
 

Munkaterv 2020/2021                                                                                              Zsirai Általános Iskola 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI MUNKATERV  
 

2020/2021-ES TANÉVRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Munkaterv 2020/2021                                                                                              Zsirai Általános Iskola 2 

 
Jogszabályi környezet 
 
A munkatervet a nevelőtestület az év eleji tantestületi értekezleten vitatja meg, és az ott elhangzott 
kiegészítésekkel együtt nyílt szavazással fogadja el. 
 
Az intézményi munkaterv alapját képezi a munkaközösség vezetők által készítendő munkaközösségi 
munkatervek, melyek az itt megfogalmazottakat figyelembe véve határozzák meg a munkaközösség 
tagjaira vonatkozó konkrét feladatokat. 
 
A nevelőtestület által elfogadott munkatervben foglaltak végrehajtása a nevelőtestület, az iskola 
dolgozóinak minden tagjára nézve kötelező. 
 
 
A 2020/2021-es tanév tervezési dokumentumai 
 

 Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény 
 326/2013. Kormányrendelet és módosításai 
 20/2012 EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 
 27/2020.  EMMI rendelet a tanév rendjéről 
 A Zsirai Általános Iskola Pedagógiai programja és Helyi tanterve 
 Az intézmény szakmai alapdokumentuma 
 SZMSZ 
 Házirend (+Járványügyi eljárásrend) 
 a korábbi tanév(ek) beszámolói, értékelései, elemzései, eredményei 

 
 
A tanév rendje 
 
A tanítási év:     2020. szeptember 1-től 2021. június 15-ig tart  
A tanítási év első féléve   2021. január 22-ig tart.  
A tanítási napok száma:   179 nap  
Tanítás nélküli munkanapok száma: 7 nap 
A tanulók (szülők) értesítése az I. félév eredményéről: 2021. január 29.  
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára: 2021. december 4.   
Általános felvételi eljárás kezdete: 2021. 01. 23.  
Központi írásbeli felvételik:  2021.01.23. 10:00. 
Felvételi jelentkezési lapok elküldésének határideje: 2021. február 19. 
 
 
Tanítási szünetek 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási 
nap 2020. november 2. (hétfő). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2021. január 4. (hétfő). 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási 
nap 2021. április 7. (szerda). 
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Mérések 

 Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon: 2021. május 26.  
 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 5-8. évfolyamon: 2021. január 11. 

és április 23. között  
 Írásbeli idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon (német): 2021. május 1. 

 
 
Munkanap áthelyezés 

 2020. december 12. – december 24. helyett 
 
Tanítás nélküli munkanapok 

1. Pályaorientációs nap 2020. október  
2. Nevelési értekezlet 2020. december 12.  
3. Félévértékelő értekezlet 2021. február 3. 
4. Nevelési értekezlet 2020. április 
5. Családi nap 2020. május 
6. DÖK választás: Gyereknap, sportnap 2020. május 

 
Nevelőtestületi értekezletek 
 

 2020. augusztus 24.  
 Alakuló értekezlet: Az új tanév előkészítése. Aktuális információk, feladatok, tájékoztatás. 
 Tanévnyitó ünnepség előkészítése. 

 2020. augusztus 27. 
 Munkaközösségi megbeszélések: Az éves munkatervek előkészítése. 

 2020. szeptember 3.  
 Tanévnyitó értekezlet: Tantárgyfelosztás elfogadása. Munkaterv beterjesztése, elfogadása. 
 Évindítás aktuális feladatai. Órarendek, egyéb munkaköri feladatok kiosztása, megbeszélése. 

 2020. december: Nevelőtestületi értekezlet aktuális témában (Covid helyzet; digitális oktatás 
utáni  felzárkóztatás értékelése) 

 2021. január 22. 
 Félévi osztályozó értekezlet: Félévi értékelések  

 2021. február 3. 
 Félévet értékelő tantestületi értekezlet: Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat 
 meghatározó értekezlet. 

 2021. április: Nevelőtestületi értekezlet 
 2021. június 15. Osztályozó értekezlet Tanév végi értékelések  
 2021. június 25. Tanévzáró értekezlet: Az éves munka értékelése. A következő tanév 

feladatainak a meghatározása. 
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Helyzetelemzés 
 
Intézményünk fenntartója és működtetője a Soproni Tankerületi Központ.  
A 2020/21-es tanévet 113 beírt tanulóval, 7 osztállyal kezdjük meg (összevont 1-2.). Az alsó tagozat 
munkáját 2 napközis csoport, a felső tagozat munkáját pedig két tanulószobai csoport segíti. 
 

