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A Munkaterv jogi alapját az alábbi jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső 

irányítási eszközök képezik: 

  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

- 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

- 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

- 134/2016. (VI. 10.) Kormányrendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról, 

- az intézmény Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje 

- egyéb, az intézményvezető és a Tankerületi Központ vezetője által kiadott belső irányítási 

eszközök 

- A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ Fejlesztési Terve 

- (EU) 2016/679. rendelet (GDPR), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács rendelete 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján: 

„Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint 

az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a 

fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői 

szervezet, közösség, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi 

diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati 

képzés folytatójának véleményét is.” 

 

 

 

I. A Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2021/2022. tanévi munkatervének 

értékelése:  

A 2021/2022-es tanévre kitűzött kiemelt célokat, a hozzájuk rendelt feladatokat döntő 

többségében sikerült megvalósítanunk a Covid jelenléte ellenére is. A Covid -19 miatt három 

általunk szervezett városi verseny maradt el. A szövegértés fejlesztése, a tanulás tanulása terén az 

idei évben is fontos teendőink vannak.  A 7.c osztály ősszel egy digitális nyelvi mérésen vett részt, 

amely előkészítette az új digitális mérést. A munkatervben vállalt házi angol és német nyelvvizsga 
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(május-június) az idén lezajlott, a tanév végén kiértékeltük az itt született eredményeket, 

elégedettek lehetünk. Az emelt szintű nyelvoktatás látszik az elért eredményekben. Áprilisban 

megtörtént az 5. évfolyamos diákok neveltségi szintmérése, aminek tapasztalatait levontuk. 

Sikeresen lezajlott az országos digitális kompetenciamérés, valamint a NETFIT mérés is. A 

tapasztalataink: a felület többször túlterhelt volt, a gyerekek eredményeit lassan mentette el, 

olykor nem mentett el eredményeket. Ez miatt több diák-főleg az első két alkalommal nem ért a 

szövegértés, matematika rész végére. Jegyzőkönyvben ezt rögzítettük. Másként kell megoldanunk 

a lebonyolítást, a számítástechnika oktatás nem sérülhet a mérés miatt. A NETFIT mérés is 

megvalósult, az év előkészítésekor ezt is kiértékeltük. Az év eleji, félévi és év végi tantárgyi 

mérési eredményeinket kiértékeltük, a tapasztalatokra építve készítjük el idei munkatervünket. A 

tervezett belső és külső ellenőrzések megtörténtek, lezajlott a vezetői önértékelés, a vezetői 

tanfelügyelet, az intézményi önértékelés is. A BECS látogatása az idén sok kollégát érintett, 

magas színvonalú szakmai munkát tapasztaltak. Tehetséggondozás terén a humán erőforrások 

helyzete miatt kevés szakkört indítottunk, de a - megrendezésre került - versenyekre felkészítettük 

a gyerekeket, ahol az elmúlt évek legszebb eredményei születtek városi, területi, megyei, sőt, 

országos versenyeken. Ezt a beszámolómban táblázati formában megjelenítettem. 

Felzárkóztatásban a korrepetálások és a fejlesztő foglalkozások sokat segítettek, tanulmányi 

eredményünkre az idén is büszkék vagyunk. SNI-s és BTM-es gyerekeink ellátása, integrálása 

zavartalanul, hatékonyan megtörtént. Egyre nagyobb az összhang a fejlesztő munkaközösség és 

a tanítók/tanárok között, diákjaink folyamatosan megkapták a személyre szabott fejlesztést. 

Lemorzsolódási mutatóink ismét nagyon alacsonyak. Az új NAT szerinti oktatás 1-2, és 5-6. 

évfolyamon ment, akárcsak az emelt szintű nyelvoktatás. A felső tagozatban (felmenő 

rendszerben) ezzel járó + 2 felhasználható tanóra évfolyamonként lehetővé tette a reál és a humán 

tantárgyak óraszámának növelését, ami látszik a gyerekek eredményén. A tárgyi környezet 

fejlesztésében anyagi erőforrások hiányában továbbra is vannak megvalósulatlan beszerzések. 

Kollegáim idén is számos külső és belső képzésen vettek részt, igyekeznek módszertanilag 

megújulni, innovatív szemlélettel állni az oktatáshoz, egyre magabiztosabban használják a 

digitális felületeket. Kezd elterjedni a belső tudásátadás gyakorlata. Több sikeres és több 

sikertelen pályázatot nyújtottunk be a tanév során. A közösségépítésre, mint mindig, most is nagy 

hangsúlyt fektettünk és a kollegák között is igyekeztünk erre figyelni, közös programok 

szervezésével. Sikerült a szülőkkel és külső partnereinkkel fenntartani a jó kapcsolatot, ez az idén 

is sokat segített. 

