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1. A tanév helyi rendje  

 1.1.Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásának módja     

Sz. Esemény / téma Felelős Időpont 

1. Pályaorientációs nap Varga János 2022. október 15.  

2. Szakmai nap – Nevelőtestületi nap  Patakiné Horváth 

Vivien 

Varga János 

2023. május 14. 

3. Gyermeknap és Diákönkormányzati nap 

Családi nap 

 

Patakiné Horváth 

Vivien 

Varga János 

2023. május 20. 

4. Tanulmányi kirándulás  Osztályfőnökök 2023. június 9. 

 

1.2. Lázár Ervin Program keretében biztosítani kell a színházi, tánc és cirkuszi előadások, 

komolyzenei hangversenyek, őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.  

A megvalósuló programok, az azokon való részvétel a KRÉTA rendszerben kerül rögzítésre. A szülők 

értesítése a megszokott fórumokon (Kréta rendszer, online felületek) történik. A hozzájáruló szülői 

nyilatkozatokat minden esetben előzetesen, írásban gyűjtjük be. 

 

Az iskolai szorgalmi idő 

Első nap: 2022. szeptember 1.   

Utolsó nap: 2023. június 15. 

 

1.3. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek, melyek: 

Őszi szünet: 2022. november 2. – november 4. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október28. 

a szünet utáni első tanítási nap: november 8. 

Téli szünet: 2022. december 22. – 2023. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. 

a szünet utáni első tanítási nap: január 3. 

Tavaszi szünet: 2023. április 6. – 2023. április 11. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5. 

a szünet utáni első tanítási nap: április 12. 
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1.4.A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét,  példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja  

 

1.4.1 Névadónk, Benedek Elek születésének 167. évfordulója (szeptember 30. – iskolai keretben 

1.4.2 Az Aradi Vértanúk emléknapja (október 6. – osztály keretben ) 

1.4.3 Október 23. megünneplése (október 21. – iskolai ünnepély – 4. osztály)  

1.4.4 Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 17. – osztálykeretben) 

1.4.5 Március 15. megünneplése (március 10. – iskolai ünnepély – 3. osztály) 

1.4.6 Holokauszt áldozatai emléknapja (április 13. – osztálykeretben) 

1.4.7 A nemzeti Összetartozás Napja (június 2. – osztálykeretben) 

1.4.8 Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

Sz. Esemény / téma Felelős Időpont 

1. tanévnyitó ünnepély Varga János 2022. augusztus 

31. 

2. Zene Világnapja Varga János 2022. október 1. 

3. Állatok világnapja („állati „tanórák – délutáni 

foglalkozások 

Patakiné Horváth 

Vivien 

Varga János 

2022. október 4. 

4. fecskeavató – elsőseink köszöntése – a 

járványügyi szabályok betartásával 

Androkity János 

Gyuláné 

Juhász László Máténé 

2022. október 12. 

5. gyertyagyújtás – közös rendezvény a 

résztelepülés civil szervezeteivel és az 

egyházzal 

Fekete Edit 

Varga János 

2022. november 

27.  

6.  Karácsony köszöntő – kulturális est Kisné Mráv Marianna 

Varga János 

2022. december 

20. 

7. Víz világnapja Patakiné Horváth 

Vivien 

2023. március 22. 

8. Madarak és fák napja – udvar szépítése Patakiné Horváth 

Vivien 

2023. május 10. 

9. Föld Napja Patakiné Horváth 

Vivien 

2023. április 21. 
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10. Kihívás napja Tossenbergerné 

Baranyai Györgyi 

Ilona 

2023. május 24. 

 

1.4.9 Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontjai 

 

 2022. október 13.  Benedek Elek Nap – Fecskeavató 

        Felelős: Androkity Jánosné 

           Juhász Lászlóné 

 

2022. december 6.  Érkezik a Télapó Felelős: osztályfőnökök 

 

2023. február 11.  Iskolai farsang Felelős: Patakiné Horváth Vivien 

            Varga János 

 

 2023. február 23.  Benedek Elek Nap – Meseillusztrációs rajzpályázat 

        Felelős: Juhász László Máténé 

 

 

           2023. április 20.                      Benedek Elek Nap – „Égig érő mesefa” – mesemondó   

        délután 

        Felelős: Fekete Edit 

 

 2023. május 3.   Benedek Elek Nap – Egészségnap 

        Felelős: Kisné Mráv Marianna 
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1.4.10 Iskolák közötti tanulmányi versenyek 

  

 2023. április 27.  Városi versmondó verseny  Felelős: Fekete Edit 

 

 

1.5.Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

időpont Nevelőtestületi értekezlet - téma Felelős Határidő 

2022. 

08. 23. 

Tanév előkészítő nevelőtestületi értekezlet 

 

Varga János 

 

 

2022. 

08. 26. 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

 

Varga János 

 

 

2022. 

09. 19. 

Munkaértekezlet Varga János  

2023. 

01. 20. 

Félévi osztályozó értekezlet pedagógusok  

2023. 

02. 06. 

Félévértékelő nevelőtestületi értekezlet Varga János  

2023. 

06. 15. 

Tanév végi osztályozó értekezlet pedagógusok  

2023. 

06. 30. 

Tanévzáró értekezlet 

Nevelőtestületi nap 

Varga János 

Juhász László 

Máténé 

 

 

1.6.A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont Szülői értekezletek, fogadóórák - téma Felelős Határidő 

2022. 

08.  30-

31. 

Szülői értekezlet és tankönyvosztás – a 

tanév indítása 

osztályfőnökök  

2022. 

09. 05. 

–06.  

Szülői értekezlet – a tanév feladatai osztályfőnökök  

2023. 

tavasz 

Fogadó órák – tanulmányi munka nevelőtestület  
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2023. 

02. 07. 

– 08. 

     Szülői értekezlet – az első félév  

     munkájának értékelése 

osztályfőnökök  

2023. 

tavasz 

Fogadó órák – tanulmányi munka nevelőtestület  

2023. 

05. 02. 

– 05. 