A gyermeklétszám alakulása 
  

 Az előző tanévhez képest 2 fővel több. Az elsősök sajnos csak tízen vannak. viszont más 
osztályokba (szinte mindegyikbe) érkezett más iskolából tanuló (7 fő). 6 SNI tanuló 
integrálása történik az intézményben. 

 SNI tanulók száma 11 fő. 
 BTMN-es tanulóink száma 3 fő. 
 Tartós beteg 2 tanulónk. 
 Már második osztályos az I. típusú diabéteszes tanulónk, akinek az ellátása (inzulin 

értékeinek figyelése, korrigálása, a mérő eszköz kalibrálása, étkezésének figyelése) a 
tanítóra mérhetetlen feladatokat ró, felelősségét megsokszorozza. 

 Intézményünk tanulóinak pontosan 50 %-a bejáró tanuló. Programjaink szervezésében 
gondolnunk kell utazásukra. 

 
Személyi feltételek 
 

 A feltételek maradéktalanul adottak a tanév feladataihoz és a szakmai munkához. 
 Személyi változás az idei tanévben van. A testnevelőnk szombathelyi iskolában sport 

osztály szervezésére kapott lehetőséget, így testnevelő nélkül maradtunk. Augusztus 
utolsó napjaiban azonban találtunk testnevelőt, aki elvállalta iskolánkban a felső tagozat 
testnevelés óráit, s még a tanulószobába is be tud segíteni. 

 Minden pedagógusunk teljes állásban alkalmazott az intézményben. 
 Balogh Tibor kollégánk áttanítást végez Lövőre és Sopronkövesdre heti 11,5 órában. 

Az áttanítások nehezítik az intézményi időbeosztást. 
 Az angol szakkört egy helyben lakó, GYES-en lévő pedagógus vezeti, megbízással, heti 4 

órában. 
 SNI tanulóink ellátását Dobos Éva utazó gyógypedagógus végzi. 
 Logopédiai ellátásra szoruló tanulóinkkal Sodicsné Horváth Gyöngyi utazó logopédus 

foglalkozik. 
 BTMN-es tanulóink fejlesztése Beer Katalin fejlesztő pedagógusunk feladata. 
 A tartósan beteg (diabéteszes, epilepsziás) tanulóink ellátásához pedagógiai asszisztenst 

vehettünk fel, aki nagy segítség az iskolai munka sok-sok területén. 
 Családi és nevelési problémák feltérképezésére és a tanulók megsegítésére fontos 

lenne, hogy intézményünk legalább néhány órában pszichológussal rendelkezzen 
(utazó pszichológus formában). 
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Tanulói létszámadatok: 
 

osztály létszám SNI BTMN Tartós 
beteg 

HHH számított létszám 

1-2. 10+13 0+1 0+1 0+1  24 
3. 15 1 1   16 
4. 21 4    25 
5. 12 3    15 
6. 14   1  14 
7. 16 1 1  1 17 
8. 12 1    13 

Össz. 113 11 3 2 1 124 
 

 
Tárgyi feltételek  

 Berendezéseink jónak mondhatók. Az elmúlt években új tantermi bútorokat 
vásároltunk. Megoldódtak a tárolási gondjaink is a megvásárolt tároló szekrényekkel. 

 Az EFOP pályázat keretében minden pedagógus kapott tanári laptopot. Beüzemelésük 
megtörtént. Napi adminisztrációs és oktató tevékenységükben folyamatosan használják 
a notebookokat.  

 Az épület fűtését szolgáló kazánjaink már 21 évesek. Cseréjükről gondoskodnunk kell. 
Körültekintően kell eljárni, mert a kazánhelyiség megfelelőségét is kifogásolta az utolsó 
ellenőrzés. 

 A vízvezeték rendszerünk 1992-es anyagokkal – azaz még fém vezetékekkel – készült. 
Már két tanéve tapasztaljuk, hogy rozsdás víz folyik a csapokból. Már a szülők is 
kifogásolták a víz minőségét, kérték a javítását. 

