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Az intézmény pedagógiai hitvallása 

  

„Tégy minden jót, amire képes vagy, 

és tedd olyan csendben, ahogyan csak lehetséges.” 

Dickens 

 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, ismereteinek, képességeinek, 

készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb feladat. 

Ennek érdekében az intézményben olyan légkört kívánunk teremteni: 

- ahol a tanulóink otthonosan, biztonságban érezhetik magukat, 

- ahol a gyerekek elsajátíthatják a társadalmi beilleszkedéshez szükséges ismereteket, 

- ahol bevonjuk őket saját iskolai életük megszervezésébe, 

- ahol az értékeket, ismereteket fogyatékosságuknak megfelelő színvonalon, egyéni 

képességeiknek figyelembevételével sajátíthatják el, 

- ahol minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére, a tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

- ahol tiszteletben tartjuk tanulóink személyiségét, 

- ahol szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

o tanuló - tanuló 

o tanuló - nevelő 

o szülő - nevelő 

o nevelő - nevelő között. 
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1. Jogszabályi háttér 

1. 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről
 

2. 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról. 

3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) rendelet 

4. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

névhasználatáról 

5. 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI-rendelet 

6. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényköznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

7. Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről 

8. Intézmény Pedagógiai Programja 

 

Véleményezési és egyetértési jogot gyakorolnak:  

•  Diákönkormányzat (DÖK) 

•  Szülői Munkaközösség (SZMK) 

•  Intézményi Tanács (IT) 

A munkaterv elfogadása a véleményezések figyelembevételével a nevelőtestület törvényes 

jogköre. 
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2. Helyzetelemzés 

2.1. Személyi feltételek 

Az elmúlt években tapasztalt fluktuáció felerősödött az idei tanévkezdésre. 3 kolléga távozott a 

tantestületből, ketten tartós távollétre mentek gyermekvállalás miatt és egy kolléga nyugdíjba 

vonult. Egy fő pedagógust teljes, egy fő pszichológust fél állásban alkalmazunk új belépőként. Két 

nyugdíjas pedagógus betöltetlen álláshelyen, egy óraadó gyógypedagógus 7 órában segíti 

munkánkat. Tartósan távollévő pedagógusok létszáma jelenleg 5 fő, betöltetlen státuszunk egy 

van.  A személyi feltételek veszélyeztetik a törvény által előírt nevelő-oktató munka 

megvalósítását. A pedagógushiányt asszisztensekkel igyekszünk pótolni, GYES-en lévők helyét 

töltjük be velük, szeptembertől három új kollégát alkalmazunk. Az újaknak igyekszünk kellő 

segítséget adni ahhoz, hogy minél hamarabb beilleszkedjenek a közösségbe és elsajátítsák az 

intézményi kultúrát. 

Pedagógusstátusz: 33 

Pedagógus létszám: 32 fő 

Gyógypedagógus      19 fő 

oligofrénpedagógia - logopédia    2 fő  

oligofrénpedagógia - szurdopedagógia   1 fő  

oligofrénpedagógia - tiflopedagógia   1 fő  

oligofrénpedagógia - ért.ak. pedagógiája  6 fő  

oligofrénpedagógia - tan.ak. pedagógiája  5 fő  

oligofrénpedagógia - autizmus spektrum ped.              3 fő 

oligofrénpedagógia - tanító                                           1 fő 

Konduktor –tanító       2 fő 

Általános iskolai tanár     2 fő 

Szociálpedagógus      1 fő  

Középiskolai tanár      3 fő  

Teológus-hittantanár      1 fő 

Mérnök-tanár       1 fő  

Óvodapedagógus      2 fő 

Pszichológus       1 fő 

NOMS-os dolgozók      21 fő 

Gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő   5 fő  

Gyógypedagógiai asszisztens               5 fő  



 6 

Pedagógiai asszisztens     10 fő  

Iskolatitkár       1 fő 

Technikai dolgozók      6 fő 

Karbantartó       1fő 

Udvaros       1 fő 

Takarító       4 fő 

Iskolavezetés tagjai 

Intézményvezető     Dr. Bucsyné Prém Katalin 

Intézményvezető - helyettes    Hajdu Tiborné 

Intézményvezető - helyettes    Horváthné Boda Anita 

Vezetőségi ülést minden szerdán 13 órakor tartunk. 

Bővített vezetőség tagjai 

Sportmunkaközösség     Hegyiné Kugler Beatrix 

Alsós munkaközösség    Tukora Veronika 

Felsős-szakiskolás munkaközösség   Szekeres Tiborné 

Foglalkoztató/készségfejlesztő munkaközösség Faragó Csaba 

Autizmus munkaközösség    Szabó Zsuzsanna    

Diákönkormányzat vezetője     Iski-Beréti Viola  

Gyermek- és ifjúságvédelem    Horváthné Boda Anita 

Intézményi Tanács     Szekeres Zsuzsanna 

Ülések időpontja: szükség szerint 
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Tanulólétszám 114 fő: 101 fő bejáró+10 fő magántanuló+3 fő külföldön élő 

Iskolatípusok szerinti bontásban: 

 

Tanulásban 

akadályozottak 

általános iskolája 

Osztályfőnök 
Osztály 

megnevezése 
Létszám 

Tóth Bernadett 1a (auti) 6 fő  

Szabó Zsuzsanna 1-2a (auti) 11 fő  

Kavin Margit 3. 6 fő  

Tukora Veronika  4. 8 fő  

Jónáné Simon Katalin 5a (auti) 5 fő  

Szekeres Tiborné 5b 9 fő  

Horváthné Boda Anita  7. 7 fő  

Iski-Beréti Viola 8 - 9E. 6 fő 

Összesen 8 osztály 58 fő 

 

Tanulásban 

akadályozottak 

szakiskolája 

Osztályfőnök 
Osztály 

megnevezése 
Létszám 

Faragó Csaba 9-10. 5 fő 

Összesen 1 osztály 5 fő 

 

Értelmileg 

akadályozottak 

általános iskolája és 

készségfejlesztő 

iskolája 

Osztályfőnök 
Osztály 

megnevezése 
Létszám 

Bársony Bernadett Foglalkoztató 1. 7 fő 

Horváth Emília Foglalkoztató 2. 7 fő 

Fejős Nikoletta Foglalkoztató 3. 7 fő 



 8 

Kisné Farkas Brigitta Foglalkoztató 4. 9 fő 

Bakos Hilda 
Készségfejlesztő 

Iskola – F5 
8 fő 

Hajdu Tiborné 

Egyéni 

munkarend 

csoport 

10 fő 

Összesen: 5 osztály 38+10 fő 

Napközis csoportok és felelősök 

Napközis csoportok Pedagógus Tanulólétszám 

1-2a osztály  

Varga Anikó - pedagógus 

Rétfalvi Rita, Prutekné Hódi Henriett -  

gyógypedagógiai asszisztensek 

6 fő 

3. osztály Oláh Anita - gyógypedagógiai asszisztens 6 fő 

4. osztály Koncz Lívia - gyógypedagógiai asszisztens 8 fő 

5a. osztály 
Lamosné Muhari Gabriella, Csuja-Ladányi 

Barbara - gyógypedagógiai asszisztensek 
5 fő 

5b osztály Dévai Viktória - pedagógus 9 fő 

F1-F2 

Bársony Bernadett - gyógypedagógus 

Kiss Veronika, Lesku Taskovics Rita -  

gyógypedagógiai asszisztensek 

5 fő 

F3 - F4 - F5 

Fejős Nikoletta - gyógypedagógus 

Grófné Horváth Emese, Huszti Teodóra 

gyógypedagógiai asszisztensek 

8 fő 
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2.2. Tárgyi feltételek 

A nyári karbantartási, felújítási munkálatok eredményeképpen egy tanterem festése valósult meg. 

Nincs elég tantermünk, csak átgondolt szervezéssel tudjuk megoldani a pszichológus/logopédus 

által tartott egyéni fejlesztő órákat. A helyhiány miatt évek óta nincs tanári szobánk s jelenleg a 

könyvtárból is fejlesztő helységet alakítottunk ki. 

Az idei tanévben a Köznevelésért Felelős Államtitkár döntése alapján plusz egyedi támogatást 

kaptunk taneszköz beszerzésre. A tankönyveken kívül speciális fejlesztő eszközöket rendeltünk 

ebből a keretből. 

A rendelkezésre álló termeink száma: 22db 

Emelet  6 osztályterem 

1 kézműves terem 

Fölszint 4 osztályterem 

2 fejlesztő szoba 

Sárvár  1 szaktanterem/számítástechnika terem 

Tornaterem    1 

Régi szárny 4 osztályterem 

1 orvosi szoba 

1 fejlesztő szoba  

1 mozgásterem  
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3.  Tanév rendje 

Szorgalmi idő: 2020. szeptember 1. - 2021. június 15. 

Tanítási napok száma:   179 nap, szakiskolában 178 nap a tanítási napok száma. 

Első tanítási nap:    2020. szeptember 1. 

Utolsó tanítási nap:    2021. június 15. 

Első félév:     2021. január 22-ig tart. 

Félévi értesítő kiadása:   2021. január 31.  

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 29. (hétfő), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. április 7. (szerda). 

