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TERVEZÉSI DOKUMENTUMOK

- a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai
- 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet és módosításai
- 20/2012. évi EMMI-rendelet és módosításai
- a Nat dokumentumai és módosításai
- a kerettanterv dokumentumai és módosításai
- a tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete
- az érvényes jogszabályok, rendelkezések
- a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programjai
- az ötéves (2018-2023) intézményvezetői pályázatban megfogalmazott tervek, célkitűzések
- az intézményvezető és az alsó tagozati intézményvezető-helyettes mesterprogramjában megfogalmazott célkitűzések és feladatok
- az intézmény korábban készült minőségirányítási programja
- az intézményfejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzések és feladatok
- az előző tanév intézkedési tervei, beszámolói
- a korábbi tanév(ek) beszámolói, értékelései, elemzései, eredményei
- az országos mérések eredményei
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HELYZETELEMZÉS

Az általános iskolai nevelés és oktatás helyszíne a Nagy Imre körút 20. szám alatti székhelyintézmény. Az előző tanév során is 24
osztályban közel hatszáz tanulót nevelve és oktatva végeztük feladatainkat. 2019 novemberében a Szolnoki Tankerületi Központ
támogatásából elkészült a Baross út 42. szám alatt – az egykori Konstantin iskola épületében – az új telephelyünk tánctermekkel,
öltözőkkel, ruhatárral, tanári szobával, elméleti tanteremmel és a szükséges vizesblokkokkal szolgálja a művészetoktatásunkat.

A 2013-2014-es tanév során felújított székhelyi iskolaépület működési lehetőségeiben gazdagodott, ezzel az ellátási lehetőségei is
bővültek. Többek között akadálymentesített lett, ezáltal alkalmassá vált a mozgásukban korlátozott, sérült gyermekek ellátására is. Az
őket segítő eszközök használatát továbbra is meg kell tanulnunk szakszerűen használni és használtatni az arra kijelölt személyekkel,
hogy a napi életben ez ne okozzon fennakadást. A mozgásukban nem korlátozott, ép tanulókkal pedig folyamatosan meg kell értetni,
hogy ezek az eszközök, technikai berendezések miért és kik érdekében vannak; a megóvásra, a balesetveszélyre pedig fel kell hívni a
figyelmüket. Ezeknek az eszközöknek a karbantartása, üzembiztosítása külső szolgáltatók által, szerződésekben rögzített módon
történik.

A felújítás munkálatai által az épület olyan elemeket és értékeket kapott, amelyek megőrzése, megóvása továbbra is
mindannyiunk közös felelőssége, s ezt a jövőben is tudatosítanunk kell az iskola valamennyi használójával. Így kiemelten ügyelni kell a
tornateremre és a hozzá kapcsolódó öltözőkre, a tantermekre és berendezéseire (digitális táblák, digitális kivetítők és tartozékaik),
valamint a biztonságunkat szolgáló (személyi, tűz- és vagyonvédelmi) rendszerekre is. A pótlólagosan kiépített WIFI-hálózat egyre
megbízhatóbban szolgálja ki az internethasználókat. Az iskola számítógép-állománya fejlesztésre, korszerűbb gépek beszerzésére
szorul, így a terület fejlesztése új célkitűzésként jelentkezik, amelyhez kérjük és várjuk a tankerületünk segítségét, támogatását is.

Az elmúlt tanév ismét a Covid-19 járvány árnyékában telt, tavasszal a digitális munkarend elrendelése jelentett újabb kihívást
pedagógusnak, tanulónak és szülőnek egyaránt. Alsósoknak rövidebb, felsős tanulóinknak hosszabb időszakban kellett ebben a
munkaformában dolgozniuk, ami az áttanító pedagógusoknak további feladatot jelentett. Ebben a munkarendben a tanulóink közel 90
%-a tudott több-kevesebb eredményességgel részt venni, de a távoktatásból kimaradó tanulók felkészítése ismételten nagy kihívásnak
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bizonyult. Az előttünk álló tanévet bár a hagyományos munkarendben kezdhetjük el, mégis gondolatban fel kell készülnünk a
járványhelyzet miatt egy esetleges újabb digitális munkarendre, noha ennek az esélye kisebb, mint a korábbi években volt. A már jól
bejáratott Google Classroom platformmal fogunk újra dolgozni, amennyiben erre szükség lenne, hiszen ezt a rendszert már két éve
ismerjük, sőt használhatjuk akkor is, ha nincs elrendelve a digitális munkarend, amire egyre több a napi gyakorlat, a valós példa.