 A napelemek működése kitűnő. Termelésük szinte fedezi az éves áramszükségletünket. 

 Ami még hiányzik, vagy fejlesztésre szorul (A tavalyi Beszámolóban is megfogalmazott 
feladatok, melyek még nem valósultak meg.) 

- tornaszoba tisztasági festése 

- homlokzat szigetelés, nyílászárók cseréje (a nyílászárók részleges cseréje megtörtént 
négy éve, de a javítás nem) 

- tetőtér mennyezeti födém szigetelése (jelenleg szinte nincs is szigetelés a födémen); 
ennek a megvalósítása még az őszi időszakban fontos lenne, hogy a téli időjárásban 
már érezhessük jótékony hatását (várjuk a KEOP-os pályázati forrást) 

- tanulói laptopok egy osztálynyi mennyiségben a modern oktatás lehetőségeinek 
kihasználásához (sajnos az EFOP-os pályázatból nekünk nem jutott, pedig nagyon 
vártuk, hogy kipróbálhassuk az új módszert) 

- digitális táblákhoz tartozó laptopjaink elavultak, tönkrementek; újak beszerzéséről 
gondoskodni kell 

- digitális feleltető-rendszer. 
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2020/2021-es tanév általános főbb feladatai 
 
1. Ágazati pótlék bevezetésére került sor 2020. július 1-től, ami az alapilletmény 10 %-a. Ismételten 

javaslatot kellett tennünk a pedagógusok differenciált illetményemelésére, melyre 
szeptemberben kerül sor. Meg kellett határoznunk az intézményben alkalmazott pótlékok 
összegét. Az értékelés az Intézményi Értékelési rendszere alapján készült el. 

2. Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben az intézményünkben a járványügyi készenlét idején 
alkalmazandó eljárásrendről 

 Alkalmazzuk az EMMI által kidolgozott intézkedési tervet. A tanévre az ebben meghatározottak 
 szerint készültünk fel. Az iskolánk egész területén egészségügyi szempontból biztonságos 
 környezetet alakítottunk ki. Biztosítjuk a lehetőséget az előírt helyeken a kézfertőtlenítésre, 
 kézmosásra. Odafigyelünk a folyamatos takarításra, fertőtlenítésre és a rendszeres 
 szellőztetésre. Az étkezésre vonatkozó szabályokat a pedagógusok, a pedagógiai asszisztens és 
 a konyhai dolgozó megismerték és ennek megfelelően végzik majd a feladataikat.  
 Elkészítettük és tájékoztattuk a szülőket, tanulókat, pedagógusokat és a takarítót a járványügyi 
 készenlét során alkalmazandó eljárásrendről. 

 Az eljárásrendet minden érintett megkapta emailen, valamint az iskola honlapján is 
 megtalálható. 

3. Végre kell hajtani a jogszabályi változásokból adódó aktuális feladatokat. A stratégiai 
dokumentumokat folyamatosan frissíteni kell a törvényi változásoknak megfelelően.  

Pedagógiai program  
Helyi tanterv  
SZMSZ 
Házirend 
Munkaterv  

 
4. Aktualizálni kell a tanmeneteket (határidő szeptember 18.). 
 
5. Át kell tekinteni az SNI-s és BTMN-es tanulók nyilvántartását, az adatokat frissíteni kell a törvényi 

változásoknak megfelelően. 
 

6. Az idei tanévben sok a más iskolából érkező tanulóink száma, segítenünk kell beilleszkedésüket, 
törekednünk kell az osztályok stabilitásának megőrzésére is. 

 
7. Aktualizálni és ismertetni kell a szülőkkel és a tanulókkal a házirendet (vele együtt a Járványügyi 

eljárásrendet), érvényre kell juttatni az abban foglaltakat. 
 
6. A gyermekvédelmi munkát a munkaközösségek koordinálásával az osztályfőnökök végzik. Nagy 

figyelmet kell fordítani a szülők által elhanyagolt gyermekek személyiség fejlesztésére, 
problémáinak megoldására, az esetleges hiányzások feltérképezésére, visszaszorítására. 

 
7. Fontos a szülőkkel való jó kapcsolat. Meg kell adni a lehetőséget a szülőknek a nevelő által 

választott módszer megismerésére, a gyermekeik előmeneteléről való tájékozódásra, a problémás 
esetek négyszemközti megbeszélésére.  