Tanítás nélküli munkanapjaink (feltüntetve a tanév programjaiban) 

1. Tanítás nélküli munkanap: tantestületi határozat alapján (2020. december 12.) 

2. Tanítás nélküli munkanap: tantestületi határozat alapján (2021. február 12.) 

3. Tanítás nélküli munkanap: tantestületi határozat alapján (2021. március 30.) 

4. Tanítás nélküli munkanap: tantestületi határozat alapján (2021. március 31.) 

5. Tanítás nélküli munkanap: pályaorientációs nap  

6. Tanítás nélküli munkanap: DÖK Montágh nap 

Szülői értekezletek 

A tanév rendjéhez illeszkedő szülői értekezletet szeptember 1- én tartjuk tagozatokra bontva, 

eltérő időpontokban. Az osztályfőnökök az intézményvezetővel egyeztetve egyéni időpontban is 

szervezhetnek szülői értekezletet. Ezek témája igazodik az osztályokhoz kötődő információkhoz, 

tapasztalatokhoz. Nyolcadik osztályban a pályaválasztás témáját érintve januárban kerül 

megtartásra az értekezlet. A járványhelyzet függvényében a szülői értekezletek online módon is 

megtarthatók. 

Fogadó órák  

Minden negyedév utolsó szerdáján vannak, (nevelőtestületi értekezlet után) a pedagógus és a szülő 

előzetes egyeztetése alapján. 
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Országos mérések/iskolai mérések és időpontjuk 

Iskolánk az országos kompetenciamérésben nem vesz részt.  

 A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 11. § (7) bekezdése 

szerint a tanulók fizikai állapotának és edzettségnek mérésében a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban tanulók (1-4 osztály kivételével) vesznek részt. A fizikai fittségi méréshez 

kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a mérések lebonyolítását intézményünkben 2021. 

január 9. és 2021. április 26. között kell elvégezniük a testnevelőknek. A mérés eredményeit a 

felelősök 2021. május 31-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

 Szummatív (lezáró, minősítő) mérést alkalmazunk 4. évfolyam végén. Intézményi belső 

felmérő lapok kitöltése által a tanulók számot adnak az addig megszerzett kompetenciájukról 

magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Ekkor vizsgáljuk, 

hogy a tanulók rendelkeznek-e a felső tagozatba való továbblépéshez és az önálló tanuláshoz 

szükséges készségekkel és képességekkel (pl. értő olvasás, íráskészség fejlettsége). 

 Osztályszintű: az osztályok tanulmányaihoz igazodó mérések (év eleji, félévi, év végi). A 

tanulók tudásának, képességeik fejlődésének mérésére szolgálnak a tantervi követelmények 

figyelembevételével.  

Beiskolázással kapcsolatos feladatok 

Intézményünkbe nemcsak a miniszter által meghatározott időpontban történik az új tanulók 

beiratkozása, hanem a tavaszi időszaktól kezdődően szeptember elsejéig tart. A szorgalmi idő 

kezdetével az 1. osztály osztályfőnöke lehetőséget biztosít a személyes találkozásra a szülőkkel, 

kisdiákokkal.  

A szakiskolánkba az általános iskolát végzett tanulóink kerülnek elsősorban, ill. más 

intézményekből 8. osztályt végzett SNI-s tanulók a férőhely függvényében. Azon tanulók, akiknek 

nem felel meg az intézmény által biztosított továbbtanulási lehetőség, a nyolcadik osztály 

elvégzése után elhagyják az intézményt és máshol keresnek továbbtanulási lehetőséget.  

Parkgondozó tanulóink számára kiváló gyakorlati munkahely a Szent István Egyetem kertészete, 

akikkel együttműködési megállapodást írtunk alá.  
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4. Tanév feladatai 

 A járványügyi helyzetre való tekintettel az Oktatási Hivatal és Tankerület javaslatai, ajánlásai 

alapján az intézmény sajátosságait figyelembe véve intézkedési terv elkészítése, betartásának 

folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti módosítása, szülők tájékoztatása. 

 Az előző tanévi karantén helyzet tapasztalataira alapozva felkészülés az esetleges tantermen 

kívüli digitális oktatásra. 

 A speciális nevelési szükségletű gyermekek fejlesztése gyógypedagógiai módszerekkel, 

eszközökkel, a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vételével. 

Az összevont évfolyamú osztályokban, a szórt képességekkel rendelkező tanulók differenciált 

oktatásának megvalósítása. 

 Az egyénre szabott követelmények és az ehhez szükséges segítségnyújtás kidolgozása a 

tanulási folyamatokban. 

 Törekszünk a szakértői véleményekben megfogalmazott fejlesztési javaslatok teljesítésére.  Az 

intézményi lehetőségeknek megfelelően az egyéni fejlesztések, terápiák megszervezésével, 

ellátásával (logopédiai, autizmus specifikus/gyógypedagógiai, pszichológiai). 

 Kiemelt szerepet kap pedagógiai munkánkban tanulóink nevelése: alapértékek átadása (egymás 

tisztelete, segítőkészség, becsületesség, tolerancia, stb.), a helyes viselkedéskultúra és 

szokásrend kialakítása, ápolt megjelenés, igényes nyelvhasználat elvárása, a környezetünkért 

vállalt felelősségteljes magatartás kialakítása. 

 Sérült gyermekeink számára meghirdetett sportversenyeken való részvétel. 

 Gyermek és ifjúságvédelmi teendők folyamatos elvégzése, mulasztások nyomonkövetése, 

segítő szervezetekkel való kapcsolattartás. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók folyamatos nyomonkövetése, elektronikus 

adatszolgáltatás rögzítése.  

 NETFIT rendszer szerinti fizikai fittségi mérések elvégzése, rögzítése, a rendelkezésre álló 

adatok elemzése, értékelése. 

 Támogatjuk kollégáink továbbtanulási törekvéseit, biztosítjuk ehhez az intézményi hátteret.  

 A pedagógus előmeneteli rendszer 2020/2021-es tanévben felmerülő aktuális intézményi, 

intézményvezetői feladatainak maradéktalan elvégzése, a minősítővizsgákkal, minősítő 

eljárásokkal, minősítési eljárásba történő jelentkezésekkel kapcsolatosan.  

 Intézményi önértékelés keretében a pedagógus önértékelési feladatok folytatása, a 2018-2023 

időszakra kidolgozott intézkedési tervben vállalt teendőink elvégzése a szakmai 

munkaközösségek tanévi ütemezése szerint.  
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 Vállaljuk a főiskolai hallgatók szakmai terepgyakorlatának mentorálását a gyógypedagógus 

utánpótlás biztosítása érdekében. 

 Munkaközösségi megbeszélések, nevelési értekezletek, hospitálások szervezése alapjai szakmai 

munkánknak.   

 A tanévkezdéshez elkészített, aktualizált szabályzóink hatályba léptetése, az újítások 

bevezetésének segítése, figyelemmel követése. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése, intézményi programok szervezésével (nyílt napok, 

szülői értekezletek, szakmai fórumok, szülői elégedettségi mutatók értékelése) 

5. Kiemelt nevelési-oktatási területeink 

I. Egészségnevelés 

Iskolánk célja, hogy az „egészség” mint életvezetési érték a tanórán belül és azon kívül a 

szabadidős programok középpontjában álljon.  

Az egészségnevelés során törekszünk arra, hogy a tanulók képességeit sokoldalúan fejlesszük.  

Feladataink: 

 életkoruknak megfelelő egészséges életmód kialakítása (elegendő alvás, pihenés, egészséges 

étrend, mozgás fontossága) 

 az egészségre ártalmas szokások és környezeti hatások megismertetése elsősorban a 

serdülőkorban lévő tanulói csoportokban 

 egymás iránti elfogadó és segítőkész magatartás kialakítása 

II. Mozgásnevelés  

Szorosan kapcsolódik az előző tevékenységhez és több szinten jelenik meg az intézményünkben: 

 mindennapos tanórai testnevelés 

 változatos sportkörök 

 házi versenyek, iskolán kívüli sportrendezvények 

 gyógytestnevelés 

 egyéni mozgásfejlesztés 

III. Környezeti nevelés 

Alapvető feladatunk minden tagozaton és korosztálynál a közvetlen környezet megismertetése 

életkorhoz, fejlettségi szinthez mérten: lakókörnyezet és természeti környezet, növény és élővilág, 

domborzat és vizek. 

A fenntartható életmódra, környezettudatos magatartásra, a helyes szokásrend kialakítására való 

nevelés minden tanulócsoportban folyamatosan része oktató-nevelő munkánknak. A szorosan vett 
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természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként jelentkezik. A megfelelő 

szemlélet kialakításának és általánossá válásának alapvető megközelítése a motiváció kialakítása. 

A megerősítéshez az állandó ismétlés, a hitelessé tételhez a személyes példaadás a megfelelő 

módszer. 

Megvalósulása: 

 a közvetlen környezet megfigyelése 

 természetes környezetben való tapasztalatszerzés 

 változatos megfigyelési módszerek alkalmazása és elsajátítása 

 összefüggések megfigyelése 

 csoportmunka, osztálymunka 

 közösségi élmény nyújtása  

Szervezett intézményi szintű programokon megvalósuló környezeti nevelés:  

 Október 4. Állatok világnapja 

 Március 22. Víz világnapja 

 Április 22. Föld napja 

 Május 10. Madarak és fák napja 
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6.  Pedagógiai- szakmai innovációk  

 A 2020-ban kiadott új NAT és SNI irányelvek alapján átdolgozásra került a Pedagógiai 

programunk. Kiegészült az autizmus spektrum zavarral élő tanulók oktatása-nevelése 

feltételrendszerének kidolgozásával. 