Intézményünkben a tankerületünk támogatásával megtörtént az új ebédlői bútorok beszerzése, a régiek lecserélése, ami minőségi
változást jelent az ebédlőnk esztétikájában, használhatóságában. Vezetői és mesterprogramom része is az iskola helyiségeinek,
bútorzatának gyermekbarátabbá tétele, ez is ennek jegyében valósult meg. Újabb célként fogalmaztam meg két alsós tanterem
padjainak és székeinek cseréjét, amelyet a következő gazdasági évben szeretnék elérni, tehát 2022-ben nyílhat rá lehetőség.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy iskolánk iránt az érdeklődés továbbra is megmaradt, azonban a beiskolázott
gyermekek egyre több hátránnyal, pedagógiai szakszolgálati szakvéleménnyel, jelentősen eltérő szociokulturális háttérrel érkeznek. Az
indítható első osztályaink száma három maradt a városi szinten ez évig folyamatosan csökkenő beiskolázandó tanulók létszáma ellenére
is, ami nagyon fontos tény és eredmény is egyben. A kiegyenlített és kiszámítható működés végett a jövőben is ezzel szeretnénk
számolni, amely érdekében mindent meg kell tennünk továbbra is. Ha tudjuk, erősítsük pedagógiai arculatunkat, jó hírünket, fokozzuk
eredményességünket, hogy az iskolabokron belül – amennyiben ez a beiskolázási rendszer megmarad – javuljon a
versenyképességünk, legyünk még vonzóbbak az iskolaválasztók körében.

Elsős osztályaink most alacsonyabb tanulói létszámmal kezdik meg a tanévet az elmúlt évihez képest, de tanulói összetételük
jelentős fejlettségbeli különbségeket mutat továbbra is, egyre szélesebbre nyílik az iskolaérettséget mutató olló, amely rengeteg fejlesztő,
felzárkóztató munkát, nagyfokú odafigyelést igényel az elsős és alsós nevelőktől egyaránt. De az is tény, hogy a felsőbb osztályok
magasabb létszámai, feladatainak nagysága és összetettsége továbbra is fokozottabb terhelést ró minden további szereplőre, hiszen az
általános iskolai és a művészeti iskolai munkánkat kell a meglévő létszám és feladatok mellett szervezni, a biztonságos működést és a
hatékony oktató-nevelő munkát biztosítani. A 24 osztály életének szervezése némi könnyebbséget jelent a korábbi évtizedek állandóan
változó osztályszámaihoz képest, de a tanulói összetétel negatív irányú változása jelentős nehezítő tényező a mindennapokban. Mindezt
tudomásul véve, elfogadva kell kijelölnünk egyéni és intézményi céljainkat azért, hogy az oktató-nevelő munkánkat hatékonynak és
értékesnek élhessük meg. Változnunk és változtatnunk kell szemléletben, az elvárások, a sikerkritériumok terén is. Mivel a város
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demográfiai mutatói nem alakulnak továbbra sem igazán kedvező irányban, sem létszámban, sem pedig összetételében, a városi
intézmények évről évre megtapasztalják az ebből fakadó nehézségeket, melyeket a mi iskolánk is kénytelen továbbra is átélni. Ezeket a
változásokat csak saját alkalmazkodó képességünk növelésével, fejlesztésével, széles módszertani lehetőségek kiaknázásával és
felhasználásával tudjuk eredményesen követni, igénybe véve minden szakmai megsegítést és külső támogatást is.