 
8. Az elektronikus napló használata. Lehetőségeinek legszélesebb körű kihasználása a cél. Fontos a  

KRÉTA rendszer fejlesztéseinek áttekintése és használata az adminisztrációban.  
 

9. Folyamatosan frissíteni kell az iskolai honlapot. 
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10. Az idén van egy összevont osztályunk, az osztálytanítónak két korosztályra is kell koncentrálnia. 

Feladata az összevont osztályban tanító más pedagógusokkal való szoros együttműködés: 
testnevelő, német tanár, napközis tanár. 

 
11. A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez kapcsolódó programokon. Ennek értelmében, iskolánkban az alábbi témahetek és 
témanapok kerülnek megrendezésre: 
 Egészséghét – 6. osztály     (f: Szilágyiné Horváth Rita) 
 Helytörténeti projekt – 7. osztály   (f: Doroginé) 
 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja)  (f: Szilágyi János) 
 „Pénz7” témahét 2021. március 1-5. között  (f: Doroginé, Szilágyiné) 
 Fenntarthatósági Témahét ápr. 19-23. – 8. osztály (f: Balogh Tibor) 
 Idegen nyelvi kommunikáció és kapcsolatépítés 

Projektnap Lutzmannsburgban    (f: Simon Marianna) 
Nyelvi tematikus hét Zsirán a locsmándiakkal együtt (f: Simon M., Baloghné, Doroginé) 

 
12. Fontos feladat az 1. és 5. évfolyamon az új helyi tanterv szerinti oktatás bevezetése. 
 
13. Nevelési-oktatási feladataink 

 A tanítást támogató iskolai légkör megteremtése. 
 A digitális oktatás támogatása, felkészülés az esetleges átállásra. 
 Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók kapjanak 

megkülönböztetett figyelmet 
 Közösségi munka és közösségi szellem fejlesztése. 
 Tartalmas és érdekes programok szervezése 
 Szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás, melynek formája elsősorban digitális. 
 Hagyományok folytatása 
 Egységes tanulmányi és viselkedési normák betartása 
 A tanulók teljesítményének értékelése, a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján 

legyen fejlesztésközpontú. 
 
14. A tanítás nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – meg kell szervezni a kiskorú tanulók 

felügyeletét. (47/2013. /VII. 4./ EMMI rendelet 5.§ /6/) 
 
15. A középfokú beiskolázás rendjét meg kell ismerni a nyolcadikos osztályfőnöknek, és keresni kell a 

lehetőségét, hogy a szülők is megismerjék azokat. Mindezekkel együtt a felelősség a nyolcadikos 
osztályfőnök vállán van. A továbbtanulási jelentkezési lapoknál a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, pontosan, a határidőket betartva kell eljárni. 

 
16. A pályaválasztás megkönnyítése érdekében már alsóbb osztályokban is szervezünk 

pályaorientációs napot, ahol a különböző szakmák képviselőivel ismerkedhetnek meg a tanulók, 
illetve ellátogathatnak üzemekbe, munkahelyekre. (Az idei évben ezt iskolán belül szervezzük a 
járvány miatt.) 

 
17. Mindennapos testnevelői tevékenységet az egészséges életmódra nevelésre, az egészség 

megőrzésére, a betegségek megelőzésére irányuló személyiség fejlesztési feladatok eredményes 
megoldására kell fókuszálni.  
Tudatosítani kell a gyermekekben is, hogy az egészségnevelés nem kampány, hanem a mindennapi 
testmozgásban megvalósuló tevékenység. 
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KIEMELT CÉLOK ÉS FELADATOK 
Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott és a helyzetünkből adódóan a következő célokat, 
feladatokat kell, kiemelten kezelnünk a hagyományos, évenként ismétlődő feladataink mellett. 
 

Cél Feladat Tevékenység 
1. A járványügyi helyzet 
folyamatos figyelemmel 
kísérése, a készenlét 
fenntartása  

Az intézményi működés 
feltételeinek alakítása a 
járványügyi szabályok 
betartása alapján. Az új 
szabályok megfelelő 
kommunikálása. 