 A kerettanterveknek megfelelően elkészültek a tagozatok helyi tantervei, amelyek első, ötödik 

és kilencedik évfolyamokon felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre: 

 tanulásban akadályozottak 1-4 évfolyam 

 tanulásban akadályozottak 5-8 évfolyam 

 értelmileg akadályozottak 1-8 évfolyam 

 szakiskola, 9E-10 évfolyam, közismereti és szakmai 

 készségfejlesztő iskola 9-12 évfolyam, közismereti és szakmai 

 2020. szeptemberi határidővel aktualizáltuk az intézményi főbb szabályzókat: 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

7. Ellenőrzési terv 

A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak 

ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy 

tanévre megtervezi a szakmai ellenőrzést.  

Az ellenőrzési tervben nem szereplő vizsgálatokat, óralátogatásokat, tudásméréseket, egyéb 

mérések szervezését az intézményvezető rendelheti el a tanulók érdekében- lehetőség szerint az 

ellenőrzés megkezdése előtt 7 nappal.  

Az intézményvezető és helyettesei, valamint a munkaközösség-vezetők bejelentés után mehetnek 

órát látogatni, illetve ellenőrizni.  

Ellenőrzési formák:  

 tanórák, tanórán kívüli, egyéb foglalkozások látogatása,  

 tudásmérések és központi mérések,  

 írásos dokumentumok vizsgálata,  

 írásbeli, ill. szóbeli beszámolók,  

 adminisztratív munkák ellenőrzése, vizsgálata,  

 a folyamatok működésének vizsgálata.  

A vezetői ellenőrzési tevékenység az irányító tevékenység szerves része. Valamennyi vezető 

beosztású dolgozó feladata a vezetése és irányítása alatt működő munkaterület munkájának 
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folyamatos ellenőrzése. A vezetők által gyakorolt ellenőrzésnek folyamatosnak kell lennie, s a 

vezetői ellenőrzései tevékenység az intézmény hierarchikus felépítésének figyelembevételével 

megosztottan történik.  

A vezetők által gyakorolt ellenőrzés módja:  

 az irányítás funkciójához kapcsolódó ellenőrzés,  

 az operatív adatszolgáltatás-adatfelhasználás alapján végzett ellenőrzés,  

 a beosztottak beszámoltatásán alapuló ellenőrzés,  

 a helyszíni ellenőrzés, 

 adatok, információk rendezése, elemzése, értékelése, összegzése,  

 intézményvezetői utasítások kiadása és az azokban foglaltak betartása,  

 szabályzatokban foglaltak betartása,  

 munkaköri leírások kiadása, az azokban leírt feladatok elvégzésének megkövetelése.  
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Ellenőrzési terv 

2020/2021 

Pedagógiai ellenőrzések 

Ellenőrzések tárgya Határidő Felelős 

Tanmenetek, foglalkozási 

tervek, egyéni fejlesztési 

tervek 

szeptember, február  
munkaközösség-vezetők, 

intézményvezető-helyettes,  

Látogatás az új kollégáknál  november intézményvezetés  

Látogatás az 1. osztályban  október-november  intézményvezetés  

Étkezői rend szeptember munkaközösség-vezető 

Napközis foglalkozások 

látogatása 
november, április  intézményvezetés  

Dokumentumok ellenőrzése 

Ellenőrzések tárgya Határidő Felelős 

Naplók vezetése, törzslapok szeptember, január, június  intézményvezető-helyettes  

Személyi anyagok  augusztus 
intézményvezetés,  

iskolatitkár  

Támogatások, kedvezmények 

nyilvántartása  
szeptember  

intézményvezető-helyettes, 

iskolatitkár  

Tanuló nyilvántartás, 

szakértői vélemények 

érvényessége 

szeptember 
intézményvezető-helyettes, 

iskolatitkár 

Tanulói és 

pedagógusazonosító számok 

nyilvántartása  

szeptember 
intézményvezető-helyettes, 

iskolatitkár  

Diákigazolványok, pedagógus 

igazolványok nyilvántartása  
október  

intézményvezető-helyettes, 

iskolatitkár  

Könyvtári nyilvántartások  augusztus-június  intézményvezető-helyettes 

Egyéb ellenőrzések 

Ellenőrzések tárgya Határidő Felelős 

Tűz- és munkavédelmi 

szemle  
október  

tűz-és munkavédelmi felelős, 

intézményvezető-helyettes 

Tisztasági bejárások  folyamatosan intézményvezető 

Technikai és ügyviteli 

dolgozók munkafegyelmének 

ellenőrzése  

augusztus, március intézményvezető-helyettes 

Tantermi dekorációk  
augusztus, november, 

március, június 
intézményvezető-helyettes 

Tanári ügyelet,  

napközi ügyelet  
szeptember-június intézményvezető-helyettes 

Leltárellenőrzés, selejtezés  szeptember, június  intézményvezető-helyettes 
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8. 2020/2021 - es tanév programjai  

A koronavírus terjedése miatt az intézményi szintű/iskolán kívüli programokat a járványügyi 

intézkedéseket szem előtt tartva rendezzük meg. 

Szeptember 

1. Tanévnyitó  

Felmérések 

Fejlesztő munkacsoport - vizsgálatok 

Munkaközösségi megbeszélések  

15. Munkatervek, tanmenetek leadási határideje 

23. Információs értekezlet, munkaközösségi értekezletek 

29. Pákozdi csata évfordulója - emléktúra - sport munkaközösség 

Október 

2. Állatok világnapja - Szent Ferenc halálának évfordulója - intézményvezető 

6. Aradi vértanúk napja - iskolai megemlékezés - rendhagyó osztályfőnöki óra - osztályfőnökök       

Városi ünnepség a Török Ignác szobornál - Aradi vértanúk 

15. Szüreti népszokások - szüreti mulatság - Horváth Emília, Fejős Nikoletta 

22. Az 1956-os forradalomra emlékezünk - iskolai megemlékezés - Horváthné Boda Anita   

23. 1956-os forradalom - városi ünnepség  

Őszi szünet:   

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

nap. 2020. november 2. (hétfő). 

November 

1. Mindenszentek napja  

2. Őszi szünet utáni első tanítási nap 

3. Őszi népszokások: tökfaragás - osztályfőnökök 

Megemlékezés Teleki Pál születéséről - intézményi koszorúzás 

16. Adventi készülődés - ünnepi díszbe öltözik az iskola - Zimonyi Mariann, Morvainé Molnár 

Mónika 

18. Információs értekezlet 

Szülők értesítése gyermekük bukásáról 

30. Első adventi gyertyagyújtás 

Földszinti nagy tábla dekorációja: Ősz - Tukora Vera 
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December 

7. Jön a Mikulás - vezetőség  

Második adventi gyertyagyújtás 

12. Dolgozós szombat - 1. Tanítás nélküli munkanap - Karácsonyfa felállítása, iskola díszítése  

14. Harmadik adventi gyertyagyújtás 

17. Délután felnőtt karácsony - vezetőség 

18. Karácsonyi szentmise - Iskolai Karácsony - Betlehemes játék - Dévai Viktória,        

Téli szünet: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

2021. Január 

4. Téli szünet utáni első tanítási nap 

6. Háromkirályok napja, felkészülés a farsangi időszakra - osztályfőnökök 

15. Karácsonyfa lebontása - Zimonyi Mariann 

Egyéni munkarendű tanulók vizsgája - Hajdu Tiborné, osztályfőnökök 

20. Osztályozó értekezlet 

22. Péntek - Félév vége    

31. Félévi értesítők, bizonyítványok kiosztása, szülői értekezletek 

Megyei kosárlabda – Gödöllő - sport munkaközösség 

Megyei zsinórlabda - Gödöllő - sport munkaközösség 

Megyei úszás - Vác - sport munkaközösség 

Megyei asztalitenisz – Abony - sport munkaközösség 

Regionális kosárlabda – Budapest - sport munkaközösség 

Országos asztalitenisz – Tata - sport munkaközösség 

Február 

4. Hagyományőrző farsangi bál - Bakos Hilda 

12. Félévi értekezlet - 2. Tanítás nélküli munkanap 

25. Kommunizmus áldozatainak emléknapja - Faragó Csaba 

Megyei Kapkodd a lábad sorverseny – Vác - sport munkaközösség  

Terematlétika – Gödöllő - sport munkaközösség 

Regionális zsinórlabda – Szolnok - sport munkaközösség 

Országos úszóverseny - Debrecen - sport munkaközösség 

Földszinti nagy tábla dekorációja: Tél - Zimonyi Mariann 
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Március 

11. Március 15. iskolai ünnepély - Szekeres Zsuzsa 

14. Városi fáklyás felvonulás  

15. Városi ünnepség 

19. Víz napja - osztályfőnökök 

24. Információs értekezletek, munkaközösségi megbeszélések 

Húsvéti készülődés - tojásfestés 

29. Húsvéti szentmise - Dévai Viktória 

 Locsoló - versmondó verseny - osztályfőnökök 

30-31. 3.4.Tanítás nélküli munkanapok 

Pedagógus továbbképzés - Húsvéti kézműves technikák elsajátítása 

Tavaszi szünet: A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 29. (hétfő), a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 