Rendkívül fontos, szinte lehetetlennek látszó feladatot, valódi kihívást jelentett az idei tanévben is a nyugállományba vonuló vagy
munkahelyet váltó pedagógusok helyére megfelelő tanítókat, szakos tanárokat alkalmazni, hiszen egyre inkább érezhető a megfelelő
utánpótlást jelentő nevelők hiánya. Az előttünk álló tanévet hét álláshelyre belépő új pedagógussal kezdjük, továbbá két óraadóval
számolunk, ami nagyon nagy eredménynek számít.

Ugyancsak problémát jelent a technikai személyzet folyamatos és megfelelő minőségi biztosítása, mert ezen a területen is
jellemző az egyre csökkenő érdeklődés, az ilyen típusú álláskeresés. A jövőben ezek a helyzetek, tendenciák talán még inkább
fokozódni látszanak.

Mindemellett – és a nehézségeink dacára is – igyekszünk a meglévő értékeinket, erősségeinket továbbra is megtartani és
megtartatni önmagunk megbecsüléseként, továbbá azért, hogy az iskolánk a jövőben is be tudja tölteni a város életében azt a kiemelt
szerepet, amelyet Szolnok Megyei Jogú Város korábban működtetőként, illetve a vagyon tulajdonosaként, a Szolnoki Tankerületi
Központ pedig fenntartóként elvár tőlünk. Az iskolánkért, a munkahelyünkért továbbra is mindent meg kell tennünk, ami rajtunk múlik,
hogy a céljaink teljesülhessenek.
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Az intézményünk adatai:

Székhely (az általános iskolai alapfeladat ellátására):

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5000, Szolnok, Nagy Imre krt. 20.
Telefon: 06-56-422-702
e-mail: korosisuliszolnok@gmail.com
honlap: www.korosisuli.hu

Telephely (kizárólag az alapfokú művészeti iskola feladatainak ellátására):

5000 Szolnok, Baross út 42. út 20.

Iskolatípus:

Általános iskola és alapfokú művészeti iskola, nyolc általános iskolai évfolyammal rendelkező nevelési és oktatási intézmény,
legfeljebb tizenkét évfolyammal működő művészetoktatási intézmény, amely részben két, egymástól eltérő helyszínen működik.

Közös igazgatású, többcélú intézmény, mely az általános iskola és az alapfokú művészeti iskola feladatait egységes, közös és az
ehhez kapcsolódó iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látja el.

mailto:korosisuliszolnok@gmail.com
http://www.korosisuli.hu
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Profil:

Az iskolánk az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást tekinti alapfeladatának, amely lehetővé teszi a tanulók
érdeklődésének és tehetségének megfelelő továbbtanulást és pályaválasztást.

Kiemelt feladatunk – melyet a pedagógiai programjainkban fogalmaztunk meg – az angol nyelv emelt óraszámban (emelt szinten)
történő tanítása. Fontosnak tartjuk a magyar és a matematika oktatásának a kiemelt támogatását is alsó és felső tagozaton egyaránt,
hiszen ezek a tárgyak meghatározóak az eredményes továbbtanulás megalapozásában, illetve a lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók megtartásában. Ezt segíti a nívócsoportos oktatási forma is ezeknek a tárgyaknak a tanítása során.

Fontosnak tartjuk a mindennapos testnevelés színvonalas oktatását, az egészségnevelést, hiszen a jövő nemzedék testi
edzettségének és egészségének a megalapozása nemzetünk érdeke. Ezek mellett fontos cél az informatika eszközjellegű használatára
történő nevelés, mely a kompetenciaalapú oktatás meghatározó feltétele, a mai világban való eligazodás nélkülözhetetlen eszköze.

Szintén kiemelt terület az alapfokú művészeti oktatás (balett, illetve néptánc tanszak), amely megalapozza a művészi
kifejezőkészségeket, illetve előkészíti, felkészíti a terület iránt érdeklődő tanulóinkat a szakirányú továbbtanulásra, tovább gyarapítja
iskolánk kulturális sokszínűségét.

Nagyon fontos feladatunk a tehetségek minél szélesebb körű felismerése és sokoldalú fejlesztése-gondozása, emellett pedig a
hátrányos helyzetű tanulók problémáinak hatékony kezelése, a differenciált képességfejlesztés.