Elvárás a fertőtlenítő takarítás rendszeressége, az 
eszközök, játékok fertőtlenítése; a rendszeres fertőtlenítő 
kézmosás, papírtörlő használata, a rendszeres szellőztetés. 
Lehetőség szerint nyitott ablaknál történő tanítás. 
Lehetőség szerint a távolságtartás megvalósítása. A 
testnevelésórák szabadban tartása, amikor az lehetséges. 
Pontos időbeosztás betartása az ebédlőnél. Digitális 
oktatás esetén gyermekfelügyelet biztosítása. A protokoll 
szigorú betartása beteg dolgozó, tanuló, vagy családtag 
esetén. 

2. Az új PP – Nevelési terv és 
helyi tantervek (1. és 5. 
évfolyamokon) történő 
bevezetése 

Az 1. és 5. évfolyamokon a 
tanmenetek elkészítése az új 
óraszámok, tankönyvek 
ismeretében. Az 1. 
évfolyamon kiemelt 
figyelmet kap a tantárgyi 
órákon a társadalmi és 
természeti környezet 
életkornak megfelelő 
ismereteinek a tananyaghoz 
illeszkedő beépítése. 

A munkaközösségek tevékenységeiben kiemelt figyelmet 
kap az 1. és 5. évfolyamokon folyó szakmai munka. A 
tapasztalatokról az intézményi beszámolóban hírt adunk. 

3. A pedagógusok, tanulók, 
szülők digitális 
kompetenciájának 
továbbfejlesztése. 
Felkészülés az esetleges 
digitális oktatásra. 

A bevált hastagh.scool 
rendszer használatának, új 
lehetőségeinek 
megismerése. A 
kommunikációs csatornák 
feltérképezése. 

Tantestületi programismertetés, továbbképzés, az 
alkalmazás során az egymástól tanulás gyakorlata. 
A szülők, tanulók elérhetőségi adatainak frissítése, 
aktualizálása. 
Tanulók technikai lehetőségeinek felmérése, hiányosságok 
feljegyzése segítő céllal (kinek lesz szüksége eszközre a 
digitális oktatás bevezetésekor) 

4. Felkészülés a 6 éves 1. 
osztályosok fogadására, 
tanítására, nevelésére 

Elnyújtott óvoda-iskola 
átmenet biztosítása az eltérő 
életkorú és fejlettségű 
gyermekek számára. 

„Nulladik” szülői értekezlet, osztályprogram. Játékos 
fejlesztés, tanulás. Sok-sok mozgás. Fejlesztő értékelés az I. 
évfolyamon. 

5. Az újonnan belépő 
pedagógus támogatása. 
Új osztályfőnök. 

Iskolánk új testnevelőjének 
megismerése, mentorálása. 

Segítjük megismerni a szervezeti és munkakultúránkat az 
új kollégával. Az új ötödikes osztályfőnöknek a régi átadja 
ismereteit, tapasztalatait – bevált módszereket, a közösség 
és a tanulók jellemzőit, adminisztrációs információkat… 

6. A kiemelt bánásmódot 
igénylő tanulók fokozott 
segítése 

A tehetséges gyermekek 
fejlesztése, lehetőségeik 
kiterjesztésének segítése. Az 
SNI, BTMN-es tanulók 
szakszerű ellátása. 

A tehetségígéretes tanulók feltérképezése és figyelemmel 
kísérése. Szoros együttműködés - rendszeres megbeszélés, 
szakvélemények értelmezése, hospitálás – az érintett 
tanulókkal dolgozó pedagógusok között az 
gyógypedagógus és a logopédus bevonásával. 

7. Az intézményi tevékenység 
folyamatos figyelése a jobb 
és biztonságosabb működés 
érdekében 

Az ellenőrzési terv vezetői 
szintű tervezése, 
megvalósítása 

Azintézményi élet, működés különböző területeinek 
folyamatos figyelemmel kísérése a tervezetteknek 
megfelelően. A tapasztalatok rögzítése, javaslatok a 
javításra, jobbításra. Az eredmények kommunikálása. 

8. A tanulólétszám 
megtartása 

Szoros kapcsolat kiépítése a 
nem körzetes óvodákkal és 
önkormányzatokkal 

Peresznyei óvoda és önkormányzat folyamatos 
tájékoztatása az intézményi életről. Meghívás a 
programjainkra. 
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Ellenőrzési terv 

Az eredményes munkavégzés érdekében folytatni kell a tapasztalatcserét, a célirányos 
óralátogatásokat, melyek szolgálják a pedagógusértékelés/minősítés/tanfelügyeleti ellenőrzés 
kialakított rendszerének működését is - követve az elfogadott értékelési rendet. 