Integrált „Kapkodd a lábad” - Gödöllő - sport munkaközösség 

Országos asztalitenisz - Budapest - sport munkaközösség 

Országos terematlétika – Szeged - sport munkaközösség 

Országos kosárlabda – Kunszentmiklós - sport munkaközösség 

Országos zsinórlabda – Kecskemét - sport munkaközösség 

Április 

5. Egészségnap 

15-16. 1. évfolyamos tanulók beiratkozása 

21. Mesemondó nap 

Információs értekezlet, munkaközösségi megbeszélések 

22. Föld napja – osztályfőnökök 

Mezei labdarúgás – Abony - sport munkaközösség 

Mezei futás - Gyömrő - sport munkaközösség 

Országos mezei futás – Pomáz.- sport munkaközösség 

Országos Kapkodd a lábad sorverseny – Tata - sport munkaközösség 

Május 

Anyák napja - osztályfőnökök 

Felmérések - munkaközösség vezetők 

11. Madarak, fák napja – osztályfőnökök 

18. Szülői elégedettségi kérdőív kiküldése – Horváthné Boda Anita 
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19. Információs értekezlet, munkaközösségi megbeszélések 

23 -24. „Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje” 

Megyei atlétika - Gödöllő - sport munkaközösség 

Megyei horgászverseny - Gödöllő - sport munkaközösség 

Országos szakiskolai találkozó (asztalitenisz, atlétika, darts, labdarúgás) - Baja- sport 

munkaközösség 

Országos labdarúgó kupa –Budapest - sport munkaközösség 

Országos atlétika – Budapest - sport munkaközösség 

Földszinti nagy tábla dekorációja: Tavasz - Kissné Farkas Brigitta 

Június 

Egyéni munkarendű tanulók vizsgája - Hajdu Tiborné, osztályfőnökök 

Pedagógusnap 

2. Év végi osztályozó értekezlet 

4. Trianoni megemlékezés, nemzeti összetartozás napja - Iskolai ünnepély - Iski-Beréti Viola, 

Faragó Csaba - felsősök  

4.Városi megemlékezés, koszorúzás  

Országos atlétika – Budapest - sport munkaközösség 

15. Montágh nap - 4. Tanítás nélküli munkanap (DÖK) vezetőség, tantestület  

Tanévzáró suli-buli, tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás utolsó tanítási nap: végzősök 

búcsúztatása. 

23. Tanévzáró értekezlet - vezetőség 
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2020/2021. tanév sporteseményei sportáganként  

Versenynaptár 
 

Tervezéskor egyes versenyek időpontjainak dátuma még nem ismert, ezek kijelölése év közben történik. 

 

 

Ssz. Időpont Sportág Helyszín Verseny Korosztály Sérülés 

1. 2021.január. úszás Vác megyei I-VI. É, T 

2. 2021.január. kosárlabda Gödöllő megyei III-IV. T 

3. 2021.január. asztalitenisz Abony megyei III-IV. T 

4. 2021.január. zsinórlabda Gödöllő megyei III-IV. É, T 

5. 2021.január. kosárlabda Budapest regionális III-IV. T 

6. 2021.január. asztalitenisz Tata országos III-IV. T 

7. 2021.február. úszás Debrecen országos I-VI. É,T 

8. 2021.február. zsinórlabda Szolnok regionális III-IV. T 

9. 2021.február. terematlétika Gödöllő megyei III-IV. T 

10. 2021.február. sorverseny Vác megyei I-II. T 

11. 2021.március. zsinórlabda Kecskemét országos III-IV. T 

12. 2021.március. kosárlabda Kunszentmiklós országos III-IV. T 

13. 2021.március. asztalitenisz Budapest országos V-VI. T 

14. 2021.március. terematlétika Szeged országos III.-IV. T 

15. 2021.április. mezei futás Gyömrő megyei I-VI. T 

16. 2021.április. sorverseny Tata országos I-II. T 

17. 2021.április. labdarúgás Abony megyei III-IV. T 

18. 2021.április. mezei Pomáz országos I-VI. T 

19. 2021.május. atlétika Gödöllő megyei III- VI. T 

20. 2021.május. labdarúgás udapest országos III-IV. T 

21. 2021.május. 

asztalitenisz, 

atlétika, darts, 

labdarúgás 

Baja országos 

V-VI. É,T 

22. 2021.május. atlétika Budapest országos III. T 

23. 2021.június. atlétika Budapest országos IV. T 
 

 

 

 

T: Tanulásban akadályozott 

É: Értelmileg akadályozott 

     

9. Tankerületi költségvetést érintő sportesemények  

Ssz. Időpont Sportág Helyszín Verseny Költség 

1. 2021.január. úszás Vác megyei 28.000,- 

2. 2021.január. kosárlabda Gödöllő megyei - 

3. 2021.január. asztalitenisz Abony megyei 38.000,- 

4. 2021.január. zsinórlabda Gödöllő megyei - 

5. 2021.január. kosárlabda Budapest regionális 35.000,- 

6. 2021.január. asztalitenisz Tata országos 45.000,- 

7. 2021.február. úszás Debrecen országos 99.000,- 

8. 2021.február. zsinórlabda Szolnok regionális 55.000.- 

9. 2021.február. terematlétika Gödöllő megyei -      
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10. 2021.február. sorverseny Vác megyei 28.000,- 

11. 2021.március. zsinórlabda Kecskemét országos 50.000,- 

12. 2021.március. kosárlabda Kunszentmiklós országos 60.000,- 

13. 2021.március. asztalitenisz Budapest országos 35.000,- 

14. 2021.március. terematlétika Szeged országos 99.000,- 

15. 2021.április. mezei futás Gyömrő megyei 99.000,- 

16. 2021.április. sorverseny Tata országos 45.000,- 

17. 2021.április. labdarúgás Abony megyei 38.000,- 

18. 2021.április. mezei Pomáz országos 35.000,- 

19. 2021.május. atlétika Gödöllő megyei - 

20. 2021.május. labdarúgás Budapest országos 35.000,- 

21. 2021.május. 

asztalitenisz, 

atlétika, darts, 

labdarúgás 

Baja országos 155.000.- 

22. 2021.május. atlétika Budapest országos 35.000,- 

23. 221.június. atlétika Budapest országos 35.000,- 
 

      

Tankerületi költségvetést érintő iskolai programok 

 
Sorszám Program Időpont Költség 

1. 

Adventi készülődés: adventi 

koszorúk készítése diákokkal, 

iskola feldíszítése 
2020. november 99.000,- 

2. 
Montágh nap: ballagók 

ajándékai, év végi jutalmak 
2021. június 15. 99.000,- 

 

 

 

Gödöllő, 2020. szeptember 18. 

 

        

       Dr. Bucsyné Prém Katalin 

              Intézményvezető 
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9. Melléklet 

Munkaközösségek éves munkatervei 

 

 Alsós munkaközösség, készítette: Tukora Veronika 

 Felsős- szakiskolás munkaközösség, készítette: Szekeres Tiborné 

 Foglalkoztató csoportok munkaközössége, készítette: László Erika Faragó 

Csaba 

 Autizmus munkaközösség, készítette: Szabó Zsuzsanna 

 Sportmunkaközösség, készítette: Hegyiné Kugler Beatrix 
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Alsós munkaközösség munkaterve 

Az alsós munkaközösség tagjai: az alsós osztályfőnökök, egyéni fejlesztők, napközis tanítók, 

gyerekfelügyelők 

Pedagógusok: Kavin Margit, Varga Anikó, Iski Zsolt, Tukora Veronika 

Asszisztensek: Oláh Anita, Koncz Lívia 

Egyéni fejlesztők: Homán Ildikó, Tordai Anna, Nagyné Végső Enikő, Gudor Bernadett 

A munkaközösség céljai: 

 az új NAT és új kerettantervek bevezetése az 1. osztályban 

 a frissített Pedagógiai Program megismertetése és bevezetése 

 az intézményi önfejlesztési terv alsó tagozatra vonatkozó részeinek megvalósítása 

 a járványhelyzet adekvát, gyakorlati kezelése az alsó tagozaton 

 felkészülés esetleges digitális oktatásra 

 a szakmaiság, oktatás és a nevelés fenntartása, javítása 

 az egyéni fejlesztések hatékony lebonyolítása az adott személyi feltételek mellett 

 az intézményvezetés segítése 

 munkaközösségi tagok segítése 

 az információk közvetítése 

 iskolai programok szervezése – a tanévben a járványhelyzethez alkalmazkodva 

 eredményesség növelése 

 új pedagógusok segítése 

 a gyermekfelügyelők segítése 

 

A tanév feladatai: 

 A járványhelyzet gyakorlati tervezése, megvalósítása: 

o a járványügyi szabályok és tankerületi rendelkezések alapján az osztálytermek, 

folyosók, ebédlő, mosdók, udvar használatának kialakítása, betartása 

o a gyerekek szintjének megfelelő tudatos védekezés tanulása 

 maszkhasználat 

 higiénia, fertőtlenítés 

 társas érintkezés szabályai 

o felkészülés digitális oktatásra 

 digitális tartalmak megosztása 

 kommunikációs csatornák megosztása 

 a gyerekek számára digitális felületek kezelésének tanítása 3-4. osztályban 

 a szülők felkészítése a megfelelő programok használatára 

 