Mindezek mellett fontos az a széles oktatási-nevelési kínálat, amely az új nevelési-tanítási módszerekre épít, hogy
alkalmazásképes tudást és készségeket adjon nevelőnek és tanulónak egyaránt. Ezért igyekszünk módszereinkben megújulni, az újabb
pedagógiai irányzatokat megismerni, a jó gyakorlatokat megismerni, átvenni, illetve sajátjainkat másokkal is megismertetni.
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Humánerőforrások

Az intézmény álláshelyeinek száma: 69 fő pedagógus
8 fő pedagógiai munkát segítő alkalmazott

Foglalkoztatunk még várhatóan: 2 fő közhasznú munkavállalót pedagógiai
asszisztensként

Iskolavezetés:

Intézményvezető: Gál Gábor

Intézményvezető-helyettesek: Barta Gabriella – alsó tagozati
Turiné Bajzáth Erika – felső tagozati

Intézményegység-vezető: Kulinné Kupai Márta – művészeti iskola

Munkaközösségek vezetői:

Szervezeti, operatív munkaközösség-vezetők:

➢ Alsós és napközis mk: Molnár Mónika
➢ Felsős és osztályfőnöki mk: Barabás Krisztina
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Szakmai munkaközösség-vezetők:

➢ Alsó tagozati magyar nyelv és irodalom: Garzsikné Barsi Mónika
➢ Felső tagozati magyar nyelv és irodalom, történelem: Tóthné Rácz Erzsébet
➢ Alsó tagozati természettudományi: Borhiné Olajos Katalin Ildikó
➢ Felső tagozati természettudományi: Lőcsei Eszter Edit
➢ Élő idegen nyelv: Bagdi Judit
➢ Művészetek: Oláhné Nagy Viktória
➢ Testnevelés és sport: Grósz István

Táncművészeti tanszakvezetők:
➢ Néptánc: Jándi Piroska
➢ Balett: Rimóczi Márta Gabriella

Munkacsoport-vezetők:
➢ Pedagógiai mérés-értékelési csopvezető: Munkácsi Ildikó szakértő
➢ Gyógy- és fejlesztőpedagógiai: Márton Tamás Mihályné
➢ Felsős napközis: Pálinkásné Kálmán Klára
➢ Ökoiskolai munkacsoport: Lőcsei Eszter

DMS-pedagógus:
➢ Felső tagozati: Pálinkásné Kálmán Klára
➢ Alsó tagozati:Filemon Henriette

Iskolai könyvtáros és tankönyvfelelős: Kalotainé Gacov Szerafina
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Tehetségpont-koordinátor: Kulinné Kupai Márta ie.v.
Iskolapszichológus: Nánásiné dr. Horváth Edit
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Tanulók adatai:

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Évfolyamok 1-8. 1-8. 1-8. 1-8. 1-8.

Osztályok száma 25 24 24 24 24

Napközis csoportok 20 20 20 20 20

Létszám alsó tag. 336 328 300 278 278

Létszám felső tag. 351 340 335 318 320

Összesen 687 668 635 596 598

Művészeti iskola 217 227 222 226 224

A tanulói létszám az indítható osztályok számával összefüggésben arányosan csökkent az utóbbi években. A korábbi években,
4-5 évvel ezelőtt még magas létszámú első osztályok kezdték meg az iskolai munkát, így az alsó tagozatos tanulói létszámok
összességében is és átlagosan is magasabbak voltak, mint az utóbbi három-négy évben. A jelenlegi alsós osztályaink létszámai
kedvezőek, néhol a kívántnál is alacsonyabbak. Az osztályok gyermeklétszáma távolodik a törvényi maximumtól, átlagban 26 fő. A
számított átlaglétszám a két vagy három főnek számítandó tanulókkal számolva magasabb, 27 fő. Ezek az adatok tankerületi szinten az
átlagnál valamelyest magasabbak, Szolnok város iskoláihoz viszonyítva az átlagot közelítik. Az iskolánk fajlagos kihasználtsági mutatói
is az átlaghoz közelítenek, így az intézmény fenntartási mutatói is középarányosak. Amennyiben a művészetoktatásban is érintett
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tanulókat is figyelembe vesszük az iskolahasználat során, így a kihasználtsági mutató tovább növekszik. A művészeti iskola
tanulólétszáma hosszú évek óta stabilnak mondható, 220 fő körüli.