Szülői értekezlet – a tanév tanulmányi 

munkájának értékelése, Anyák napja 

osztályfőnökök  

 

 

1.7.Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett   időpontja 

     

időpont Nyílt nap  Felelős Határidő 

    

2022. 

12.  

Iskolahívogató program – leendő elsős tanulók 

és szülei részére  

Kisné Mráv 

Marianna 

Androkity János 

Gyuláné 

 

2023. 

01.  

Iskolahívogató program – leendő elsős tanulók 

és szülei részére 

Kisné Mráv 

Marianna 

Androkity János 

Gyuláné 

 

2023. 

01. 

Szülői értekezlet a leendő elsős tanulók szülei 

részére 

Kisné Mráv 

Marianna 

Androkity János 

Gyuláné 

 

2023. 

02.  

Iskolahívogató program – leendő elsős tanulók 

és szülei részére 

Kisné Mráv 

Marianna 

Androkity János 

Gyuláné 

 

2023. 

03.  

Iskolahívogató program – leendő elsős tanulók 

és szülei részére 

Kisné Mráv 

Marianna 

Androkity János 

Gyuláné 
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1.8. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

 

Sz. A mérés megnevezése Felelős A mérés 

időpontja  

1. 4. osztályos tanulók mérése Androkity János 

Gyuláné 

20223. május 02. 

– 31. 

 

Javasolt tartalmi elemek:  

A mérést önkéntesen végezzük, felkészítve tanulóinkat a következő évek kötelező méréseire. 

 

1.9. A tanulók felügyeletének ellátása iskolai tanítás nélküli munkanapokon  

 Osztályonként – az osztályfőnök és a napközis neve 

 

2. Az intézmény tanulói adatainak elemzése, kitételek a tanulói létszámokkal kapcsolatban 

2.1. A statisztikai adatok 

 

Osztály/csoport 
Oszt 

létszám 

Integrált 

SNI 

tanulók 

BTM Magántanuló HH HHH 

Egész 

napos 

nevelés-

oktatásban 

létszám 

1.a 19 2 0 0 0 0 19 

2.a 19 1 1 0 0 0 19 

3.a 13 2 1 0 0 0 13 

4.a 15 1 0 0 0 0 15 

Összesen 66 6 2 0 0 0 66 

 

Iskolánk  4 osztályában  66 tanuló tanul. 
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3.Kockázati tényezők a 2022/2023-as tanévben 

 

A Járványügyi készenlét idején a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb 

megszervezése, az intézmény tanulóinak és dolgozóinak egészség védelme. 

 

Az esetlegesen bevezetésre kerülő digitális oktatás során a tanulók előre haladásának lehető 

legoptimálisabb megszervezése és lebonyolítása. 

 

3.1. Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű 

3.1.1 Infrastruktúrához köthető 

-  Az intézményi infrastruktúra állagának állapot megőrzéséhez szükséges anyagi erőforrások 

biztosítása  

(nyílászárók cseréje az épület déli és nyugati és északi oldalán) 

(az osztálytermek padozatának felújítása, ill. cseréje) 

3.1.2. Humán erőforráshoz köthető 

-  Az intézményt (a tanulólétszámból adódóan) tagintézmény vezetőként helyettes és 

iskolatitkár nélkül vezetem. Tagiskolánkban munkaközösség sem működhet, ezért a tanórai és 

napközis feladatok koordinálása plusz feladatot jelent. 

A heti 8 tanítási óra és a tagintézmény mindennapjainak irányítása mellett az iskolatitkári 

feladatok ellátása, az adminisztrációs elvárásoknak történő megfelelés a tanév során várhatóan 

nagy terheket fog jelenteni.  

3.2. Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű 

3.2.1. Infrastruktúrához köthető 

- A nevelést, oktatást segítő és a mindennapi munkát lehetővé tevő eszköz és anyagbeszerzések 

időbeni biztosítása a fenntartó részéről 

3.2.2. Humán erőforráshoz köthető 
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4. Nevelőmunka tervezése 

 

A tanév során nevelőmunkánkat a fenntartó által megfogalmazott feladatok, a Munkatervben 

leírtak figyelembevételével, a járványügyi helyzet által előírt aktuális protokoll és szükség esetén 

a digitális oktatás iskolai eljárásrendje szerint végezzük. 

 

4.1. Iskola és tanuló kapcsolata  

Az iskola legfontosabb szervezeti egysége az osztályközösség, az egy csoportban tanuló 

gyermekek összessége. Tanév során munkájukat az osztályfőnök, a napközis nevelő és az 

osztályban tanító pedagógusok vezetésével végzik.  

A Diákönkormányzat az iskola tanulói által létrehozott, érdekeik képviseletének, jogaik 

érvényesítésének, a kötelességeik teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtésének egyik 

eszköze. Képviseletükkel demokratikusan választott diákképviselőket bíznak meg. A 

Diákönkormányzat működését a 2011. évi CXC nemzeti köznevelési tv. 48.§ alapján alakítja, 

szervezi. A fenntartó – a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében – gondoskodik az 

iskolai diákönkormányzat (DÖK) működési feltételeiről. 

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által javasolt és a tagintézmény vezető által 

megbízott pedagógus segíti (a DÖK patrónus tanár). 

A DÖK megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskolavezetőségi, a nevelőtestületi 

értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. Az Osztály Diákbizottságának képviselője járhat 

el az osztályközösség problémáinak megoldásában. 

Az iskola tanulóközösségének legmagasabb tájékoztató fóruma az iskolagyűlés. Az 

iskolagyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. 

Az iskolagyűlés a tagintézmény vezető által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében 

meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell 

diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy – a diákönkormányzat döntése 

alapján – a diákok küldöttei vesznek részt. Az iskolagyűlés napirendjét a közgyűlés 

rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 

Az iskolagyűlésen az iskola tagintézmény vezetője és az osztályok diák önkormányzati 

vezetői beszámolnak az előző iskolagyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok 

helyzetéről, érvényesüléséről. A gyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a 

diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A 

diákok kérdéseire, kéréseire a tagintézmény vezetőnek 30 napon belül választ kell adnia. 

Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola 

tagintézmény vezetője kezdeményezi. 

Az iskola tanévenként négy alkalommal (Magyar Diáksport Napja, Fecskeavató, Névadónk 

Hete, Kihívás napja) rendez sportnapot az intézmény épületében, ill. a szabadban. A 

Sportnapok célja, hogy diákjaink együtt vegyenek részt közös testedzésen, játék- és 
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versenyzési lehetőséget biztosítsunk, minél több tanulót nyerjünk meg a rendszeres 

testedzésnek és az egészséges életmódnak. 

A tanulóknak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilvánítsanak az őket érintő valamennyi kérdésben, valamint e körben javaslatot tegyenek, 

és kérdéseket intézzenek az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz. A diákok egyéni és csoportos 

véleményüket osztályképviselők által a Diákönkormányzaton keresztül is eljuttathatják az 

illetékeshez. 

A tanulóknak joga, hogy hozzájussanak a jogaik gyakorlásához és kötelességeik 

teljesítéséhez szükséges információkhoz. A tájékoztatásról az iskola gondoskodik.  

Az iskolai életre és a tanulókra vonatkozó jogszabályok és az iskola működésének diákokat 

érintő területeiről szóló dokumentumok a Könyvtárban hozzáférhetők. 

Napközis csoportjaink a foglalkozási tervekben leírtaknak megfelelően szervezik és biztosítják 

tanulóink délutáni kikapcsolódását és felkészülését a délutáni tanórai foglalkozásokra. 

Intézményünk nagy gondot fordít rá, hogy tanulóink hasznosan töltsék szabadidejüket 

iskolánkban. Ennek részét képezi a gyermekek kulturális rendezvényeken (karácsony, 

Névadónk hete) való részvétele. 

Minden osztályunk havi rendszerességgel látogatja a Megyei könyvtár könyvtári 

foglalkozásait, az intézmény szervezett könyvtári óráit. 

Az idei tanévben ismét szervezünk bérletes előadásokat a Csiky Gergely Színház és a Roxínház 

gyermek előadásaira.  

 

 

4.2. Iskola és családi ház kapcsolata 

Intézményünkben a pedagógusok és a szülők kapcsolata azoknak a felnőtteknek az egyenrangú 

szövetsége, akik egymást kiegészítve felelősen fáradoznak gyermekek és fiatalok, a 

felnövekvő nemzedék szellemi és testi fejlődésén. Összefogásuk, közös gondolkodásuk és 

együttműködésük fontos tényezője a mindennapi oktatásnak és nevelésnek.  

Ahhoz, hogy a szülők és az iskola nevelői közötti együttműködés valóban eredményes és 

sikeres legyen, fontosnak tartjuk, hogy:  

- a kapcsolat kölcsönös tiszteletre és bizalomra épüljön, 

- az érintkezés közöttük legyen elfogadó, nyílt, őszinte, szívélyes, jóindulatú, 

- a tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás érveire, kinek-kinek a 

feladatából fakadó sajátosságokra, álljanak készen arra, hogy közösen keressék a legjobb 

megoldást. 
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A tanév során olyan kapcsolat kialakítására törekszünk:  

 - amelyben minden gyerek előzetes, otthonról hozott tudását és kultúráját értékként 

képviselheti, kamatoztathatja, 

 - amelyben a szülőt, családot, mint partnert bevonjuk az iskolai folyamatokba, döntésekbe  

 - tudatosan próbájuk segíteni a család, az iskola és a gyerek közötti kommunikációt 

- amelyben közösen építjük ki az előítéletek csökkentésére, megszüntetésére alkalmas 

együttműködő, elfogadó, illetve befogadó környezetet, 

-  az együttműködés órai és intézményi kereteken túlmutató jellegéből fakadó  

tanári szerepbővülés elfogadása 

Tagiskolánkban az iskola és szülő kapcsolattartásának, együttműködésének  

meglévő formái 

Szülői értekezlet: 

- évi három alkalommal, ill. probléma esetén 

tanévkezdéskor /szept. / 

félévkor /február / 

tanév végén (május) 

- fontos, hogy minden l. osztályos szülő az első szülői értekezleten kapja meg a házirendet 

- probléma esetén az osztályban tanítók meghívása a szülői értekezletre 

Családlátogatás: 

Célja:  

A gyermek otthoni környezetének megismerése, a szülőkkel való közvetlen kapcsolat 

megteremtése. Beszélgetés során felmérhetjük a szülői ház kulturális helyzetét, a szülők 

érdeklődési körét, következtetést vonhatunk le a gyermek iskolai beállítódására nézve. 

Fogadóóra, fogadóest: 

Évi két alkalommal, november és március hónapban, az osztályban tanító minden tanár 

pedagógus jelenlétével 

Spontán találkozások: szinte naponta lehetségesek szülők és pedagógusok között tanítás 

megkezdése előtt, illetve a tanítási nap végén. Minden szempontból nagy előnyei vannak, mert 

a szülő-nevelő szinte naprakész problémákat beszélhet meg, de nem pótolhat egy jó szülői 

értekezletet, vagy fogadóórát. 

Levelezés, elektronikus napló, telefon: 

Levelezés csak hivatalosan, iskolai vezetés által történjék. 

Az intézmény és a szülői ház közötti hivatalos kapcsolattartás és információ áramlás a KRÉTA 

rendszerben történik. E hivatalos forma mellett egyéb csatornákon is megtörténhet a felek 

közötti kölcsönös információ áramlás (Intézmény Web lapja, e-mail, Facebook, Messenger, 
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telefon, stb.) Hatékonyságát és eredményességét nagyban segíti, ha a szülői ház folyamatosan 

nyomon követi gyermeke mindennapi munkáját. 