A sok adódó nehézség ellenére összességében eredményes tanévet zártunk.  
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1. Kiemelt célok megvalósulása a 2021/2022. tanévben 

 

2021/2022. tanévre szóló célkitűzések A célkitűzések megvalósítása 

Igazgatási terület 

GDPR aktualizálása Az intézményi adatvédelmi szabályzat 

folyamatos frissítése a honlapon.  

Covid-19 járványügyi protokoll szükség 

szerinti változtatása, erős szülői 

tájékoztatás 

Folyamatos Covid – helyzet követés, protokoll 

naprakészen tartása; KRÉTA felület erős 

használata. 

E-tanker felület aktív használata Több új funkció napi használata az E-tanker 

felületen. 

Intézményi dokumentumok, szabályzatok 

felülvizsgálata 

Az alapdokumentumaink áttekintése, frissítése 

megtörtént. 

Intézményi honlapok naprakészen tartása Honlapunk naprakész. 

Szakmai terület 

A tehetséggondozás fejlesztése Számos új versenyeken indultunk, az Okos 

snack programba, pályáztunk a Robotika 

szakkör programra.  

Az oktatási tevékenység minőségének 

javítása 

Új, a digitális tanrend idején bevált módszerek, 

IKT eszközök, felületek rendszeres használata 

A térségi együttműködés fejlesztése- jó 

gyakorlatok megismerése 

Városi, tankerületi versenyek, DÖK 

rendezvények látogatása. Képzésen szerzett 

ismeretek belső tudásátadása erősödött. 

Hazai és nemzetközi pályázati aktivitás 

növelése 

 Több új pályázatot nyújtottunk be, több esetben 

sikeresen. 

Az SNI integráció további erősítése Új gyógypedagógus kolléga bevonása; belső 

képzés szervezése; hatékony BTM, SNI 

munkaértekezletek. 

A digitális országos mérések, NETFIT 

mérés előkészítése, mérés eredményeinek 

megtartása, javítása 

A mérés tárgyi és humán feltételeinek 

zavartalan biztosítása. A szövegértés, a logikai 

gondolkodás kiemelt feladatként való kezelése 

minden tantárgynál. 
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A lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók számának továbbra is alacsonyan 

tartása 

A korrepetálások, időben megkezdett 

fejlesztések és csoportbontások hatására a 

lemorzsolódási mutatók továbbra is nagyon 

alacsonyak. 

Vagyongazdálkodási terület (tárgyi környezet) 

udvari játszótér felújítása, ivókút 

beszerzése, beüzemelése 

ivókút beszerzése, beüzemelése alapítványi és 

szülői segítséggel megvalósult 

csarnok parkettacseréje parketta DMTK pályázati és önkormányzati 

önrészből ki lett cserélve  

csarnok hátsó ajtóinak cseréje nem valósult meg 

futókör javítása, cseréje, a csarnok 

elválasztó függönyének javítása  

nem valósult meg 

földszinti és 1. emeleti ablakok cseréje nem valósult meg 

belső fejlesztés  3 tanterem felújítása (1 szülői kivitelezés, 2 

céges felajánlás) 

tantermi beépített szekrények cseréje 1 teremben alapítványi keretből ki lett cserélve 

 

II. 2022/2023. tanévre meghatározott kiemelt célok: 

1. Igazgatási területen: 

1.1 KRÉTA Poszeidon rendszer használata az intézményekben. 

1.2  Teszek eszközmozgatási felület használatának bevezetése, a Poszeidon iktató rendszer 

általános használata, az adatvédelem új szabályozásának (GDPR) figyelembe vétele. 

1.3 Intézményi dokumentumok, szabályzatok felülvizsgálata, ha a jogszabályi változások 

szükségessé teszik. 

1.4 Intézményi honlap naprakészen tartása. 

 

2. Szakmai területen: 

2.1. A külső képzéseken szerzett ismeretek beépítése a szakmai munkába, a tapasztalatok átadása 

belső tudásmegosztással. 

2.2. A digitális országos kompetenciamérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos támogató rendszer; valamint a NETFIT szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó 

rendelkezésre álló adatainak elemzése, értékelése, annak felhasználása. 
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2.3. A KRÉTA, illetve a KRÉTA e-ügyintézési rendszer legújabb fejlesztéseinek megismerése, 

használatának intézményi támogatása - a szülők körében is.  

2.4. A bevált digitális felületek, az intézményi jó IKT gyakorlatok feltárása, adaptálásának 

segítése a lemorzsolódási mutatók, a kompetencia mérések eredményeinek javítása 

érdekében.  