 Pedagógiai Program bevezetése: 

o az egyes munkakörökre vonatkozó új tartalmak megismerése 

 napközi szervezése, nevelési és oktatási tartalmak megvalósítása 

 gyerekfelügyelők munkakörének tudatosítása 

o új értékelés, egyéni előrehaladás alkalmazása 
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o a megújult házirend megismertetése, megvalósítása 

o az osztályokban integráltan tanuló autista gyerekekre vonatkozó megújult tartalmak 

alkalmazása 

 tervezés 

 értékelés 

 Önfejlesztési terv feladatai: 

o szülőkkel való kapcsolattartás átgondolása a járványhelyzetre való tekintettel 

kapcsolattartás módjai, tájékoztatás tartalma, rendszeressége 

o negyedik osztályból kimeneti mérések készítése 

 Az oktató-nevelő munka adminisztrációjával kapcsolatos teendők: 

o a pedagógiai munka tervezésének dokumentumainak (tanmenet) elkészítése, 

ellenőrzése 

o e-napló vezetésének pontosítása a tapasztalatok szerint, egymás segítése 

o a pedagógiai programnak megfelelő 

 tervezés (felmérések, EFT, tanmenet)  

 adminisztráció (enapló)  

 értékelés 

 Az egyéni fejlesztő munka segítése: 

o a bizottság által kiírt órák realizálása a személyi feltételekhez igazodva: felmérések 

alapján az osztálykeretben legnehezebben fejleszthető gyerekek kiválasztása, 

fontossági sorrend felállítása 

o naplózás, tervezés, értékelés segítése, ellenőrzése  

o fejlesztő órák látogatása, óraterv, értékelés, önreflexió készítése, adminisztrálás az 

enaplóban: 

 Óralátogatások: erről óraterv, értékelés, önreflexió készül. Jelöljük az enaplóban. 

 Hospitálások egymás óráin: óraterv, jegyzőkönyv készül, jelöljük az enaplóban 

A hospitálások célja a módszerek bővítése, új ötletek keresése, megújulás, tapasztalatcsere, 

eszköztár bővítése, egymás segítése, együttműködés fenntartása, javítása. 

 Az oktató-nevelő munka szakmai hátterének közös biztosítása: 

o az új tankönyvek, taneszközök, módszertan, feladatlapok, tanmenetek közös 

megismerése, elemzése, tapasztalatok megosztása 

o szakirodalom gyűjtése, megosztása 

o eszközök megosztása 

o tájékoztatás, beszámoló tanfolyamokról 

 Elvégzett és tervezett tanfolyamok összesítése 

 

 Az osztályok kialakítására javaslat, illetve a döntés előkészítése: 

Felmérések összegzése, közösségek összetételének kialakítására javaslattétel 

 Szakértői Bizottsági kontrollos 

o gyerekek összegyűjtése 

o soron kívüli kontroll jelzése 

o problémás, kérdéses esetekkel kapcsolatos esetmegbeszélés szervezése 
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 Az intézményi szinten feladatként kapott iskolai ünnepségek, programok szervezése: 

o A tanévben a járványhelyzet miatt az első félévben osztálykeretben ünnepelnek a 

gyerekek 

o A „zöld” ünnepeken plakáttal készülnek az osztályok 

 Dekorálás: 

o ebédlő: őszi dekoráció 

o faliújság: őszi aktualitások 

o folyosók: osztályfőnökök, napközis pedagógusok, asszisztensek 

 Ebédeltetés: az ebédlő rendjének megszervezése és segítése a járványügyi szabályok 

figyelembevételével 

 Gyerekfelügyelők segítése: számukra megbeszélések szervezése 

 Esetmegbeszélések: igény szerint 

Ellenőrzések: 

 tanmenetek elkészítése 

 félévenként 1 tanóra/foglalkozás 

 tanulók felmérésének, munkájának, értékelésének ellenőrzése 

 tantervhez való igazodás, időarányos haladás 

 munkafegyelem, a Pedagógiai Programnak, Helyi tantervnek való megfelelés 

 a munkaköri leírásnak való megfelelés 

Megbeszélések: kiscsoportban, egyénileg, digitális csatornákon zajlanak 

Dokumentumok: 

 Éves munkaterv 

 Emlékeztetők a megbeszélésekről 

 Beszámoló az intézményvezetőnek évente a munkaközösség munkájáról 

 Az általános pedagógiai munka dokumentumai: 

o NAT 

o SNI kerettanterv 

o SNI irányelvek 

o Pedagógiai Program 

o helyi tanterv 

o tanmenet 

o egyéni fejlesztési terv 

o nevelési terv szempontjai 

o óraterv/óravázlat sablon 

o hospitálási jegyzőkönyv 

o óralátogatási jegyzőkönyv 

 

 

Gödöllő, 2020. szeptember 11. 
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Felsős-szakiskola munkaközösség munkaterve 

Munkaközösségünk tagjai a felső tagozatos osztályfőnökök, szakiskolai osztályfőnök, 

betanító pedagógusok, napközis nevelő, szakiskolai szakoktató kolléga: 

 

 5.b. osztályfőnök: Szekeres Tiborné  

 5.b. osztály napközis nevelője: Dévai Viktória  

 6-7. osztályfőnök: Horváthné Boda Anita 

 6-7. osztály betanító pedagógusa: Tordai Anna 

 8-9E. osztályfőnök: Iski-Beréti Viola 

 8-9E. osztály betanító pedagógusai: Hegyiné Kugler Beatrix, Iski Zsolt 

 9-10. osztályfőnök: Faragó Csaba 

 Szakiskolai szakoktató: Matuz Sándorné 

 Testnevelő tanár: Iski Zsolt 

 Hittantanár: Dévai Viktória 

 Énektanár: Bakos Hilda, Horváth Emília 

 

A munkaközösség pedagógiai munkája során szorosan együttműködik az iskolavezetéssel, az 

intézmény többi munkaközösségével (autista fejlesztést végző munkaközösség, alsó tagozatos és 

testnevelési munkaközösségek), a gyermekvédelmi felelőssel, a Diákönkormányzattal, Dr. Kiss 

Anna iskolaorvossal és Deli Mária védőnővel, Gudor Bernadett iskolapszichológussal, Csizmadia-

Kékesi Mónika rendőrfőhadnaggyal, a bűnmegelőzési program képviselőjével. 

 

A munkaközösség célja: 

 

 A nevelő-oktató munka fejlesztése,  

 az intézményvezetés munkájának segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés), 

 a munkaközösségi tagok továbbképzésének és önképzésének segítése, a szerzett ismeretek 

megosztása a pedagógiai munka eredményessége és minőségének javítása céljából,  

 képzéseken, konferenciákon, szakmai napokon való részvétel, ezekről beszámolók, a 

pedagógiai minősítés tapasztalatainak megosztása, 

 a pedagógus önértékelési rendszer működtetése a munkaközösségben, 

 új kollégák beilleszkedésének, az intézményi és munkaközösségi feladatokba való 

bekapcsolódásának segítése, 

 a nevelő-oktató munkában az alapozó és fejlesztő szakasz (5-8.o.), valamint a 

megszilárdító szakasz (9-10. o.) általános pedagógiai céljainak megvalósítása, ezen belül (a 

kerettantervnek megfelelően) a kompetenciák fejlesztése során megkülönböztetett 

figyelmet fordítva a személyes, a szociális, a kommunikációs, és az életvezetési 

kompetenciákra minden nevelési színtéren, 

 az 5. és 9.E évfolyamon felmenő rendszerben bevezetésre kerül a NAT 2020 

kerettantervében megfogalmazott tananyag és követelményrendszer, 

 a szabadon tervezhető órákkal (1-1) 5-8. évfolyamokon a Magyar nyelv és irodalom 

óraszámát növeljük a felnőtt életben is használandó olvasni és írni tudás (szövegértés és 

szövegalkotás) fejlesztése, a megfelelő beszédkultúra, az önkifejezést segítő szóbeli és 

írásbeli kommunikáció kialakítása, a szókincs gyarapítása, olvasóvá nevelés, a 

véleményalkotó képesség és a kulturált vitakészség kialakítása, a kultúrához hozzásegítő 
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anyanyelvi képességeknek, készségeknek a továbbfejlesztése céljából, az 5-6. évfolyamon 

az Informatika – Digitális kultúra óraszámát növeljük az IKT ismeretek megalapozása és 

készségszintű használata céljából, 7-8. évfolyamon pedig a Matematika tantárgy óraszámát 

növeljük a matematikai ismeretek elsajátításának megerősítése, a szakmatanuláshoz 

szükséges stabil matematikai készségek kialakítása céljából, 

 az idegen nyelvtanuláshoz szükséges motiváció kialakítása, pozitív viszonyulások 

kiépítése más népek élete és kultúrája iránt, 

 a lényeglátás és az elvonatkoztató képesség, logikus gondolkodás fejlesztése, 

alkalmazásképes matematikai műveltség kialakítása a tanulmányok folytatására, 

 az információs kultúra alapjainak gyakorlatorientált megismerése, szükséges információk 

korszerű, gyors megszerzése, feldolgozása és alkalmazása,  

 kritikai gondolkodás fejlesztése, a magyar történelmi hagyományok, nemzeti értékeink 

megismerése és megbecsülése, nemzeti és európai identitás kialakítása, felkészítés a 

közéletben való tudatos részvételre,  
 a természettudományos gondolkodás, és a környezettudatosság kialakítása és megerősítése, 

tudatosság erősítése az életvezetésben, az egészség megőrzésében, a háztartásvezetésben, 

 zenei műveltség fejlesztése, a nemzeti zenekultúra értékeinek megbecsülése, 

 az esztétikai érzékenység, nyitottság, fogékonyság, ízlés alakítása, fejlesztése, a múlt 