 

Hagyományainknak megfelelően, aktív részvétellel a szervezésben és a lebonyolításban, 

műsorral veszünk rész a településrész programjain, mely programokkal szintén erősítjük az 

iskola és a szülői ház kapcsolatát: 

Névadónk Hete  

Nyugdíjas karácsony 

Adventi gyertyagyújtás 

Karácsonyi alkotódélután 

Falu karácsonya 

Három Királyok túra 

Húsvéti alkotódélután 

Pünkösdi futás – családi majális 

 

4.3. Nevelési célkitűzések a 2022/2023-as tanévre 

 

Kiemelt célunk: Tanulói szocializáció megerősítése, helyes viselkedési panelek 

tudatosítása, erősítése 

  

Kiemelt területek 

   a digitális kommunikáció hatékonyságának növelése az E- napló használatában 

 a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fokozott figyelemmel kísérése, támogatása és 

segítése 

         a szocializáció támogatása az inklúzió jegyében 

         a tanulói rezidencia további erősítése 

  

 

            Mindezen fő célok mellett: 

 kulturált magatartási szokások kialakítása  

 beszédstílus alakítása, fejlesztése 

 egyéni bánásmód, beilleszkedés segítése 

 személyiségfejlesztés 

 közösségfejlesztés 

 képességek kibontakoztatása,  

 egyéni fejlesztési lehetőségek kihasználása 

 elért eredmények megőrzése 
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 a környezetvédelmi nevelés erősítése a fenntartható fejlődés és a környezetünk 

védelme érdekében 

 az érzelmi inteligencia, az egymás iránti tolerancia empátia fejlesztése, a 

másság elfogadása 

 

 

 

 

 

 

Céljaink 

 

 a nevelési tevékenységrendszerünk kiszélesítése és megújítása, folyamatos jobbítása.  

 diákjaink felkészítése az elvárt társadalmi szerepek, magatartások, a sokirányú szerepvállalás 

betöltésére a tanulási folyamatban, a közéletben, a szabadidőben.  

 azon személyiségjegyek megalapozása, amelyek segítségével sokoldalú emberekké 

válhatnak, akik érzékenyek, nyitottak környezetükre, segítőkészek embertársaikkal.  

 A pedagógusok és a tanulók interperszonális kapcsolatának bizalom alapú megerősítése 

csoportfejlesztéssel, egyéni fejlesztéssel, különböző szabadon választható szabadidős 

programok szervezésével.  

  

Cél az alapműveltség megszerzéséhez szükséges készségek, képességek kialakítása, folyamatos 

fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás igényének megalapozása, képességének kialakítása 

 

 

 

5.Az oktatómunka  

5.1. A tantárgyfelosztás 

Jóváhagyásra és engedélyezésre elküldve 2022. szeptember 19-én a Kaposvári Tankerületi 

Központba. 

5.2. Az órarend 

5.2.1 Tanulók, osztályok szerinti órarendje 

 Iktatva 3949/2022 szám alatt  

5.2.2 Pedagógusok órakötelezettsége és órarendje 

 Iktatva 3950/2022 szám alatt  

5.2.3 Egyéb órarendek 

 Iktatva 3951/2022 szám alatt  
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5.3. Oktatási célkitűzések a 2022/2023-as tanévre 

 

 Kiemelt célunk: az önálló tanulás tanítása 

Célunk még, hogy 4. osztályos tanulóink felkészülten és eredményesen vegyenek részt az 

országos kísérleti bemeneti mérésben. 

 

Az iskolánkban folyó pedagógiai munka a tanuló teljes személyiségének fejlesztésére, alapvető 

képességeinek, készségeinek kialakítására és folyamatos bővítésére irányul. 

Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő 

nevelésben-oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az 

iskolafenntartóval, az iskola működtetőjével, a családdal, a gondviselővel, szakmai és 

civilszervezetekkel együttműködve) célkitűzéseink a következők:  

— a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak 

megalapozása, az attitűdök alakítása az 1–4. évfolyamon; 

— folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az iskolázás 

további szakaszaiban; 

— az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai 

eszközökkel; 

— a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén; 

— a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának érdekében a 

tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a tanulás eredményességét 

növelő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

— a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e 

tevékenység támogatása az iskolán kívül is; 

— motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítségével 

(pl. sakk, logikai játékok); 

— egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások 

alkalmazása. 

 

Az alkalmazott tantervek ismerete, tanmenetek elkészítése. 

Sikerkritérium: A tanmenetek a programokban megfogalmazott tartalmakkal és óraszámokkal 

készülnek el. 
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Intézményi munkaterv összeállítása. 

Sikerkritérium: Megvalósítható munkaterv, melyet a nevelőtestület elfogad. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása az iskolában:  

 a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek segítése a szakszerű pedagógiai munka 

mellett.  

Sikerkritérium: a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek teljes körű 

 regisztrációja, az iskolai kompenzációs lehetőségek kihasználása. 

 

A tehetséggondozás, a fejlesztő, differenciált foglalkozás, szakkörök kínálatának bővítése  

Sikerkritérium: A tanév végi és a félévi eredmények összehasonlító vizsgálata bizonyítsa, hogy 

a tehetséggondozás, felzárkóztatás következtében a tanulmányi eredmények javulnak. 

 

A tanulók anyanyelvi kifejező képességének fejlesztése szóban és írásban, a tanítási óra 

hatékonyságának javítása, könyvtári órák, anyanyelvi  versenyek. 

Sikerkritérium: a szaktanítók összehasonlító elemzése a mérésekről, sikeres 

versenyszereplések 

 Az első évfolyamos beiskolázási terv folyamatának működtetése, az  „Iskolahívogató” 

program megvalósítása. 

Sikerkritérium: sikeres programok és résztvevők, sikeres, megfelelő létszámú   beiratkozás. 

 

Az iskola életének, programjának megismertetése, népszerűsítése, szereplési lehetőségek 

kihasználása. 

Sikerkritérium: a tágabb környezetünkben ismertségünk nő, PR tevékenységek erősödnek. 