2.5. Pályázati aktívitás növelése (Erzsébet tábor; Generali Élményprogram; Állj a starthoz!, MDN 

pályázat; Robotika pályázat, Önkormányzati pályázat, …) 

2.6. Prevenciós tevékenység erősítése. 

2.7. Környezettudatos szemlélet erősítése. 

2.8. Mentálhigiénés munkacsoport hatékonyságának növelése. 

2.9. Szociális érzékenység további erősítése. 

 

3. Vagyongazdálkodási  területen: 

3.1. Tervezett/szükséges infrastrukturális fejlesztések:  

Rövidtávú cél 
Megvalósulási 

idő 

A megvalósítást 

segítő/támogató 

udvari játékok átfestése 2022 ősz  szülői segítség, tanulói 

segítség 

csarnok hátsó ajtók cseréje 2023 KK 

futókör burkolatjavítása, cseréje 2022-23 KK, Alapítvány, szülői 

segítség, pályázati 

forrás 

WC-k ajtócseréje 2023 tavasz KK 

csarnok elválasztó függöny javítása 2022 ősz Önkormányzat, 
alapítvány, KK. 

Középtávú cél 
Megvalósulási 

idő 

A megvalósítást 

segítő/támogató 

1-2. emeleti tantermi beépített 

szekrények cseréje 

2023-2024 Alapítvány, KK, 

földszinti és 1. emeleti tantermek 

utca felöli frontjának ablakcseréje 

2023-2024 KK 
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informatika terem másik terembe 

költöztetése 

2023 KK 

új irodahelységek (igazgatói szoba) 2023-2024 KK, saját intézményi 
bevételi forrás, 
Alapítvány 

 

4. Munkaügyi (HR) területen: 

4.1. Pedagógus külső és belső továbbképzések tervezése, szervezése. 

4.2. Az intézményekben az eseti és állandó túlóra nyilvántartásának vezetése, ellenőrzése. 

4.3. Pedagógusok 7 éves 120 kredites továbbképzési ciklusának teljesítése, ellenőrzése. 

 

III. Feladatok havi bontásban: 

A programok a járványügyi helyzet alakulásának függvényében kerülnek megvalósításra. 

2022/2023 TANÉV RENDJE : PROGRAMOK 

AUGUSZTUS 
DÁTUM PROGRAM FELELŐS 

08.22. Alakuló értekezlet Weimber Róbertné 

08.23. 

a. Beszámoló a NETFIT mérések 
eredményeiről 
b. A vezetői tanfelügyelet szülői ill. 
munkatársi kérdőívek eredményeiről 
c. Arizona programról 

Sier Tamásné 
Oláhné Tóth Edina 

Vásárhelyi Gabriella 

Munkaközösség-vezetői értekezlet Weimber Róbertné 

08.24. – 08.25. Munkaközösségi értekezletek  Munkaközösség-vezetők 

08.25. 

Érzékenyítés (Beszédészlelés és 
beszédmegértés témakör) 

Oláhné Tóth Edina 

A Gilice-avató előkészületi munkái 
Tóth Andrea 

Alsós Munkaközösség 

08.29. 

Házirend aktualizálása – alsó és felső 
tagozat 

Alsós és felsős 
munkaközösségek tagjai 

Tűz- és munkavédelmi oktatás Vezetőség 

08.30. 

Szakmai konzultáció az SNI és BTMN 
státusszal rendelkező tanulók kapcsán 

Gyógy- és 
fejlesztőpedagógiai 

Munkaközösség 

Orvosi munkaalkalmassági vizsgálat 1. Vezetőség 

08.31. Tanévnyitó értekezlet Weimber Róbertné 

 

SZEPTEMBER 
DÁTUM PROGRAM FELELŐS 

09.01. 
1. tanítási nap 
Tanévnyitó ünnepség 

Weimber Róbertné 

09.01. – 09.09. Szülői értekezletek Osztályfőnökök 

09.02. EGYMI szakmai egyeztetés (SNI) Cservenyák Ildikó 
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Oláhné Tóth Edina 

Orvosi munkaalkalmassági vizsgálat 2. Vezetőség 

09.08. POK Intézményvezetői szakmai fórum  Oláhné Tóth Edina 

09.14. SZMK értekezlet 18.00h Weimber Róbertné 

09.19. 
T/2-es felmentési kérelmek leadási 
határideje 

Testnevelés 
Munkaközösség, 
osztályfőnökök 

Oláhné Tóth Edina 

09.19. – 09.23. Biztonság Hete  

09.19. – 10.10. 

8. évfolyamos tanulók számára 
pályaválasztást megalapozó 
kompetenciák vizsgálata 

Bakó Péter 

09.19 - 09. 23 Biztonság Hete 2022 témahét osztályfőnökök 

09.21. – 09.22. – 
09.23. 

Erdei iskola, társiskolai kapcsolatfelvétel 
– 3. évfolyam 

Osztályfőnökök 

09.23. – 09.29. Sulizsák program Jakabfi Katinka 

09.29. Magyar népmese napja Humán Munkaközösség 

09.30. 