Az iskola igazgatója, valamint helyettese a 2020/2021-es tanévben továbbra is fokozottan vizsgálják: 

- A járványügyi helyzettel kapcsolatos országos és intézményi szabályok és ajánlások betartását, az 
iskolai higiéné szigorú fenntartását. 

- A munkafegyelem alakulását, kiemelten az órakezdést és órabefejezést, a nevelői ügyelet ellátását, 
az indokolt óra- és teremcserék rendjét, a kiosztott feladatok elvégzését. 

- A pedagógiai program - tantárgyfelosztás - dokumentálás hármas egységének megvalósulását. 

- A tanítási órák módszertani szervezését, a képességfejlesztést, a tantárgy-pedagógiai szempontok 
betartását, munkaformákat, a szemléltetést, az eszközök kihasználását, a terem- és szertárrendet. 

- A nevelői adminisztrációs fegyelem betartását (a pontos elektronikus naplóvezetést, benne a 
helyettesítések beírását, hit- és erkölcstanórák vezetését, osztályzatok beírását, a tanulói mulasztások 
igazolását, a fegyelmezési célú büntetések fokozatok szerinti betartását és alkalmazását), dicséretek és 
jutalmazások rögzítését. 

- Az országos mérés-értékelés, szakmai ellenőrzés keretében megvalósuló feladatok figyelemmel 
kísérése (fittség, edzettség; matematika-szövegértés; idegen nyelvi) 

- A hetesi felelősi feladatok megtartását, a termek állapotmegőrzését, az öltözők rendjét és a tanulói 
felszerelés meglétét, a tanulók által használt mellékhelyiségek rendjét, továbbá az ebédlő biztonságos 
használatát. 

- A tanítási eszközök megóvását, a technikai berendezések használatát, a takarékos 
energiafelhasználást, az állagmegóvást. 

Dokumentumok ellenőrzése:   

Ellenőrzés tárgya Határidő Felelős Megvalósulás 
Tanmenetek, foglalkozási tervek, 
szakköri tematikák, egyéni 
fejlesztési tervek, egyéni fejlődési 
lapok 

szeptember 
február 

munkaközösség-vezetők, 
intézményvezető 

 

Tanítási órák látogatása folyamatos munkaközösség-vezetők, 
intézményvezető 

 

Önértékelések október, november, március BECS, intézményvezető  
E-naplók vezetése, törzslapok, 
ellenőrzők 

szeptember, január, június intézményvezető és 
helyettese 

 

Beírási napló október intézményvezető-helyettes  
Diákigazolványok, pedagógus 
igazolványok nyilvántartása 

október Iskolatitkár  

E-napló ellenőrzése; 
A naplók osztályozási, értékelési 
részének áttekintése 

havonta intézményvezető  

A hiányzások dokumentálása a tárgyhónapot követő 
hónap első hete 

osztályfőnökök  

Félévi értesítők, szöveges 
értékelések, év végi bizonyítványok, 
törzslapok 

január, június intézményvezető és 
helyettese, osztályfőnökök 
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Egyéb ellenőrzések: 

Ellenőrzés tárgya Határidő Felelős Megvalósulás 

Tűz –és munkavédelmi 
szemle 

szeptember intézményvezető és 
helyettese 

 

Tisztasági bejárások szeptember, január, április intézményvezető és 
helyettese 

 

Technikai és ügyviteli 
dolgozók 
munkafegyelmének 
ellenőrzése  

október, február, május  intézményvezető és 
helyettese 

 

Leltárellenőrzés, selejtezés december intézményvezető és 
helyettese 

 

 

  
Pedagógus előmeneteli rendszer 
 
A 2020-ban sikeres minősítő vizsgát tett pedagógus (Orbán György) átsorolása 2021. január 1-jén. 
A 2021-ben várható minősítések: 
A minősítési tervbe bekerülő pedagógusok a hatályos Korm. rendelet értelmében 2020. november 25-
ig tölthetik fel e-portfóliójukat az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Sikeres 
minősítési eljárás esetén 2022. január 1-jén kerülhetnek a pedagógus-előmeneteli rendszer, következő 
fokozatába. 
 Minősítésre jelentkezett és bekerült pedagógus: 
  Martonné Ragasits Andrea 
  Szilágyiné Horváth Rita 
 