  

Továbbtanuló negyedik osztályosaink továbbtanulásának segítése 

Sikerkritérium: a tervezett továbbtanulási szándék elérése 

  

5.4 SNI-s tanulók, BTM-s tanulók és az integrációval kapcsolatos feladatok 

A sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők elfogadása, 

beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló megteremtése, a képességprofilhoz 

viszonyított haladás elismerése, a tanulásban meghatározó képességeik feltárása és fejlesztése. Az 

utazó pedagógusok munkáját mindenben segítő, korrekt munkakapcsolat kialakítása. 
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5.5.Az iskolába belépő gyerekekkel kapcsolatos teendők 

  megfelelő komfortérzet biztosítása, 

  fokozatosság, az egyéni adottságok figyelembe vétele, 

  önállóság erősítése, kialakítása, 

  baráti szálak kialakulásának segítése, erősítése, 

  megfelelő tanórai légkör kialakítása, 

  következetesség, 

eredményes munkakapcsolat kialakítása az osztályban dolgozó pedagógusok  között, 

tanórai aktivitás és érdeklődés erősítése, 

megfelelő feladattudat kialakítása. 

A tanév elején a törvényi kötelezettségnek megfelelően fel kell mérni (2022. október 14.) azon 

tanulókat, akiknél – az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján – az 

alapkészségek fejlesztését jobban kell támogatni. 2022. október 28-ig a Hivatal által meghatározott 

módon jelentik a Hivatalnak 

az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat a kiválasztott tanulókkal 

2022. december 9-ig kell elvégeznünk. 

 

5.6.A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

 Szakköri foglalkozásainkat a tanulók érdeklődési körének és életkori sajátosságainak 

figyelembevételével szervezzük. A tanulók szabadidejének hasznos eltöltése, a képességeik és 

készségeik fejlesztése mellett ki fogjuk használni a foglalkozások közösségépítő szerepét is. 

Informatika   1 óra/hét 

Irodalom   1 óra/hét 

Természetbarát  2 óra/hét 

Labdarúgás   2 óra/hét 

Rajz    2 óra/hét 

Testnevelési játékok  1 óra/hét 

Népi játékok   2 óra/hét 

 

Rendszeres fejlesztő foglalkozások szervezésével szeretnénk biztosítani tanulóink egyéni 

fejlesztését, felzárkóztatását, tehetséges tanulóink egyéni gondozását. A tantárgyfelosztás 

időkerete biztosítani fogja az egyéni képességek és készségek figyelembevételével történő 

fejlesztéseket. 

1. osztály  Juhász László Máténé 1 óra/hét 

Frányóné Süle Henrietta 3 óra/hét 

 

2. osztály  Fekete Edit 2 óra/hét   
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Ürögdi Beatrix 3,5 óra/hét 

 

3. osztály  Patakiné Horváth Vivien 3 óra/hét 

Tossenbergerné Baranyai Györgyi Ilona 2 óra/hét 

 

 4. osztály  Androkity János Gyuláné 1,5 óra/hét 

Kisné Mráv Marianna 2 óra/hét 

 

  

  

5.7.A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

Intézményünk készen áll a pedagógiai szakmai ellenőrzésre, ellenőrzés estén az intézmény 

mindenben segíti az értékelést, hogy ezzel is elősegítse a pedagógusok, az intézményvezető 

és az intézmény céljainak megvalósulását és minden résztvevő támogatást kapjon szakmai 

fejlődéséhez.  

 

Az idei tanévben – az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján – iskolánkban intézményi 

tanfelügyeleti ellenőrzés lesz. 

 

6. A gyermekvédelmi munka 

Iskolánk mindennapi életében kiemelten szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok. 

Különösen nagy figyelmet fordítunk – az esetlegesen előforduló –  a hátrányos helyzetű, a 

veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szorult tanulók segítségadására, valamint az 

esélyegyenlőség megteremtésére. Ezek összehangolását intézményünkben gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős végzi. Munkáját az intézményben heti 4 órát iskolánkban dolgozó 

iskolapszichológus (Osztopáni Barbara) és a hetenként 4 órát iskolánkban dolgozó iskolai 

szociális segítő (Bednyák Eugénia) segíti. A fentiek mellett kiemelten fontosnak tartjuk a 

prevenciót, a napi kapcsolatot a szülői házzal. 

 

Veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos teendők: 

- Az osztályfőnökök segítségével a veszélyeztetett tanulók felmérése, tanulmányi 

előmenetelük, szociális helyzetük figyelemmel kísérése.  

- Az iskolai szociális segítő bevonása a „ mindennapi” munkába 

- Szükség esetén kapcsolat felvétele  a Gyermekjóléti és a Családsegítő  

  Szolgálattal 
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- Fejlesztő foglalkozások alakítása  

 - Tanácsadás a szülőknek és a kollégáknak 

 - Szociális ellátások megállapításának kezdeményezése az anyagi, 

            esélyegyenlőtlenségi hátrányok enyhítése érdekében 

 A szülők körében végzett feladatok: 

 - Tájékoztatás  és konzultációs lehetőség biztosítása az iskola szociális segítőjével 

 - Együttműködés, szemléletformálás 

 - Tanácsadás, tájékoztatás a jogokról és kötelességekről 

 - Érdeklődés esetén előadások szervezése 

 - Esetenként családlátogatás az osztályfőnökkel, vagy a családsegítővel 

 - Hetenkénti, rendszeres fogadóóra biztosítása,  

 - A városi Gyermekjóléti-, és Családsegítő Központ elérhetőségének 

            kifüggesztése 

 

A tantestület körében végzett feladatok: 

            - A tantestület módszertani ismereteinek bővítése a Bárczi Gusztáv Módszertani         

    Központ munkatársainak segítségével 

 - Ismeretek bővítése az iskolapszichológus és a szociális segítő közreműködésével 

 - A gyermek- és ifjúságvédelmi munka koordinálása 

 - Együttműködés, szemléletformálás 

 - Tanácsadás, információk, nyomtatványok átadása 

 - Szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével 

 - Továbbképzések szervezése, motiválás a részvételre 

 - A nevelőtestület életében az értekezleteken aktív részvétel 

 - Szakirodalom ajánlása, tájékoztatás a változó törvényekről 

 - Aktív együttműködés az egészségnap programjain 

- Fokozott figyelem az osztályfőnökökkel a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett tanulók 

tanulmányaira 

 - A hátrányos megkülönböztetés elkerülése 

 - Szoros együttműködés az integrációs feladatok ellátásában az 

            esélyegyenlőség megteremtése érdekében 

Egyéb feladatok: 