Bemeneti mérésekhez szükséges adatok 
leadási határideje 

Katonáné Koller Erika 

Magyar Diáksport Napja – kidobó 
versenyek 

Testnevelés 
Munkaközösség, 
osztályfőnökök 

09.26. – 11.31. 

Kísérleti bemeneti 
mérés  
4. és 5. évfolyamon 
(szövegértési és 
matematikai 
kompetenciák) 

1 mérési nap Katonáné Koller Erika 

Bemeneti mérések  
6. és 8. évfolyamon 
(szövegértési, 
matematikai és 
természettudományi 
kompetenciák) 

2 mérési nap Katonáné Koller Erika 

 Diákolimpiai nevezések 
Testnevelés 

Munkaközösség 

 

OKTÓBER 
DÁTUM PROGRAM FELELŐS 

10.01. Zenei világnap 
Humán Munkaközösség 

(Marosi Márta) 

10.04. Állatok Világnapja 

Természettudományi (Reál) 
Munkaközösség  

(Jakabfi Katinka, Vásárhelyi 
Gabriella)  

10.10-10. 15 Állateledel gyűjtés helyi menhelyeknek Weimber Róbertné 

10.04. – 10.05. Pályaorientációs nap – „Szakmázz” Osztályfőnökök 

10.06. Aradi Vértanúk napja – rádiós műsor 
Humán Munkaközösség 

(Serbán Ágnes) 
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6.b műsora 

10.10. – 10.15. „Mozdulj a klímáért!” akcióhét 

Természettudományi (Reál) 
Munkaközösség  

(Jakabfi Katinka, Vásárhelyi 
Gabriella), szaktanárok 

10.11. 
Zrínyi matematika verseny nevezési 
határideje 

Matematika szakos tanárok, 
Tóth Andrea 

10.11-12. 
Papírgyűjtés SZMK és DÖK 

Zöllner Polett, Szabó Rita 

10.13. 
Bolyai matematika verseny nevezési 
határideje 

Matematika szakos tanárok 

10.14. DIFER előzetes felmérés Cservenyák Ildikó 

10.15. 

Egészségnap és „Mozdulj a klímáért” 
program 

Osztályfőnökök 

Bolyai matematika csapatverseny Matematika szakos tanárok, 
Tóth Andrea 

Erdőlátogatás – 6. évfolyam 

Természettudományi (Reál) 
Munkaközösség  

(Jakabfi Katinka, Vásárhelyi 
Gabriella) 

10.17. 
A pályaorientációs vizsgálathoz 
kapcsolódó adatok leadási határideje 

Katonáné Koller Erika 

10.17. – 10.21. Nemzeti ünnep (10.23.) Projekthét 
Szaktanárok, 

osztályfőnökök 

10.28. 
DIFER eredmény (létszám) lejelentése Weimber Róbertné, 

Oláhné Tóth Edina 

10.31. 
8. évfolyamos tanulók tájékoztatása a 
felvételi eljárás rendjéről 

Osztályfőnökök 

 Haloween party 
Nyelvi Munkaközösség 

(Martinák Edit,  
Nagy Orsolya) 

 

NOVEMBER 
DÁTUM PROGRAM FELELŐS 

11.15. 
Fogadó órák – 
felső tagozat 

17.00 – 19.00h Pedagógusok 
11.16. 

Fogadó órák – 
alsó tagozat 

11.18. 

Garázsvásár a Dunaharaszti Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
Alapítványáért 

SZMK 

11.20. 

A Nemzetközi Kenguru Matematika 
verseny (2. – 8. évfolyam) nevezési 
határideje 

Tanítók, 
matematika szaktanárok 

11.21. 
Zrínyi matematika verseny 1. forduló 
(iskolai) 

Matematika szakos tanárok 

11.23. SZMK értekezlet 18.00h Weimber Róbertné 

11.27. Tatai tanösvény - kirándulás 
Természettudományi (Reál) 

Munkaközösség  
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(Bordásné Nyáry Nikolett) 

11.30. 
Kimeneti mérésekhez szükséges 
adatok leadási határideje 

Katonáné Koller Erika 

 Workshop – ökoszatyrok készítése 

Természettudományi (Reál) 
Munkaközösség  

(Bordásné Nyáry Nikolett, 
Jakabfi Katinka) 

4. hét Taksony Napok – matematika verseny Matematika szakos tanárok 

 
Határtalanul szavalóverseny 
jelentkezés 

Humán Munkaközösség 
(Marosi Márta),  

magyar szakos tanárok  Határtalanul szavalóverseny 

 II. Világháborús Kiállítás látogatása 
Humán Munkaközösség 

(Baráth Viktória, Szabó Rita) 

 

DECEMBER 
DÁTUM PROGRAM FELELŐS 

12.02. 
Jelentkezés a központi írásbeli felvételi 
vizsgára 

Osztályfőnökök 

12.09. 