 
Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 2021-ben 
 
A pedagógusokkal együtt az érintett intézményvezetők is értesítést kapnak arról, hogy a köznevelési 
intézmény számára kialakított internetes felületen elérhetővé válik számukra az érintett pedagógusok, 
vezetők listája, valamint az az információ is, hogy az intézményük érintett-e a 2021. évi pedagógiai 
szakmai ellenőrzésben. 
A 2021. évi ellenőrzési tervbe intézményi, vezetői ellenőrzésünk nem lesz. 
A 2021. évi tanfelügyeleti ellenőrzésbe bekerült pedagógusok: 
 Beer Katalin 
 Nyikosné Zsupponits Beatrix 
 Szilágyi János 
 
 
Önértékelés 
 
A tanfelügyeleti ellenőrzés előtt intézményi önértékelésre kerül sor a fent említett három pedagógus 
esetében. 
A pedagógusok első önértékelésére 2016 - 2021 között kerül sor. 
A tanév során az eddig még nem önértékelt pedagógusok önértékelését is elvégezzük az OH által 
felkínált felületen. (Ezt már a múlt tanév végén is elkezdtük, de a járványügyi helyzet miatt 
befejezetlenül maradt. 
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Megbízatások 
 
Intézményvezető:     Doroginé Kovács Melinda 
Intézményvezető helyettes:    Szilágyi János 
KIR adatok karbantartása:    Tájmelné Rákóczy Mónika, Doroginé K.M.  
KRÉTA rendszer:     Doroginé, Tájmelné 
OH dokumentumfeltöltő felület:   Doroginé 
OH felületen önértékelések, tanfelügyeletek indítása:  Doroginé, Szilágyi János 
Havi adatszolgáltatások teljesítése:   Doroginé, Szilágyi János, Tájmelné 
A tanulókkal kapcsolatos panaszkezelés:  Doroginé és az osztályfőnökök 
Iskolai sportélet szervezése:    Szilágyi János 
Úszás oktatás szervezés (ha lesz):   Szilágyi János 
Határtalanul pályázat (ha lesz):   Simon Marianna, Doroginé 
Pályaválasztás, pályaorientáció:   Osztályfőnökök, Szilágyiné Horváth Rita 
DÖK vezető:      Dr. Kovácsné Molnár Ágnes 
Munkaközösség vezetők:  Balogh Tiborné (alsós);  Nyikosné Zsupponits Beatrix (felsős) 
Osztályfőnökök: 
 1-2. o. Balogh Tiborné 
 3. o.  Beer Katalin 
 4. o. Martonné Ragasits Andrea 
 5. o. Balogh Tibor 
 6. o. Sodics Péter 
 7. o. Simon Marianna 
 8. o. Szilágyiné Horváth Rita 
Tankönyvfelelős, tankönyvek nyilvántartása: Szilágyiné Horváth Rita 
Iskolai honlapra az információk feltöltése, karbantartása: Nyikosné, Baloghné, Balogh Tibor 
Rendszergazda:     Balogh Tibor 
Tűzvédelmi felelős:     Szilágyi János 
OTP Bank Bozsik Intézményi Program:  Szilágyi János 
Óvoda – iskola kapcsolattartás:   Orbán György, Martonné Ragasits Andrea 
 
 
Középfokú iskolai felvételi eljárás 
 
A határidők és a feladatok a 27/2020.  EMMI rendelete 2. sz. melléklete szerint 
Felelősök:  Szilágyiné Horváth Rita,  Doroginé,  Simon Marianna 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 
 
A gyógypedagógiai és logopédiai ellátást külső szakemberek végzik.  Intézményünk szakmai 
alapdokumentuma tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését – oktatását. Az 
együttnevelés során fontos feladatunknak tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők és a tanulók 
közösségének felkészítését a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. Az együttnevelés 
megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs szemlélet 
érvényesül. 
Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek 
személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon. 
BTMN-es tanulók fejlesztését saját fejlesztő pedagógusunk látja el. Az, hogy ismeri a tanuló helyzetét, 
iskolai tevékenységébe belelát elősegíti a személyre szabott fejlesztést. 
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Központi mérések tervezése 
 

- Kompetenciamérés 
Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott 
méréseket, értékeléseket a 2020/2021. tanévben a Hivatal szervezi meg 2021. május 26. 
napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való 
részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelésórák 
kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a 
Hivatal részére 2020. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. Az 
értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését 
a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. 