értékeinek, hagyományainak tudatosítása a nemzeti műveltség közvetítésével, 

 a tanulás tanítása – a tanulók önálló tanulás szokásainak megalapozása, az elsajátított 

tanulási módszerek alkalmazása, az önellenőrzés kialakítása, alkalmazása, az 

információhordozók megfelelő használata, 

 a kötelességtudat fejlesztése, felelősségtudat kialakítása, megerősítése, a diákjogok 

megismertetése, a közösségekben és a Diákönkormányzaton keresztül azok gyakorlása, 

 közösségépítés az osztályközösségekben, a napközis csoportban és az iskolai közösségben, 

reális önismeret és pozitív közösségi magatartás kialakítása, 

 kulturált viselkedés és étkezés normáinak készségszintű gyakorlása, a társadalmi 

kapcsolatok szabályainak elsajátítása, 

 személyiségfejlesztés a sporttevékenységek és versenyek keretében: sportszerű, 

rendszeres, fegyelmezett, tiszteletteljes és kitartó, céltudatos, sikerorientált, csapatszellemű 

hozzáállás megerősítése, 

 jól alkalmazható készségek és képességek kialakításával az önálló életvezetés, a 

pályaválasztás és a szakmatanulás előkészítése, a tanulók felkészítése az önálló életvitelre, 

a felelős pályaválasztásra, a társadalomba való sikeres beilleszkedést segítő kompetenciák 

kialakítása. 

 

A tanév feladatai: 

 

 egységes követelményrendszer kialakítása és követése a Helyi Tanterv alapján: folyamatos 

 egységes nevelési koncepció megvalósítása a Házirend alapján: folyamatos 

 tanmenetek, munkatervek elkészítése: szeptember 

 Pedagógiai Műhely működtetése: a továbbképzések ismereteinek, tapasztalatainak 

megosztása, a pedagógiai munka során felmerülő tapasztalatok, problémák, tervek 

megbeszélése, önképzési és továbbképzési lehetőségek gyűjtése, ajánlása, 

esetmegbeszélések: havonta, eseti 
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 bevezetjük a végzős tanulóink nyomon követésének rendszerét, és az iskolába érkező új 

tanulók szüleinek szóló bemeneti kérdőíves felmérést: osztályfőnökök 

 a pedagógus önértékelést folytatjuk munkaközösségünkben: Iski-Beréti Viola 

 szülőkkel való kapcsolattartás: online szülői értekezlet, fogadó óra, valamint telefonon: 

szeptember, január, folyamatos 

 a tanulók hiányzási arányának csökkentése érdekében szoros együttműködés a szülőkkel és 

a Gyermekjóléti Szolgálattal: folyamatos 

 az új tanulók beilleszkedésének segítése: osztályfőnökök, eseti 

 tanulóink habilitációs célú fejlesztése, hátrányainak csökkentése (fejlesztőpedagógus): 

folyamatos 

 a tanulók egészségének védelme (járványügyi intézkedések, balesetvédelem): 

osztályfőnökök, védőnő, iskolaorvos, folyamatos 

 együttműködés a bűnmegelőzési program képviselőjével – felvilágosítás, tájékoztatás, 

esetmegbeszélés, bűnmegelőzés: folyamatos 

 a nyolcadikos tanulók továbbtanulásának, pályaválasztásának, iskola- és 

szakmaválasztásának segítése: osztályfőnök, első félév 

 a szakiskolások szakmai képzésének (OKJ Parkgondozó) bemutatása, a kertészet 

látogatása: október-november 

 a szakiskolai tanulók felkészítése az OKJ vizsga követelményeinek teljesítésére: 

folyamatos 

 bemutató óra lehetőségének biztosítása a munkaközösségben: legalább egy alkalommal 

 ellenőrző óralátogatás: félévente egy alkalommal 

 munkaértekezlet, lehetőség szerint a havi információs értekezlethez kapcsolódva: havonta 

 javaslatok a tanév programjaihoz: szeptember 

 az intézményi programokban aktív, segítő részvétel: folyamatos 

 hagyományőrzés, nemzeti és iskolai ünnepek, emléknapok szervezésében a 

munkaközösség feladatai: 

o Október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról: osztályfőnökök 

o Október 23. Az 1956-os forradalom ünnepe: Horváthné Boda Anita 

o A kommunizmus áldozatainak emléknapja – rendhagyó történelemóra: Faragó 

Csaba 

o Környezetvédelmi jeles napok (Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja): 

osztályfőnökök 

o Betlehemes játék, karácsonyi és húsvéti szentmise: Dévai Viktória 

o Trianoni megemlékezés: Faragó Csaba, Iski-Beréti Viola 

o Osztálykirándulások, tanulmányi séták: osztályfőnökök  

o Pákozdi csata emléknapja: Faragó Csaba, Iski Zsolt 

o Szakmai tanulmányi kirándulások (botanikus kertek, kertészeti árudák, közparkok): 

Matuz Sándorné, Faragó Csaba 

 

Az ellenőrzés területei: 

 

 oktató és nevelő munka, pedagógusok módszerei, gyerekekhez való viszonya  

 félévenként 1 tanóra/foglalkozás meglátogatása, értékelése 
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 tanmenetek, munkatervek elkészítése, kerettantervhez és a Helyi Tantervhez való 

igazodása, időarányos haladás 

 anyagok és eszközök, szakmai felszerelések felhasználása 

 munkafegyelem 

 vállalt feladatok teljesítése 

 

Kapcsolattartás: 

 

 munkaértekezlet, Pedagógiai Műhely: havonta 

 személyesen, e-mailben: folyamatos 

 

 

Dokumentumok: 

 

 Emlékeztető a megbeszélésekről, javaslatok vagy vélemények megfogalmazása 

 Beszámoló az intézményvezetőnek félévente a munkaközösség munkájáról 

 

 

 

Gödöllő, 2020. szeptember 1. 

 

 

                                                                                                           Szekeres Tiborné 

      munkaközösség vezető 
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Foglalkoztató munkaközösség munkaterve 
 

Osztályok és nevelők 

    

 pedagógus gyermekfelügyelő 

Foglalkoztató 1 Bársony Bernadett Kiss Veronika 

Foglalkoztató 2 Horváth Emília Lesku-Taskovics Rita 

Foglalkoztató 3 Fejős Nikoletta Grófné Horváth Emese 

Boross Marianna 

Foglalkoztató 4 Kisné Farkas Brigitta Domokos Hajnal 

Készségfejlesztő Bakos Hilda  Huszti Teodóra 

   

Betanító pedagógusok 

 

Pedagógus tantárgy/foglalkozás 

Bakos Hilda ének (F4) 

Bársony Bernadett játékra nevelés (F2) 

Dévai Viktória hittan (F4) 

Faragó Csaba gyakorlati képzés előkészítése (K) 

irodatechnikai eszközök használata 
(K) 

palántanevelő (K) 

habilitációs célú munkavégzés (K) 

Hajdu Tiborné testnevelés/mozgásfejlesztés (K) 

egyéni mozgásfejlesztés (F4) 

Hegyiné Kugler Beatrix testnevelés /mozgásfejlesztés (F4, F3)  

Homán Ildikó egyéni fejlesztő foglalkozás 

logopédia  

Iski Zsolt kapkodd a lábad (sportkör)  

digitális kultúra (K) 

Matuz Sándorné palántanevelő (K) 
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A tanév feladatai 

 

 

feladat ütemezés felelős 

 Termek csoport igényekhez való kialakítása, 

díszítése. 
augusztus-

szeptember 

osztályfőnökök 

Tanmenetek elkészítése szeptember 

23. 

pedagógusok 

Iskolai szüreti mulatság szervezése október 15. Horváth Emília 

Fejős Nikoletta 

Őszi népszokások -tökfaragás  osztályfőnökök 

Felmérőrendszer kidolgozása I. ütem: alkalmazható 

felmérő, diagnosztikus módszerek gyűjtése 
szeptember-

január 

osztályfőnökök 

Felmérőrendszer kidolgozása II. ütem: a 

rendelkezésre álló felmérő, diagnosztikus módszerek 

megismerése. 

február-

április 

osztályfőnökök 

Felmérőrendszer kidolgozása III. ütem: az 

alkalmazandó felmérő, diagnosztikus módszerek 

kiválasztása, saját felmérő rendszer összeállítása.  

május osztályfőnökök 

EFT-k kitöltése szept. 23. osztályfőnökök 

Iskolai farsangi mulatság szervezése, lebonyolítása február 4. Bakos Hilda 

osztályfőnökök 

Az iskola ebédlőjének tavaszi dekorációja március  Farkas Brigitta 

Önértékelés I. 1. félév 

végéig 

Fejős Nikoletta 

Önértékelés II. 2. félév 

végéig 

Horváth Emília 

Tantermek, folyosók díszítése folyamatos osztályfőnökök és 

gyermekfelügyelők 

Egységes nevelési koncepció megvalósítása a 

pedagógiai program és a házirend alapján 
folyamatos mindenki 

feladat ütemezés felelős 
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Szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, 

eseti 

osztályfőnökök 

Munkaértekezletek, pedagógiai műhely működtetése havonta, 

eseti 

pedagógusok 

Ellenőrző óralátogatás félévente Faragó Csaba 

E-napló pontos vezetése naponta - 

hetente 

pedagógusok 

Az iskolai programokban aktív, segítő részvétel eseti eseti 

A tanév feladatai a járványügyi helyzetnek megfelelően módosulhatnak! 