Bemeneti mérések lezáráshoz 
kapcsolódó adatok leadási határideje 

Katonáné Koller Erika 

DIFER vizsgálatok elvégzése Cservenyák Ildikó 

Jótékonysági kézműves vásár a 
Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola Alapítványának 
támogatásával 

Tóth Andrea 
Sárospatakiné Nagy Beatrix 

SZMK 

12.21. 
Osztálykarácsonyok Osztályfőnökök 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap  

 

JANUÁR 
DÁTUM PROGRAM FELELŐS 

01.09. Téli szünet utáni első tanítási nap  

01.03. – 03.31. 

Szakmai 
ellenőrzés az ált. 
iskolákban 

T2-es tanórák 
dokumentálása 
kapcsán 

OH 

01.09. – 05.12. NETFIT mérés az 5. – 8. évfolyamon Testnevelés Munkaközösség 

01.18. Osztályozó értekezlet – alsó tagozat 
Pedagógusok 

01.19. Osztályozó értekezlet – felső tagozat 

01.20. I. félév vége  

01.21. 
Központi írásbeli felvételi vizsgák a 6. 
és 8. évfolyamos gimnáziumokban 

 

01.22. A magyar kultúra napja – kiállítás 
Humán Munkaközösség , 

szaktanárok 

01.27. 
Tanulmányi eredmények 
kiértesítésének határideje 

Osztályfőnökök 

01.30. Félévzáró értekezlet Weimber Róbertné 

01.31. 
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák 
a 6. és 8. évfolyamos gimnáziumokban 

 

01.31. – 02.03. Szülői értekezletek Osztályfőnökök 
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január 3. hete 
Házi játékos váltóverseny 
lebonyolítása 

Testnevelés Munkaközösség 

 

FEBRUÁR 
DÁTUM PROGRAM FELELŐS 

02.01. Kosárlabda Diákolimpia 
Testnevelés Munkaközösség 

(Mohay György) 

02.08. 

SZMK értekezlet 18.00h Weimber Róbertné 

Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” 
verseny 

Humán Munkaközösség 
(Katonáné Koller Erika) 

02.10. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát 
szervező intézmények értesítik az 
írásbeli eredményéről a tanulókat 

 

02.17. 

Zrínyi matematika verseny 2. forduló 
(megyei) 

Matematika szakos tanárok 
Tóth Andrea 

Farsang az alsó tagozaton 
Tóth Andrea, 

Osztályfőnökök 

02.22. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói 
jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak, a tanulói adatlapot a 
Hivatalnak 

Weimber Róbertné, 
osztályfőnökök 

Paralimpia napja 
Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Farsangi táncos mulatság a felső 
tagozaton 

DÖK, 
osztályfőnökök 

02.24. 
Bendegúz Nyelvész  
(megyei döntő) 

Humán Munkaközösség 
(Marosi Márta) 

02.25. 
Országos Versmondó Verseny 
(Fazekas) 1. forduló 

Humán Munkaközösség 
(Katonáné Koller Erika) 

02.27. – 03.14. Szóbeli felvételi vizsgák  

 
Fazekas Történelem verseny - 
jelentkezés 

Humán Munkaközösség 
(Szabó Rita) 

 
Workshop – méhviaszos szalvéta 
készítése 

Természettudományi (Reál) 
Munkaközösség  

(Bordásné Nyáry Nikolett, 
Jakabfi Katinka) 

 
Kazinczy „Szép Magyar 
Beszéd”verseny 

Humán Munkaközösség 
(Katonáné Koller Erika) 

február eleje Városi szavalóverseny szervezése 
Humán Munkaközösség 

(Marosi Márta) 

 

MÁRCIUS 
DÁTUM PROGRAM FELELŐS 

03.02. 

Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny  
(5. – 6. évfolyam) iskolai/házi forduló 

Természettudományi (Reál) 
Munkaközösség  

(Vásárhelyi Gabriella) 
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03.06. – 03.10. Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét 
Természettudományi (Reál) 
Munkaközösség, 
osztályfőnökök 

03.06. – 06.09. 

Kísérleti kimeneti 
mérés  
4. és 5. 
évfolyamon 
(szövegértési és 
matematikai 
kompetenciák) 

1 mérési nap Katonáné Koller Erika 

Kimeneti mérés  
6. évfolyamon 

2 mérési nap Katonáné Koller Erika 

03.10. 
Petőfi 200 Projektverseny nevezési 
határideje 

Humán Munkaközösség 
(Marosi Márta) 

03.14. Nemzeti ünnep (03.15.) 
Humán Munkaközösség 

(Marosi Márta) 
5.b osztály műsora 

03.16. 
Nemzetközi Kenguru Matematika 
verseny (2. – 8. évfolyam) 

Tanítók, 
matematika szaktanárok, 

Tóth Andrea 

03.17. 
Városi szavalóverseny jelentkezési 
határideje 

Humán Munkaközösség 
(Marosi Márta) 

03.20. – 04.19. 