Az elmúlt tanévben is minimális volt az érkező és távozó tanulóink száma, és ez segíti a stabilitás megőrzését továbbra is. Az
érkező tanulók jelentős száma a családok átmeneti otthonába költözve kerül a körzetesség alapján iskolánkba a tagozat, a férőhely és a
tanult idegen nyelv alapján mérlegelve. Előfordult már több esetben is, hogy a fenntartó segítségét kellett kérni másik iskolába történő
befogadáshoz, átirányításhoz, amikor az elhelyezésük akadályba (helyhiány) ütközött egy-egy adott saját évfolyamunkon. Erre a jövőben
még inkább számítanunk kell a megnövekedő létszámú, az átmeneti otthonba befogadott családok és azok problémássága miatt.

Egyre több a súlyos magatartási problémával, beilleszkedési nehézséggel, iskolaéretlenséggel, gyenge szocializáltsággal, gyenge
nevelést, sokszor félrenevelést adó családi háttérrel érkező, jogilag is problémás családi hátterű gyermek, akik szinte megoldhatatlan
helyzeteket okoznak nevelőknek, osztály- és csoporttársaknak, olykor szülői közösségeknek is. Igyekszünk újabb módszerek, technikák
megismerésével, elsajátításával a problémák kezelésében eredményesebbek lenni, sikeresen átlendülni nehéz helyzeteken. A
segítséget sokfelől igyekszünk keresni, de lassan és csekély hatásfokkal működnek ezek a támogató rendszerek. Kiemelten fontos, hogy
mindezek ellenére a mostani tanévben is megőrizzük az iskola jó hírnevét. A minőség-, hatékonyság- és teljesítményelvű munkavégzést
az értékelési, minősítési rendszer működtetésével is ösztönözni kívánjuk. A nevelőtestületnek pedig szemléletben továbbra is követnie
kell a változó társadalmi, oktatáspolitikai és helyi igényeket, biztosítva ezzel is a munkahelyünket, a munkavégzés hatékonyságát és
eredményességét mind a hagyományos, mind pedig (szükséghelyzetben) digitális oktatás feltételei mellett. Erre közösségünk eddig is
képes volt, a jövőben is elvárható mindez önmagunktól a támogató rendszerek együttműködése mellett.
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KIEMELT CÉLOK ÉS FELADATOK

Az iskola pedagógiai programjaiban megfogalmazott és a jelenlegi helyzetünkből adódóan a 2021/2022-es tanévben a következő
célokat, feladatokat kell, hogy kiemelten kezeljük a hagyományos, állandó, illetve évről évre ismétlődő feladataink mellett.

CÉL FELADAT TEVÉKENYSÉG

1. A járványügyi helyzet
folyamatos figyelemmel kísérése,
a készenlét szükség szerinti
fenntartása

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

Hatósági járványügyi intézkedések bevezetése során elvárás a
fertőtlenítő takarítás rendszeressége, az eszközök, játékok
fertőtlenítése. A rendszeres fertőtlenítő kézmosás, papírtörlő
használata. Rendszeres szellőztetés a klímás és a nem klímás
helyiségekben (óránként). Lehetőség szerint nyitott ablaknál történő
tanítás. A mosdóhasználat szigorított rendjének betartása.
Lehetőség szerint a távolságtartás megvalósítása, a fizikai érintkezést
mellőző tevékenységek alkalmazása. A testnevelés órák szabadban
tartása, amikor az lehetséges. Pontos időbeosztás betartása az
ebédlőnél. Digitális oktatás esetén gyermekfelügyelet biztosítása. A
protokoll szigorú betartása beteg dolgozó, tanuló, vagy családtag
esetén.