 

 

A tanévre tervezett programok: 

 

 Anyák napja 

 Állatok világnapja 

 Madarak – fák napja 

 Szüreti bál 

 Ünnepek (karácsony, húsvét stb.) 

 Farsang 

 Sportversenyek 

 Néphagyományok őrzése 

 Föld napja 

 Őszi és tavaszi kirándulások 

 Évzáró, ballagás 

A tanévre tervezett programok a járványügyi helyzet függvényében módosulhatnak! 

 

Gödöllő, 2020. szeptember 11. 

         Faragó Csaba 

.
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Autista munkaközösség munkaterve 

A munkaközösség tagjai azok az osztályfőnökök, napközis nevelők, fejlesztő, betanító 

pedagógusok és asszisztensek, akik autista tanulókkal foglalkoznak. 

Az iskolában az autizmus spektrum zavarban érintett tanulók száma (magántanulók és a 

külföldön tartózkodó tanulók létszáma nélkül) 40 fő. 20 fő integráltan, a tanulásban illetve 

értelmileg akadályozott tagozaton tanul. Azon tanulóink, akik nem integrálhatóak be valamely 

tagozatra, 3 szegregáltan működő, kizárólag autizmussal élő gyermekeket ellátó osztályban végzik 

tanulmányaikat. Ilyen módon tanuló gyermekek száma 20 fő. 

A munkaközösség célja:  

 az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés), 

 a munkaközösségben tevékenykedő nevelő – oktató pedagógusok szakmai munkájának, a 

támogatása, tervezése, szervezése, ellenőrzése, 

 a pedagógusok egymás közötti, illetve a pedagógusok és asszisztensek közötti szakmai 

együttműködés biztosítása, 

 autizmus specifikus módszertani innovációs tevékenység fenntartása, fejlesztése, 

 az intézményen belüli és kívüli szakmai kapcsolatok ápolása, 

 egységes szemlélet kialakítása. 

A tanév feladatai: 

 tanév elején osztályonként az autista tanulók létszámának felmérése, integrált és szegregált 

tanulói eloszlásban, 

 az új NAT, kerettanterv, és SNI irányelv figyelembe vételével átdolgozott pedagógiai 

program áttekintése kifejezetten az autizmussal élő tanulókra vonatkozóan,  

 az egyénre szabott tananyag adaptációjával kapcsolatos nehézségek feltérképezése, és ez 

alapján az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében való segítségadás,  

 októberben lezajló minősítő eljárással kapcsolatos teendők lebonyolítása, 

 az egyéni fejlesztési tervek leadása október 15-ig, 

 szegregált autista osztályokban a bejövő tanulók bemeneti-, a már ittlévő autista tanulók  

ismételt mérése, fejlődési kvóciens értékelése,  

 együttműködés az alsós- felsős- foglalkoztató munkaközösségekkel, egymás szakmai 

támogatása. 

 kapcsolattartás szülőkkel, 

 szülőcsoport indítása (amint a kialakult vírushelyzet lehetővé teszi) 

 óralátogatások, hospitálások megszervezése (előzetes egyeztetés alapján) 
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 3 havi, félévi és évvégi értékelés a pedagógiai programban megfogalmazottak figyelembe 

vételével, 

 kapcsolattartás külső szakmai szervezetekkel, 

 újonnan megjelent szakirodalmak, egyéb kiadványok figyelemmel kísérése, 

 speciális eszközök beszerzése, készítése, 

 autizmussal élő tanulók számára megfelelő tankönyv, taneszköz és fejlesztési eszköz 

kiválasztásában való segítségadás,  

 esetmegbeszélések biztosítása kétszemélyes, illetve munkaközösségi szinten. 

Tanév közbeni ellenőrzések: 

 félévenkénti 1 óralátogatás azon osztályokban ahol az autizmussal élő tanuló egyéni 

fejlesztési terv szerint halad, (pedagógussal előzetes egyeztetés alapján) 

 speciális megsegítő eszközök, felszerelések helyes alkalmazásának ellenőrzése,  

 a tanulók speciális dokumentációjának (EFT, felmérés, értékelés) ellenőrzése. 

Dokumentumok: 

 Éves munkaterv. 

 Munkaközösségi megbeszélésen elhangzó témák, problémák, javaslatok jegyzete. 

 Autizmus specifikus egyéni fejlesztési terv. 

 Hospitálási jegyzőkönyv. 

 Óraterv/foglalkozásterv. 

 Felmérések. 

 Értékelések. 

Munkaközösségi megbeszélések időpontjai: 

 Kéthavonta egy alkalom, illetve szükség esetén egyeztetés alapján. 
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MELLÉKLET 

Pervazív fejlődési zavarban szenvedő autista tanulók létszám szerinti lebontása évfolyamonként 

(magántanulói létszám és külföldön tartózkodó, tanulói jogviszonya felfüggesztve létszám nélkül) 

Évfolyam Össz. tanulói 

létszám  

Autista 

tanulók száma 

1/a  6 6 

1-2/a 11 9 

3.o. 6 2 

4.o. 8 3 

5/a 5 5 

5/b 9 3  

7.o. 8 3  

8-9E  6 1 

9-10.o. 5 1 

Foglalkoztató 1. 7 0 

Foglalkoztató 2. 7 1 

Foglalkoztató 3. 8 3 

Foglalkoztató 4. 9 2 

Foglalkoztató 5. 8 1 

Összesen: 103 40 

 

 

Gödöllő, 2020. szeptember 15.                                                      
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Sportmunkaközösség munkaterve 

 
A munkaközösség tagjai: Iski Zsolt 

Hajdu Tiborné 

Hegyiné Kugler Beatrix 

Tukora Veronika 

Gyűlések, összejövetelek időpontja 

- szeptember, január és június hónapban 

- aktuális események megszervezése céljából alkalmanként 

- e-mail kapcsolat és online megbeszélések is 

Nevelési oktatási célok és feladatok 

o fizikai állóképesség, edzettség növelése 

o versenyekre való felkészítés 

o egészséges versenyszellem kialakítása, a teljesítmények elismerése 

o a sport egészségmegőrző hatásának felismertetése 

o a tanulók érdeklődésének, tehetségének fenntartása, fokozása 

o viselkedéskultúra javítása 

o közös követelmények egységes betartása (öltözék, felmentések, érdemjegy, utcai vonulás,  

az óra rendje) 

o hátrányos helyzet csökkentése 

o lehetőség biztosítása felzárkóztatásra, javítási lehetőség, gyakorlás biztosítása 

o differenciált óravezetés  

o tehetségek felismerése, megfelelő szakkörbe irányítás, tehetséggondozás 

o test és lélek harmonikus fejlesztése 

o a nevelés, példamutatás és meggyőzés az egész évben folyamatos 

o higiéniás szokások kialakítása: testnevelés felszerelés használata, kézmosás, mosakodás, 

toalett használata 

o házi versenyek megrendezése egyéni sportszámokban (asztalitenisz, erőemelés, 

tollaslabda, úszás, atlétika, darts, sakk) 

o a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) felmérése 

o csoportok közötti bajnokságok szervezése (foci, kosár, zsinórlabda, kapkodd a lábad) 

o tömegsport népszerűsítése, rendszerességre való nevelés (kondicionáló eszközök 

használata, aerobic, tollaslabda, stb.) 

o részvétel a városi sportrendezvényeken (futóversenyek, horgászverseny, streetball, kihívás 

napja) 

o az integráció megvalósítása sportrendezvényeken (iskolák közötti bajnokságok szervezése)  

o az értékelési és jutalmazási rendszer folyamatosan ösztönözze a tanulókat a jobb 

teljesítmények elérésére 

 

A korábbi évektől eltérően indult az évkezdés a munkaközösségünkben. A hangsúly az új 

koronavírus okozta COVID-19 betegség elleni védekezésre összpontosult. Az Országgyűlés és a 
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Kormány megelőző és óvó-védő intézkedéseit figyelembe véve és azokat betartva dolgoztuk ki 

munkatervüket. 

Általános alapelvek 

1. A szabadtéri infrastruktúra maximális kihasználása. 

2. A tanulók közötti távolság, a testi távolságtartás biztosítása, amely fizikailag aktív tevékenység 

esetében legalább 3 méter, illetve tanulónként legalább 6 m2. 

3. A testi kontaktus elkerülése. 

4. A zárt helyiségek folyamatos szellőztetésének, légcseréjének biztosítása. 

5. A kéz rendszeres mosásának és fertőtlenítésének biztosítása. 

6. A használt eszközök és infrastruktúra tisztaságának és fertőtlenítésének biztosítása. 

7. A maszkhasználat nagy intenzitású mozgások alatt tilos. 

 

- Munkaközösségi összejövetelen megbeszéltük a fenti rendelkezések értelmezését és lehetőség 

szerinti pontos betartását.  

- Gondoskodtunk a tanulók, pedagógusok és szülők tájékoztatásáról a járványügyi intézkedésekkel 

kapcsolatban, és megfogalmaztuk a megelőzés szabályait mindenki számára, aki az iskola 

infrastruktúráját használja, vagy azzal kapcsolatba kerül.   