TIMSS 2023 mérés – Nemzetközi 
Matematikai és Természettudományi 
Trendvizsgálat (4.évfolyam) 

Katonáné Koller Erika 

03.21. – 03.22. 
Tanulói adatlapok módosításának 
lehetősége 

Osztályfőnökök 

03.22. Tavaszköszöntő rádiós műsor 
Alsós Munkaközösség, 

2. évfolyam,  
osztályfőnökök 

03.27. – 03.31. Digitális témahét - Kahoot 
Természettudományi (Reál) 

Munkaközösség  

03.30. Városi szavalóverseny lebonyolítása 
Humán Munkaközösség 

(Marosi Márta) 

 Neveltségi szint mérése 5. évfolyamon 
Vásárhelyi Gabriella, 

osztályfőnökök 

 
Angol házi szavaló és prózamondó 
verseny 

Nyelvi Munkaközösség 
(Horváth Rita) 

 Házi magasugró verseny lebonyolítása Testnevelés Munkaközösség 

 Városi szavalóverseny - szervezés 
Humán Munkaközösség 

(Marosi Márta) 

 

 

 

ÁPRILIS 
DÁTUM PROGRAM FELELŐS 

04.05. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

04.12. Szakmai nap  
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04.13. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap  

04.14. 

Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny  
(5. – 6. évfolyam) megyei/fővárosi 
forduló 

Természettudományi (Reál) 
Munkaközösség  

(Vásárhelyi Gabriella) 

04.17. 
Iskolánk bemutatása a leendő első 
osztályosok szüleinek; iskolabejárás 

Weimber Róbertné 

04.18. 
Fogadó órák – 
felső tagozat 

17.00 – 19.00h Pedagógusok 
04.19. 

Fogadó órák – 
alsó tagozat 

04.20. Városi szavalóverseny – iskolai forduló 
Humán Munkaközösség, 
magyar szakos tanárok 

04.20. – 04.21. Beiratkozás leendő első osztályosoknak 
Weimber Róbertné 

Tóth Andrea 
Oláhné Tóth Edina 

04.21. – 04.23. 
Zrínyi matematika verseny országos 
döntő (Kecskemét) 

Matematika szakos tanárok 

04.24. – 04.28. Fenntarthatósági témahét Pedagógusok 

04.28. Felvételi eredmények megküldése  

 

Versmondó verseny és 
Képzőművészeti pályázat 
(Alsónémedi) 

Humán Munkaközösség 
(Marosi Márta) 

április vége Városi informatika találkozó 
Természettudományi (Reál) 

Munkaközösség  
(Bakó Péter) 

április vége Természettudományi találkozó 

Természettudományi (Reál) 
Munkaközösség  

(Kiss Zsuzsanna Gina, 
Benczédy-Laczka Krisztina, 

Dravetzky Katalin) 

 
Atlétika diákolimpiai versenyek 
beindítása, felkészülés 

Testnevelés Munkaközösség 

 
Körzeti atlétika diákolimpia 
(Kiskunlacháza) 

 

MÁJUS 
DÁTUM PROGRAM FELELŐS 

05.08. – 05.19. Rendkívüli felvételi eljárás  

05.12. Matek-Logi találkozó 
Természettudományi (Reál) 

Munkaközösség 
(Weimber Róbertné) 

05.19. – 20. – 21. 

Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny  
(5. – 6. évfolyam) országos forduló 

Természettudományi (Reál) 
Munkaközösség  

(Vásárhelyi Gabriella) 

05.20. – 06.05. 
között 

Házi angol-, német A1, A2 vizsgák 
lebonyolítása 

Nyelvi Munkaközösség 

 Megyei atlétika diákolimpia  

 SZMK majális SZMK 
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JÚNIUS 
DÁTUM PROGRAM FELELŐS 

06.04. Nemzeti összetartozás napja Vargáné Hunya Katalin 

06.06. Osztályozó értekezlet – alsó tagozat 
Pedagógusok 

06.08. Osztályozó értekezlet – felső tagozat 

06.07. – 08. – 09. Kirándulások – Alsó tagozat 
Osztályfőnökök 

06.13. – 06.14.  Kirándulások – Felső tagozat 

06.15. 
DÖK nap (felső tagozat) 

DÖK, osztályfőnökök, 
Felsős Munkaközösségek 

Bankett (18.00) DÖK, osztályfőnökök 

06.16. 