2. Az új PP – Nevelési terv és
helyi tantervek 2. és 6.
évfolyamokon történő bevezetése

A 2. és 6. évfolyamokon a tanmenetek elkészítése az új
óraszámok, tankönyvek ismeretében.
A 2. évfolyamon kiemelt figyelmet kap a tantárgyi órákon a
társadalmi és természeti környezet életkornak megfelelő
ismereteinek a tananyaghoz illeszkedő beépítése.

A munkaközösségek tevékenységeiben kiemelt figyelmet kap az 2. és
6. évfolyamokon folyó szakmai munka. Fejlesztő értékelés a 2.
évfolyamon az első félév végén.
A tapasztalatokról az intézményi beszámolóban hírt adunk, amely
alapozhatja a PDCA ciklust.



A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola éves iskolai munkaterve a 2021-2022-es tanévre

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

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

„Ismerkedős” fogadóóra, családlátogatás, osztályprogram.
Mozgáskotta alkalmazása.
Saját készítésű fejlesztő játékok alkalmazása.
Fejlesztő értékelés alkalmazása az I. évfolyamon.
Tanévkezdő projekt.

4. Az újonnan belépő
pedagógusok, ill. új
munkaterületen dolgozók
támogatása.

Iskolánk új dolgozóinak megismerése, mentorálása,
beilleszkedésük segítése.

Segítünk megismerni szervezeti és munkakultúránkat az újonnan
hozzánk érkezőkkel. Igyekszünk megismerni az érkező kollégák
szakmai életútját, az általuk hozott szakmai értékeket, munkakultúrát.
Az új osztályfőnököknek a régiek átadják ismereteiket,
tapasztalataikat – bevált módszereket, a közösségek és a tanulók
jellemzőit, adminisztrációs információkat.

5. A kiemelt figyelmet igénylő
tanulók fokozott segítése.

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

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

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

Az ellenőrzési terv vezetői, középvezetői szintű tervezése,
megvalósítása.

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

7. A pedagógus és az intézményi
önértékelési folyamatok során
elkészített fejlesztési terveknek
megfelelően a belső és külső
továbbképzések - a módszertani
kultúra fejlesztése.

A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése.
Az egyéni bánásmódot igénylő tanulók hatékonyabb oktatása-
nevelése. Konfliktuskezelés, közösségfejlesztés módszerei.

A továbbképzési lehetőségek biztosítása belső képzésekkel: robotika,
eDia rendszer alkalmazása…
A POK és más szervezők képzésein való részvétel.
A tanultak gyakorlatba történő beépítése.
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8. A művészeti iskolánkban
tanuló táncosok és az ének-zene
tanítás  digitális oktatása során
keletkezett hiányok pótlása, a
tehetséggondozó foglalkozások
újbóli lehetőségeinek  hatékony
kihasználása a jelenléti oktatás
során.

Felzárkóztatás és a tehetséggondozás, csoportkohézió erősítése.
Személyiségfejlesztés.

A közös éneklés lehetőségeinek kihasználása a tanórákon és az
egyéb foglalkozásokon. Közösségfejlesztés.

A hiányok felmérése, tapasztalatok összegyűjtése,Szoros
együttműködés a tanszakon és az érintett tanulókkal dolgozó
pedagógusokkal, a táncosok szüleivel. Az iskolapszichológus
bevonása.

Éneklés, népi játékok.
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Általános tudnivalók a naptári ütemezéssel kapcsolatban

➢ A tanítással töltött "A" és "B" hetek folyamatosan váltakoznak a szeptember 1-jével, szerdával kezdődő hét "B" hét (páratlan

számú hét).

➢ A szorgalmi idő 181 tanítási napból és hat nap tanítás nélküli munkanapból áll. Ebből egy nap a diákönkormányzat által szervezett

programoké, egy pedig a pályaorientációs nap, négy napról a nevelőtestület dönt.

➢ A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést (Nkt.30.§ (1) a nevelési-oktatási intézményekben is

alkalmazni kell.

➢ A több napos osztálykirándulások, erdei iskolai programok – a jelen helyzetben csak feltételesen tervezhetők – időtervének

leadása szükséges.