 - Kapcsolattartás a külső intézményekkel ( Nev.Tan., Gyermekjóléti Sz., 

Gyámhatóság, Gyermekvédelmi koordinátor, szervezetek, egyesületek,   

 iskolapszichológus, iskolaorvos) 
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 - Szakirodalom, törvények változásának tanulmányozása 

 - Továbbképzéseken való részvétel 

 - Estemegbeszéléseken való részvétel 

 - Nyilvántartások naprakész, folyamatos kezelése 

 - Közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények 

              címét, telefonszámát 

 - Együttműködés a DÖK-kel 

 

 

7. A pályaválasztás 

Intézményünk – 4 évfolyamos általános iskola – a pályaválasztással kapcsolatos teendőktől 

mentesül ugyan, de segítjük a 4. évfolyamon végzettek iskolaválasztását, ill. figyelemmel 

kísérjük új iskolájukban elért eredményeiket. 

Ezért minden tanév félévi eredményei alapján követéses vizsgálatunkkal értékeljük távozó 

tanulóink eredményei alapján a négy évben végzett munkánkat.  

Tanulóink iskolaválasztását a város iskoláinak bemutatkozásával kívánjuk segíteni. 

Pályaválasztási napunkat (2022. október 15.) a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően 

szervezzük. 

 

 

 

 

8. A minőségfejlesztési munka tervezése 

1. Önértékelési feladatok 

A Pedagógus II. fokozat elérését megcélzó minősítési eljárásra a 2022-es évben 

Frányóné Süle Henrietta kolléganő jelentkezett. Felkészülését a nevelőtestület és a 

tagintézmény vezető mellett szaktanácsadói látogatásokkal is segítjük. 

 

Az idei tanévre tervezett belső minőségfejlesztés érdekében intézményi szintű minőségi 

csoport jött létre.  

 

A csoportok  feladata és vezetője: 

I. csoport: Juhász Lászlóné  Volt 4. osztályos tanulóink követéses vizsgálata 
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II. csoport: Patakiné Horváth Vivien  Az intézmény egyéni és külső partnerekkel 

lebonyolított programjai 

 

III. csoport Varga János  Város általános iskoláinak bemutatkozása 

 

Idősza

k 
Cél 

Feladat 

tevékenység 

Résztvevők 

felelősök 
Módszer 

Doku-

mentum 

Elvárt 

eredmény 

Megjegyz

és 

Októb

er 

hónap  

1. – 2. 

hete  

A 

minőségirányít

ási munka 

megszerve-

zése, 

Minőségi 

csoportok 

megalakulása 

Feladatok 

megosztása, 

minőségi 

csoportok 

megalakítása 

Vezetők 

választása 

Minőségi 

csoport tagjai 

Meg-

beszélés 

választás 

Jegyző-

könyv 

Jelenléti ív 

Megala-

kulnak a 

minőségi 

csopor-tok 

Határidő: 

október 

31. 

Decem

-ber 

hónap 

1. -2. 

hete 

Pontos 

információ 

végzett 

tanulóink 

munkájáról 

eredményeiről 

Együttmű-

ködési terv 

készítése a 

negyedik 

osztályt 

elvégzett 

tanulókat 

befogadó 

intézmények

kel 

I. minőségi 

csoport 

Minőségi 

csoport-vezető 

Doku-

mentum 

előter-

jesztése 

Közös 

munka 

Együtt-

mű-ködési 

terv 

Egyéni 

értékelő 

lap 

Pontos 

tájékozó-

dás végzett 

tanuló-

inkról 

Határidő: 

December 

14. 

Februá

r 

hónap 

1. – 2. 

hete 

Volt tanulóink 

félévi 

eredményének 

megismerése 

Az értékelő 

lapok 

feldolgozása 

I. minőségi 

csoport 

Minőségi 

csoport-vezető 

Össze-

hasonlító 

elemzés 

Egyéni 

értékelő 

lapok  

Összesítő 

értékelő 

lap 

Határidő: 

Február15

. 
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Februá

r 

hónap 

3. – 4. 

hete 

Segítségadás a 

sikeres szülői 

és tanulói 

döntéshez 

Tájékoztató 

szülői fórum 

Szülők, 

meghívott 

intézményvezet

ők 

tájékoztatá

s, fórum 

jelenléti ív, 

jegyzőkön

yv 

Február 

28. 

Június 

hónap 

1. – 2. 

hete 

 

Az intézmény 

nevelési és 

oktatási 

feladatain túli 

programjainak 

összesítése 

Egyéni és 

partnereink-

kel közös 

program-

jainak 

összegyűjése 

II. minőségi 

csoport 

Minőségi 

csoport- vezető 

Közös 

munka 

Esemé-

nyek 

csopor-

tosítása 

Összefog-

laló 

jelentés 

Határidő: 

Június 20. 

 

9. A személyi feltételek 

9.1 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

A minősítési eljárásban meghatározott időpontok alapján a későbbiekben tervezzük. 

Pedagógus minősítési eljárás – Frányóné Süle Henrietta 

 

9.2. Aktualizált munkaköri leírások  

A munkaköri leírás kiegészítése iktatva a 3957/2022 szám alatt, és elhelyezve a pedagógusok 

és technikai dolgozók személyi anyagában 

 

 

10. Pedagógus továbbképzési és beiskolázási terv 

 

Továbbképzéseinket – futó pályázatunkhoz és az iskola aktuális helyzetéhez igazodva – a 

következő témákban tervezzük: 

 Konfliktuskezelés: 

         gyakorlatok, eljárások a konfliktushelyzetek megelőzésére, 

         pedagógusok felkészítése a konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére 

Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás: 

         sajátos nevelési igényű tanulók integrációját segítő , 

         beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését segítő , 

         tehetségfejlesztés eredményességét segítő továbbképzések  

     Hátrányos helyzetű tanuló nevelésének segítése: 
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         integrációs pedagógiai rendszer pedagógiai, módszertani tevékenységét elemző, valamint 

intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemző képzés 

         esélyegyenlőség – elvű oktatásszervezési tevékenységet elemző, módszertani és fejlesztő 

továbbképzés 

 

A továbbképzéseket a POK szervezésében igyekszünk megoldania, így várhatóan költség és 

támogatási igénye nincs, a pedagógusok helyettesítését a 32 órás bent tartózkodás terhére 

megoldjuk. 