Utolsó tanítási nap  

DÖK nap (alsó tagozat) 
DÖK, osztályfőnökök, Alsós 

Munkaközösség 

Kimeneti mérések lezáráshoz 
kapcsolódó adatok leadási határideje 

Katonáné Koller Erika 

A NETFIT mérés eredményeinek 
feltöltési határideje 

Sier Tamásné 

Ballagás  17.00h Weimber Róbertné 

06.21. – 06.23. Beiratkozás a középfokú iskolába  

 Kőrösi Gála Tóth Andrea 

06.20. Tanévzáró ünnepség Weimber Róbertné 

06.28. Tanévzáró értekezlet Weimber Róbertné 

 

IV. A tanév helyi rendjének meghatározása 

Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. csütörtök 

Utolsó tanítási nap: 2023. június 16. csütörtök 

A tanítási napok száma: 183 

Őszi szünet:   - 

Téli szünet: előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. szerda 

 utáni első tanítási nap 2023. január 9. hétfő 

Tavaszi szünet:  előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. szerda 

 utáni első tanítási nap 2023. április 13. csütörtök 

Országos mérések:  

MÉRÉSEK DÁTUMOK 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák  digitális mérése    2022. 09.19 – 10.10. 
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Kísérleti bemeneti mérés 4. és 5. évfolyamon (szövegértési és 

matematikai kompetenciák) 1 nap 

2022.09.26 - 2022.11.31. 

Bemeneti mérések 6-8. évfolyamon (szövegértési, matematikai 

és természettudományi kompetenciák) 2 nap 

2022.09.26 - 2022.11.31. 

Kísérleti kimeneti mérés 4. és 5. évfolyamon (szövegértési és 

matematikai kompetenciák)    

2023.03.06 – 2023. 06.09. 

Kimeneti mérés 6. évfolyamon. 2023.03.06 – 2023. 06.09. 

TIMSS 2023 mérés – Nemzetközi Matematikai és 

Természettudományi Trendvizsgálat (4.évfolyam) 

03.20. – 04.19. 

Tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat 5-8. évfolyam 

(NETFIT) 

2023.01.09 – 2023.05.12. 

 

Témahetek:  

                   Biztonság Hete: 2022.09.19- 09.23. 

                   Magyar Diáksport Napja: 2022. 09. 30.  

                   Mozdulj a klímáért! :  2022.10.10 - 10.15. 

                   Pénz 7 pénzügyi és vállalkozói hét: 2023. 03. 06 - 03.10. 

                   Digitális Témahét: 2023. 03. 27 – 03. 31. 

                   Fenntarthatósági Témahét: 2023. április 24 - 28. 

                   Paralimpia napja: 2023.02.22. 

 

A pedagógiai célra 4 tanítás nélküli munkanap felhasználása: 

Ebből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a DÖK jogosult dönteni, egy tanítás nélküli 

munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.  

 

1. tanítás nélküli munkanap 2022. október 04/05. pályaorientációs nap 

2. tanítás nélküli munkanap 2022. január 30. félévzáró értekezlet 

3. tanítás nélküli munkanap 2022. április 13. szakmai nap 

4. tanítás nélküli munkanap 2023. június 15. DÖK nap 

V. Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdés 
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Farsang:          2023. február délután felső tagozat 

         2023. február délután alsó tagozat 

Tanulmányi kirándulások: 2023. június 7-8-9. alsó tagozat; 2023. 06.13-14. felső tagozat   

 DÖK nap   2023. 06.15. 

 Ballagás:              2023. 06. 16. 

 Bankett:               2023. 06. 15. 

 

Pedagógusoknak Szülőknek 

munkavédelmi oktatás: 2022.08.29. 

munkaközösségi értekezletek: 2022.08.24-25. 

Szülői értekezletek: 

2022.09.01- 09. között 

2023. 01.31 - 02.03. között 

egyéb: igény szerint 

nevelőtestületi értekezlet: 

2022.08.22. alakuló értekezlet 

2020.08.23. NETFIT, ARIZONA, vezetői 

tanfelügyelet, intézményi önértékelés 

áttekintése 

2022.08.29. Házirend kivonat aktualizálása 

2022.08.30. SNI, BTMN szakértői egyeztetések 

2022.08.31. tanévnyitó értekezlet 

2022.11.15. 16.00-17.00 értekezlet 

2023.01.18. alsós osztályozó ért. 

2023.01.19. felsős osztályozó ért. 

