésében, lebonyolításában: október 6., október 23., november 11., magyar kultúra napi és költészetnapi megemlékezés, Esterházy-nap és a nemzeti összetartozás napjának ünneplése – feladataink közé tartozik.



Az aktuális, az adott évben újdonságként megjelenő kihívásokra is igyekszünk válaszolni. A
helyi közösségekkel: Floriana Könyvtár, Vértes Múzeummal igyekszünk együttműködni és jó
kapcsolatot ápolni.

Némediné Varga Judit
munkaközösség-vezető
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A Fejlesztő munkaközösség munkaterve
A fejlesztő neveléssel-oktatással foglalkozó pedagógusaink száma 5 fő. Egy kolléganő az idei
évben csatlakozott az iskolánkhoz. Tagjaink között kettő gyógypedagógus és három fejlesztő
pedagógus van.
Célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és e mellett önmagukhoz mérten fejlődjenek.
Feladataink:
 tanulói diagnózisok értelmezése, annak ismeretében egyéni fejlesztési tervek kidolgozása
 gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai, pedagógiai jellemzések elkészítése és továbbítása a
bizottság felé
 komplex gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai fejlesztés egyéni és csoportos keretben
 az elemi funkciók kialakítása, fejlesztése

Tematika:
augusztus:
Iskolánk SNI és BTMN tanulóinak számbavétele.
Szakértői vélemények áttekintése.
szeptember:
Fejlesztési tervek (elkészítéséhez javaslatok, szempontok)
Csoportbeosztások
Feladatok megbeszélése, felmérések.
Órarendek összeállítása.
A szülők szakmai, módszertani segítése, tanácsadás: pedagógiai tájékoztatás a szülői értekezleteken, egyéni megbeszéléseken.
Szakmai információk átadása, segítségnyújtás, konzultatív lehetőség biztosítása.
Esetmegbeszélés: a fejlesztő munkaközösség tagjai, a logopédus és az utazó gyógypedagógus
együttműködésével.
október:
Hospitálások, jó együttműködés a tanítókkal, tanárokkal, a fejlesztő munkaközösség tagjaival.
Felmérések.
Felülvizsgálatos BTMN gyermekek vizsgálatkérő lapjának kitöltése, továbbítása a járási szakértői bizottság felé.
Adategyeztetés a megyei szakértői bizottsággal, az esetleges nyári költözések, intézmény kijelölések miatt.
Táblázatkészítés iskolánk SNI és BTMN gyermekeiről – törzsszám, könnyítés, felmentés, felülvizsgálat, heti óraszám, fejlesztő szakember.
november:
DIFER felmérések elvégzése.
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Esetmegbeszélések.
Hospitálások.
Nyílt nap a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézményénél. – Jó együttműködési kapcsolat kiépítése.
december:
Tanulói diagnózisok értelmezése, annak ismeretében egyéni fejlesztési tervek kidolgozása,
aktualizálása.
Esetmegbeszélések.
Első vizsgálatos gyermekek vizsgálatkérő lapjának elküldése.
január:
Félév zárása, tapasztalatok átadása.
Fejlesztési tervek elkészítése a második félévre. A járási szakértői bizottsághoz a második félévre kért vizsgálatkérő lapok elküldése.
február:
Esetmegbeszélések.
Fejlesztési órák látogatása, megbeszélése.
Esetleges órarendváltozásnál a fejlesztési órarend változtatása.
március:
Esetmegbeszélések.
Megérkező szakértői vélemények értelmezése, fejlesztési tervek aktualizálása.
április:
Folyamatos konzultáció a szaktanárokkal, tanítókkal az eredményesebb fejlesztés érdekében.
Esetmegbeszélések.
május:
Év végi felmérések elvégzése. DIFER kontrollvizsgálatok.
Esetmegbeszélések.
június:
Év végi fejlesztő értékelések elkészítése. Az SNI felülvizsgálatos gyermekek vizsgálatkérő
lapjának kitöltése, elküldése a megyei szakértői bizottsághoz június 30-ig.
A BTMN felülvizsgálatos gyermekek nevének táblázatban történő elküldése a járási szakértői
bizottsághoz. Tanév zárása, esetmegbeszélések.
Juhász Márta
a fejlesztő munkaközösség vezetője
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