Koordinátor: Szilágyi János 
 

- DIFER mérés. 
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 
az általános iskolák 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az 
óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek 
fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja 
az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 
rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2020. október 22-ig a Hivatal által meghatározott 
módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott 
vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 4-ig kell elvégezniük. 
Koordinátor:   Doroginé Kovács Melinda, Orbán György 
A névsor leadási határideje:   2020. október 5. 
A mérés elvégzésének határideje:  2020. december 4. 
 

- NETFIT mérés 
A 2020/2021. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 
keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. 
évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell 
megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelésioktatási intézmények 2021. május 
29-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 
NETFIT® koordinátor:   Szilágyi János 
 

- Idegen nyelvi mérés 
A hatodik és nyolcadik évfolyamon német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell 
folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi 
szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola 
pedagógusai 2020. május 19-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök 
alkalmazásával. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a 
Hivatal részére 2020. november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi 
adatait 2021. június 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.  

 Koordinátor:   Szilágyi János, Simon Marianna 
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Kapcsolataink 
 
1. Soproni Tankerületi Központ 
Megalakulása óta biztosítja az intézmény működését. Havi ellátmány fedezi a felmerülő problémák 
költségeit. Ésszerű és meggondolt gazdálkodást vár el. 
Az intézmény vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a humán erőforrást és a jövőbeni 
szükségleteket. Ezeket jelzi a fenntartó felé. 
Közös munkánk során megvalósul: 

 részvétel pályázatokban, kapcsolódás a sikeres pályázatokhoz 
 folyamatos adatszolgáltatás, tájékoztatás. 
 szóbeli és írásbeli beszámolók készítése, jegyzőkönyvek megküldése 
 kapcsolattartás a központ szakembereivel, részvétel az értekezleteken 

 
2. Zsira Község Önkormányzata, környező települések Önkormányzatai 
Rendezvényeken szívesen látott vendégek vagy szereplők iskolák tanulói. Bekapcsolódunk a 
települések programjába. Segítő szándékkal állnak az iskola működéséhez. 
 
3. IKSZT és Könyvtár 
Ebben a tanévben is az iskola részt vesz a községi ünnepségek lebonyolításában, koszorúzásokon. 
Műsorral készülünk március 15-re, október 23-ra és a hagyományos karácsonyi ünnepségre is. 
Szívesen veszünk részt ezek után is az általuk szervezett gyermekszínházi, bábszínházi előadásokon, 
mozi vetítéseken. 
 
4. Körzeti orvosok, védőnői szolgálat, fogászat 
Éves program alapján vizsgálják gyermekeink fejlődését. Elvégzik a szükséges szűrővizsgálatokat, 
oltásokat. Rendszeresen végeznek higiéniai vizsgálatokat. Előzetes egyeztetés alapján, osztályfőnöki 
órákon segítenek eligazítani gyermekeinket az őket érdeklő kérdésekben. Éljünk a lehetőséggel és 
kérjük meg őket foglalkozások megtartására.  
A fogászati szűréseket rendszeresen elvégzik. 
 
5. Óvodák 

 folyamatos szakmai és pedagógiai megbeszélések 
 a nagycsoport látogatása az iskola első osztályában 
 közös rendezvények megvalósítása – karácsony, farsang 
 elsős és negyedikes tanító folyamatos kapcsolattartás 

 
6. Egyházak 
Hittan órák megtartásának biztosítása 
 
7. Rendőrség, iskolarendőr 
Tájékoztatás, felvilágosítás, bemutatók, versenyek. Az iskolarendőrrel kiváló a kapcsolatunk. Szívesen 
segít a problémák megoldásában, részt vesz az iskolai rendezvényeken. 
 
8. Testvériskolai kapcsolatok: 
Kapcsolatban vagyunk az ausztriai Lutzmannsburg iskolájával. Tematikus napjainkon kiemelt feladat a 
kétnyelvűség és a kommunikáció. 
 
9. Marionett AMI 
Lehetőséget biztosítunk a művészeti iskolának tevékenysége gyakorlására. 
- Zongora oktatás 
- Modern tánc 
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