➢ Az írásban leadott igények figyelembe kell, hogy vegyék a védett időszakot, amely máj. 4-31 közötti időszakra esik a 6. és 8.

évfolyam mérési napjaira kiemelten is ügyelve.
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Szünetek

➢ Őszi szünet:

2021. okt. 25-től okt. 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: okt. 22. (péntek).

A szünet utáni első tanítási nap: nov. 2. (kedd)

➢ Téli szünet:

2021. dec. 22-től 2021. dec. 31-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: dec. 21. (kedd).

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. jan. 3. (hétfő)

➢ Tavaszi szünet:

2022. ápr. 14-től ápr. 19-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 13. (szerda).

A szünet utáni első tanítási nap: ápr. 20. (szerda)

A szorgalmi idő az I. félévre vonatkozóan  január 21-ig (péntek) tart.

Az utolsó tanítási nap: 2022. jún. 15. (szerda).
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Ellenőrzési terv

Az eredményes munkavégzés érdekében folytatni kell a tapasztalatcserét, a célirányos óralátogatásokat, melyek szolgálják a

pedagógusértékelés/minősítés/tanfelügyeleti ellenőrzés kialakított rendszerének működését is - követve az elfogadott értékelési rendet.

Az iskola igazgatója, az AMI intézményegység-vezetője, valamint a helyettesek a 2021/2022-es tanévben továbbra is fokozottan

vizsgálják mindkét intézményegységben és tagozaton egyaránt:

➢ A járványügyi helyzettel kapcsolatos országos és intézményi szabályok és ajánlások betartását, az iskolai higiéné

szigorú fenntartását.

➢ A munkafegyelem alakulását, kiemelten a munkahelyekre érkezést és munkakezdést, az órakezdést és órabefejezést, a nevelői

ügyelet ellátását, az indokolt óra- és teremcserék rendjét, az ebédlő és az ebédeltetés rendjét és a kiosztott feladatok elvégzését.

➢ A pedagógiai program - tantárgyfelosztás - dokumentálás hármas egységének betartását.

➢ A tanítási órák módszertani szervezését, a képességfejlesztést, a tantárgy-pedagógiai szempontok betartását, munkaformákat,

a szemléltetést, az eszközök kihasználását, a terem- és szertárrendet.
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➢ A nevelői adminisztrációs fegyelem betartását: a pontos elektronikus naplóvezetést, benne a helyettesítések beírását, hit- és

erkölcstanórák vezetését, osztályzatok beírását, a tanulói mulasztások igazolását, a fegyelmezési célú büntetések fokozatok

szerinti betartását és alkalmazását, dicséretek és jutalmazások rögzítését.

➢ Az országos mérés-értékelés, szakmai ellenőrzés keretében megvalósuló feladatok figyelemmel kísérése (fittség, edzettség;

matematika-szövegértés;  természettudományi; idegen nyelvi; pályaorientációs mérések).

➢ A teremrend betartását, a hetesi felelősi feladatok megtartását, a termek állapotmegőrzését, a tornatermek és öltözők rendjét, a

tanulói felszerelés meglétét, a tanulók által használt mellékhelyiségek rendjét, továbbá az ebédlő biztonságos használatát.

➢ A tanítási eszközök megóvását, a technikai berendezések biztonságos használatát, a takarékos energiafelhasználást, az

állagmegóvást.

Mérések a tanév során

➢ A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és

edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali
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rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022.

június 15-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

➢ A tavalyi tanévben elmaradt online idegennyelvi mérés pótlása.

➢ Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon.

➢ A tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. évfolyamon.

A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon a szövegértés és a

matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint

lebonyolítani.

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18-31.,

b) a 8. évfolyamon 2022. május 4-17., közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap

sorrendje nem kötött, azt - a helyi sajátosságoknak megfelelően - az intézmény vezetője határozza meg.

A méréseket a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális
mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

➢ A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres

megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2021. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét,

akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell
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a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2021. november 5-ig a Hivatal által meghatározott módon

jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott

tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezniük.

➢ 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között a pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérése a Hivatal által elkészített - és

informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által

kiadott eljárásrend alkalmazásával.