 

 

 

11. Az alkalmazotti közösségek munkamegosztása 

11.1. A vezetők heti ügyeleti rendje 

Az iskola nyitvatartási idején belül 730-tól 1600 óráig Varga János tagintézmény  

vezető, akadályoztatása, ill. hivatalos elfoglaltsága esetén helyettesítése az SZMSZ II/5. 

pontjában leírtak alapján (Tossenbergerné Baranyai Györgyi és/vagy Kisné Mráv Marianna) 

oldja meg. 

 

11.2. Az intézményben működő alkalmazotti közösségek tanévre vonatkozó feladatai  
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12. A belső ellenőrzés általános rendje 

12.1. Ellenőrzési terv 

 

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek 
Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

augusztus Anyag és 

vagyonvédelem, 

takarítás, 

karbantartás 

Felújítás 

Takarítók, 

Karbantartók 

Az anyagok, 

eszközök 

megfelelő 

tárolása. 

Eszközök 

működőképessége 

Tagintézmény vezető, 

gazdasági ügyintéző 

augusztus 
munkaköri leírások 

aktualitásai 

pedagógusok 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
Tagintézmény vezető 

augusztus 

dolgozók tűz-, 

munka és 

balesetvédelmi 

oktatása 

dolgozók oktatás Tűzvédelmi felelős 

augusztus 

tanmenetek 

ellenőrzése 

Tanítók, napközis 

nevelők 

A dokumentum 

előírásoknak 

megfelelősége 

Tagintézmény vezető 

szeptember 

Tanulók tűz és 

balesetvédelmi 

oktatása 

Osztályfőnökök Az iskola 

kiürítésének 

szabályszerűsége 

Tagintézmény vezető, 

Tűzvédelmi felelős 

október 

Elektronikus napló Tanítók, napközis 

nevelők 

A dokumentum 

előírásoknak 

megfelelő, pontos 

vezetése, 

záradékok 

Tagintézmény vezető 

október 

Statisztikai adatok 

helyessége 

Osztályfőnökök, 

napközis nevelők 

Szakszerűség, 

pontosság, a 

nyilvántartott 

adatok helyessége 

Tagintézmény vezető 

Gazdasági ügyintéző 
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október 

Tanórán kívüli 

foglalkozások 

dokumentumai 

Érintett pedagógusok Tanulói létszámok 

Tantárgyfelosztás

nak való 

megfelelés 

Tagintézmény vezető 

október 

Gyermek és 

ifjúságvédelem 

nyilvántartásai 

Gyermek és 

ifjúságvédelmi 

felelős 

A nyilvántartás 

precíz vezetése, 

egyeztetése a 

gyermekvédelmi 

szolgálattal 

Tagintézmény vezető 

október 
Óralátogatások  Tanítók, napközis 

nevelők 

Az óralátogatások 

célja szerint 

Tagintézmény vezető 

november 

Elektronikus napló Tanítók, napközis 

nevelők 

A dokumentum 

előírásoknak 

megfelelő, pontos 

vezetése 

Tagintézmény vezető 

november 
Óralátogatások Tanítók, napközis 

nevelők 

Az óralátogatások 

célja szerint 

Tagintézmény vezető 

december 

Elektronikus napló Tanítók, napközis 

nevelők 

A dokumentum 

előírásoknak 

megfelelő, pontos 

vezetése 

Tagintézmény vezető 

december 

Karácsonyi műsor 

előkészítése 

Felelős pedagógusok A műsor és a 

dekoráció 

előkészítése 

Tagintézmény vezető 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

Elektronikus napló, 

beszámolók, 

statisztika 

a dokumentumok 

ellenőrzése 
Tagintézmény vezető 

február 
Óralátogatások Tanítók, napközis 

nevelők 

Az óralátogatások 

célja szerint 

Tagintézmény vezető 

február 

Elektronikus napló Tanítók, napközis 

nevelők 

A dokumentum 

előírásoknak 

megfelelő, pontos 

vezetése 

Tagintézmény vezető 
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március 
továbbképzési terv 

elkészítése 

Pedagógus közösség jelentkezések 

felmérése 

Tagintézmény vezető 

március 

Elektronikus napló Tanítók, napközis 

nevelők 

A dokumentum 

előírásoknak 

megfelelő, pontos 

vezetése 

Tagintézmény vezető 

április 

Elektronikus napló Tanítók, napközis 

nevelők 

A dokumentum 

előírásoknak 

megfelelő, pontos 

vezetése 

Tagintézmény vezető 

április 

Első osztályosok 

beíratásának 

előkészítése 

Tagintézmény vezető Szükséges 

dokumentumok 

szakszerű 

vezetése 

 

     

április 

Szabadságolási terv Gondnok Az iskola nyári 

működésének 

fenntartása 

Tagintézmény vezető 

április 
Óralátogatások Tanítók, napközis 

nevelők 

Az óralátogatások 

célja szerint 

Tagintézmény vezető 

május 

Következő tanév 

előkészítése 

(napközi, 

tanulószoba, 

étkezés, hit és 

erkölcstan oktatás) 

Osztályfőnökök Szülői 

igényfelmérés 

előkészítettsége 

Tagintézmény vezető 

május 

Elektronikus napló Tanítók, napközis 

nevelők 

A dokumentum 

előírásoknak 

megfelelő, pontos 

vezetése 

Tagintézmény vezető 

május 

Nyári felújítási, 

karbantartási 

munkák előkészítése 

Gondnok, 

Karbantartó 

A munkák 

előkészítettsége 

Tagintézmény vezető 
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június 
tanév végi 

adminisztráció 
Elektronikus napló 

dokumentum 

vizsgálat 
Tagintézmény vezető 

július - 

augusztus 

Nyári felújítások Karbantartó, külső 

szakemberek 

A munka 

minősége, 

szakszerűsége, 

határidők 

betartása 

Tagintézmény vezető, 

gazdasági ügyintéző 

 

12.2. Belső kommunikáció és információáramlás 

A nevelőtestület és a technikai személyzet létszámából adódóan  

  az alkalmazotti közösség egymás közötti, 

  a gyermekekkel és 

 a szülőkkel történő kommunikációja szó szerint is a mindennapi munkánk velejárója. 