- A tornaterem és a mozgásterem előírásoknak megfelelő rendszeres fertőtlenítése a technikai 

dolgozók részéről folyamatosan és maximálisan ellátott.  

- Minden tanóra és foglalkozás előtt és után biztosítjuk tanulóinknak a legalább 20 másodpercen 

keresztül tartó alapos kézmosást, kézfertőtlenítést.  

- Lehetőség szerint kerülnünk kell a sporteszközök használatát, illetve azok használata javasolt, 

amelyet könnyen fertőtleníteni lehet minden tanórai használatot követően. 

- A sporteszközök használatakor törekedni kell arra, hogy egy-egy foglalkozáson minimális 

legyen az eszközök cseréjéből, átadásából adódó vírusterjedés lehetősége, és azok használat utáni 

fertőtlenítése. 

- Szabályoztuk az öltözők használatát, és alternatív öltözői helyszínként az osztálytermeket is 

használjuk.  

 

Iskolánk a törvényi szabályozásoknak megfelelően a mindennapos testnevelést, 3 testnevelés órán 

kívül, délutáni sportfoglalkozás kötelező bevezetésével oldotta meg.  

Iskolai kereteken belül foglalkozunk heti rendszerességgel a gyógytestnevelésre előírt tanulóink 

folyamatos ellátásával tartásjavító torna keretein belül. 

A délutáni sportfoglalkozások: kapkodd a lábad, foci, asztalitenisz és az atlétika csökkentett 

létszámmal (max.12fő) megtartásra kerülnek. A második félévtől, ha engedélyezik, tervezzük az 

úszásoktatást is újra beindítani. Ezek a sportkörök biztosítják a tanulásban és értelmileg 

akadályozott általános és szakiskolás korú tanulóink mindennapos testedzését, valamint a 

tehetséges fiatalok felkészítését a különböző versenyekre.  

A versenyeket a Fogyatékosok Pest Megyei és Országos Sportszövetsége hirdeti meg. Sajnos az 

első félévben a járvány miatt ezek biztosan elmaradnak. 

A második félévre tervezzük, hogy ismét nagy létszámmal veszünk részt a városi 

sportrendezvényeken, és ismét szervezünk sportprogramokat városi iskolákkal (Református 

Líceum, Török Ignác Gimnázium, Damjanich,- Petőfi,- Erkel,- Szent Imre általános iskolák) és a 

meghirdetett megyei és országos sportversenyeken is részt veszünk.  

Túrát szervezünk a közeli erdőkbe. 
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Tervezett sportcsoportok:  

atlétika, asztalitenisz, labdarúgás, „kapkodd a lábad”, úszás mozgásfejlesztés a foglalkoztató 

csoportosoknak, és tartásjavító torna 

A sportkörök helyszínei:  

Tornaterem, mozgásterem, GEAC atlétikai pálya, Hajós isk. uszoda, iskolaudvar, iskola környéke. 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése [Nkt. 80.§ (1) ] 

Iskolánk január és február hónapokban az MDSZ által javasolt mérési módszer alkalmazásával 

tanévenként, 5-12 évfolyamra kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő 

tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, 

vizsgálatát. 

A vizsgálatokat az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai végzik, az adatokat feltöltik az 

elektronikai rendszerbe. 

A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett 

tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti. Az eredményeket a testnevelés tantárgyat 

tanító pedagógusok közösen elemzik és meghatározzák a tanuló fizikai fejlődése szempontjából 

szükséges intézkedéseket.  

A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete legfeljebb kiindulási alapul szolgál 

mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget 

biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró 

képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 

 

Intézményünkben az MDSZ által javasolt és alkalmazott mérési módszer 5-8. osztályig: 

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) 
 

A NETFIT egy olyan országosan egységes módszertani alapokon nyugvó, diagnosztikus értékelő 

rendszer, amely segítségével a tanulók egészségközpontú fizikai fittségi állapota mérhető és 

értékelhető, egyúttal lehetővé teszi a személyre szabott egyéni értékelést a tanulók 

egészségközpontú fittségi állapotáról. 

A NETFIT a tanulók fizikai fittségi állapotát az egyes tesztektől, nemtől és életkortól függően 

változó külső kritériumértékek alapján felállított úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. 

Az egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum értékek, amelyeket teljesítve a tanuló 

egészséges fittségi zónába kerül. Amennyiben a tanuló egy tesztben nem éri el az adott sztenderd 

értéket, úgy a teljesítménye a fejlesztési vagy a fokozott fejlesztési zónába kerül. A fejlesztési és a 

fokozott fejlesztési zóna felhívja a tanuló, a törvényes képviselő (szülő), az iskola testnevelést 

tanító pedagógusai, valamint az iskola egészségügyi ellátásban résztvevő védőnő figyelmét arra, 

hogy a tanuló esetében az adott képesség, fittségi összetevő esetében beavatkozás, specifikus 

egyéni fejlesztés lehet indokolt.  

A NETFIT - filozófiája szerint - elsődlegesen az egészséghez szükséges fittségi állapot elérését, 

megőrzését, javítását (fejlesztését) célozza a tanulók fizikai aktivitási szintjének növelésén 

keresztül. 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 
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Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése  

-testtömegindex (BMI) 

Testmagasság mérése  

Testzsírszázalék mérése –testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (15 méter)  

–aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt  

–hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt  

–törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt  

–felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése  

–kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt  

–alsó végtag robbanékonyereje 

Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt –térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

Az iskolai sportkörök, habilitációs órák heti rendje:  

Sportcsoportok Időrend Óra Helyszín Felelős 

pedagógus 

Asztalitenisz Szerda 

13.30- 15.00 

2 óra Tornaterem Hegyiné Kugler 

Beatrix 

Atlétika Péntek 

13.30-15,00 

2 óra Tornaterem, 

GEAC pálya. 

Iski Zsolt 

Foglalkoztató 

mozgásfejlesztése 

Kedd 

13.30-14.15     

1 óra Tornaterem Hajdu Tiborné 

Gyerekjóga Péntek 13.30-14.15 1 óra Mozgásterem Tukora Veronika 

Kapkodd a lábad Kedd 

13.30-15.00 

2 óra Tornaterem Iski Zsolt 

Labdarúgás  Csütörtök 

13.30- 15.00 

2 óra Tornaterem Iski Zsolt 

Úszás Péntek  

10.00- 11.40 

2 óra Hajós isk. 

uszoda 

Hegyiné Kugler 

Beatrix, Hajdu 

Tiborné 

Tartásjavító torna Hétfő, szerda 

13.30-14.15 

2 óra Mozgásterem Hegyiné Kugler 

Beatrix 

Iskolai sportkör heti óraszáma összesen: 14 óra 

A sportköröket vezető pedagógusok létszáma: 4 fő 
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Sportág Időpont Sportlétesítmény, helyszín neve 

egységes elnevezés   pontos név 

Gyalogtúra 2020.09.29 Gödöllő, Kastélypark 

Integrált "kapkodd a lábad" 2021.március. Gödöllő, Montágh I. Ált. Iskola 

Integrált Megyei Horgászverseny 2021.május. Gödöllő, Pelikán HE. tava 

Fogyatékosok Pest megyei Sportszövetsége 

 Diáksport - Szakiskola Sporteseményei 

 2020-2021. 

 
 

      Ssz. Időpont Sportág Helyszín Verseny Korosztály Sérülés 

1. 2021.január. úszás Vác megyei I-VI. É, T 

2. 2021.január. kosárlabda Gödöllő megyei III-IV. T 

3. 2021.január. asztalitenisz Abony megyei III-IV. T 

4. 2021.január. zsinórlabda Gödöllő megyei III-IV. É, T 

5. 2021.január. kosárlabda Budapest regionális III-IV. T 

6. 2021.január. asztalitenisz Tata országos III-IV. T 

7. 2021.február. úszás Debrecen országos I-VI. É,T 

8. 2021.február. zsinórlabda Szolnok regionális III-IV. T 

9. 2021.február. terematlétika Gödöllő megyei III-IV. T 

10. 2021.február. sorverseny Vác megyei I-II. T 

11. 2021.március. zsinórlabda Kecskemét országos III-IV. T 

12. 2021.március. kosárlabda Kunszentmiklós országos III-IV. T 

13. 2021.március. asztalitenisz Budapest országos V-VI. T 

14. 2021.március. terematlétika Szeged országos III.-IV. T 

15. 2021.április. mezei futás Gyömrő megyei I-VI. T 

16. 2021.április. sorverseny Tata országos I-II. T 

17. 2021.április. labdarúgás Abony megyei III-IV. T 

18. 2021.április. mezei Pomáz országos I-VI. T 

19. 2021.május. atlétika Gödöllő megyei III- VI. T 

20. 2021.május. labdarúgás Budapest országos III-IV. T 

21. 2021.május. 

asztalitenisz, 

atlétika, darts, 

labdarúgás 

Baja országos V-VI. É,T 

22. 2021.május. atlétika Budapest országos III. T 

23. 2021.június. atlétika Budapest országos IV. T 

 
      

 
      T Tanulásban ak. 

     É Értelmileg ak. 

     
 

      
 

      Fogyatékosok Pest megyei Sportszövetsége 

 Szabadidős  Sporteseményei 

 2019-2020. 
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