2023.01.30. félévzáró értekezlet 

2023.04.18.  16.00-17.00 értekezlet  

2023.06.07. alsós osztályozó értekezlet 

2023.06.08. felsős osztályozó értekezlet 

2023.06.28. tanévzáró értekezlet 

fogadóórák:  

2022. 11.15. felső tagozat 

2022. 11.16. alsó tagozat 

2023. 04.18. felső tagozat 

2023. 04.19. alsó tagozat 

tanárral egyeztetett egyéb időpontban 

 

SZMK értekezletek:  

2022.09.20. 

2022.11.23. 

2023. 02.08. 
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V.2, Mérések, vizsgák rendje 

 

Időpont  Feladat Felelős Felmérést 

segítők 

Célcsoport Módszer 

2022.09-18. 1.  DIFER mérés (és előzetes 

felmérés) 

Oláhné Tóth 

Edina 

Cservenyák 

Ildikó 

1. 

évfolyam 

központi 

előírás 

szerint 

2022.09. 2.  Év eleji tantárgyi mérések munkaközös-

ség vezetők 

szaktanárok 

tanítók 

2-8. 

évfolyam 

írásbeli/ 

hangos 

olvasás 

2022.09.19-

10.10. 

3.  Pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák mérése 

Katonáné 

Koller Erika 

Bakó Péter 8. 

évfolyam 

digitális 

2022.09.26 - 

2022.11.31. 

4.  Kísérleti bemeneti mérés 4. 

és 5. évfolyamon 

(szövegértési és 

matematikai kompetenciák) 

Katonáné 

Koller Erika 

Bakó Péter 

osztályfőnökök 

4- 5. 

évfolyam 

digitális 

2022.09.26 - 

2022.11.31. 

5.  Bemeneti mérések 6-8. 

évfolya-mon (szövegértési, 

matematikai és 

természettudományi 

kompe-tenciák) 

Katonáné 

Koller Erika 

Bakó Péter 6-8. évfo-

lyam 

digitális 

2023.01. 6.  Félévi tantárgyi mérések Tóth Andrea 

 

szaktanárok 

tanítók 

1-8. 

évfolyam 

írásbeli/ 

hangos 

olvasás 

2023.05. 7.  Tanulói neveltségi 

szintmérés 

Vásárhelyi 

Gabriella 

5.osztályos 

osztályfőnökök 

5. 

évfolyam  

teszt 

2023. 01. 09 

- 05.12. 

8.  NETFIT mérés Sier Tamásné testnevelő 

tanárok 

5-8. 

évfolyam 

gyakorlati 

mérés 

2023.03.06 

– 2023. 

06.09. 

9.  Kísérleti kimeneti mérés 4. 

és 5. évfolyamon 

(szövegértési és 

matematikai kompetenciák)    

Katonáné 

Koller Erika 

Bakó Péter 

osztályfőnökök 

4-5. 

évfolyam 

digitális 
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2023.03.06 

– 2023. 

06.09. 

10.  Kimeneti mérés 6. 

évfolyamon 

Katonáné 

Koller Erika 

érintett 

osztályfőnökök 

6. és 8. 

évfolyam 

digitális 

2023. 05.20-

06.05. 

11.  Házi angol-, német A1, A2 

vizsgák  

Martinák Edit Horváth Rita, 

Némethné H. 

Gabriella, Solti 

Réka; Reiblné 

H. Márta 

6. és 8. 

évfolyam 

kompetenci

a alapú 

vizsga 

2023.05. 

vége 

12.  Év végi tantárgyi mérések Tóth Andrea szaktanárok/ 

tanítók 

1-

8.évfolyam 

írásbeli/ 

hangos 

olvasás 

 

V.3.  Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve  

A 2022/2023-as tanévre vonatkozó ellenőrzési terv: 

ELLENŐRZÉS TÁRGYA ELLENŐRZÉST VÉGZŐ  IDŐPONTJA/HATÁRIDEJE 

év eleji, félévi, év végi 

felmérések kiértékelése 

munkaközösség vezetők 2022.09.23-ig.; 2023.01.25-ig.; 

2023.06.21-ig 

tanmenetek ellenőrzése munkaközösség vezetők 2022.09.23-ig 

foglalkozási tervek ellenőrzése napközis munkaközösség 

vezető 

2022.09.23-ig 

intézményi tanfelügyelet tanfelügyelők 2022.11.29. 

naplók, szakköri naplók 

ellenőrzése 

igazgatóhelyettesek havonta 

szakmai munka ellenőrzése 

óralátogatások 

munkaközösség vezetők  munkaközösségi munkaterv szerint 

szakmai munka ellenőrzése 

óralátogatások 

intézményvezető alkalomszerűen BECS óralátogatáson 

pedagógus önértékelések BECS tagjai éves terv alapján  

naplók, anyakönyvek, 

bizonyítványok ellenőrzése 

kijelölt pedagógusok 2023.06.16-30. 

Dunaharaszti, 2023.02.23-án módosítva. 

      Weimber Róbertné 

       intézményvezető 