A munkatársakkal, szülőkkel való kapcsolattartás és információáramlás a  tervezett és 

szervezett kötött programok (értekezletek, fogadóórák, stb.)  mellett napi szinten 

történik. Tanulóink döntő többségét a szülő kíséri, ill. a  munkanap végén érte jön az 

iskolába. Ezen tények is nagyban segítik mindennapi munkánkat, az tájékozottságot és a pontos 

tájékoztatást. 

 A tanév során mindezek mellett rendszeresen (a törvényi előírásoknak megfelelően) használjuk 

a kommunikáció és információ átadás és kérés legpontosabban alkalmazható eszközét, az 

elektronikus úton történő kommunikálást (KRÉTA, E-ügyintézés). Az osztályok 

mindegyikében zárt közösségi csoportok (Facebook) is működnek. 

 

13. Tárgyi felszereltség 

Épület állaga, műszaki állapota, környezete 

Iskolánkat fenntartónk és működtetőnk a Kaposvári Tankerületi Központ anyagi 

lehetőségeihez mérten igyekszik olyan állapotban tartani, hogy az intézményt feladatainak 

ellátásában ne akadályozza. Az idei nyár felújítási és karbantartási munkái javítottak ugyan az 

intézmény állagán, de nagyon fontos lenne, hogy a nyílászárók cseréje az épület egészében 

megtörténjen. A nyílászárók állapota már csak a minimális követelményeknek felel meg, az 

intézményt a feladatok ellátásában nem akadályozza ugyan, de a le- és beázások, a nem 

megfelelően záródó ablakok egyre több problémát okoznak. Mindezek mellett már a külső 

homlokzat állapotának negatív változása is szemmel látható. Az ingatlan elhelyezkedése, 

környezete az egyik vonzereje iskolánknak. A sok növény, a füves terület nagysága még 
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otthonosabbá teszi iskolánkat. Az iskola udvarán található eszközök (padok, szemétgyűjtők) 

jelentős észe felújításra, illetve bővítésre (játékok) szorul. 

 

 

 Tantermi, szaktantermi elhelyezés, pihenést szolgáló épületek 

Kis iskolánk földszinti részén található a négy osztályterem, ahol délelőtt a  tanórák, 

délután a napközis foglalkozások zajlanak.  A négy osztályteremhez kettő kis méretű szertár 

tartozik. A nyár folyamán a működtető jóvoltából megújult az első osztályosok tanterme. 

Három tanterem padozata sem higiéniai, sem esztétikai szempontból nem megfelelő. A 

földszinti részen található még a melegítő konyha és az egy csoport fogadására alkalmas 

ebédlő. A kisméretű ebédlő tanulóink étkezéseinél is az otthonosság légkörét sugallja.  

A tetőtéri részen van a könyvtár, a fejlesztő terem és az informatika  szaktanterem. Fenti 

termeinket tanítási órákon és napközis foglalkozásokon is  használjuk. Ezen a szinten 

található még a gazdasági és az igazgatói iroda és a nevelői szoba.  

 Sajnos egyéb pihenésre, valamint tárolásra alkalmas helyiséggel nem  rendelkezünk.  

 

 Tárgyi felszereltség, az eszközjegyzéknek való megfelelés 

Tárgyi felszereltségünk, ha szűkösen is, de biztosítja oktatási és nevelési  feladataink 

megvalósítását. Az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben is szeretnénk a foglalkozási 

anyagokat, szemléltető eszközöket - különösen leamortizálódott, tönkrement 

sporteszközeinket pótolni. 

 

 Sportlétesítmények, lehetőségek 

Egyik büszkeségünk - iskolánk tornacsarnoka. A terem és  felszereltsége (színpad, székek) 

lehetőséget ad rá, hogy iskolai ünnepélyeinket, kulturális rendezvényeinket is itt rendezzük 

meg. A tornacsarnok segíti, hogy a fenntartó saját bevételhez juthasson.  Gyakran és örömmel 

használjuk és használhatjuk – a sportegyesülettel történő egyeztetések után - az iskolánk 

melletti – város tulajdonában lévő – labdarúgó pályát is. 

  

 

 

A nyári szünet során az intézményben a következő felújításokra került sor 

a fenntartó – KTK – támogatásával – vállalkozóval történő megvalósítással 

- A leendő első osztály termének javító festése  

- Az iskola mellékhelyiségek egészségügyi festése 
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a fenntartó – KTK – támogatásával – karbantartóval történő megvalósítással 

- a játszótéri eszközök festése 

- az udvari filagóriák festése 

- a folyosó lambériájának festése 

  

A nyári nagytakarítást és a karbantartási munkákat időben sikerült elvégezniük  

iskolánk technikai dolgozóinak. 

 

 

14. Pályázatok 

14.1. Futó pályázatok  

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása” 

Utókövetés időszaka. 2020 – 2023. 

2023. március 14. Nevelőtestületi nap 

2023. május 20. Családi nap 

 

14.2. Benyújtásra tervezett pályázatok (határidőkkel, felelősökkel) 

 

 

15. Az intézmény kapcsolatrendszere és ebből adódó feladatai 

15.1. Kapcsolat a fenntartóval 

Közvetlen fenntartónkkal - a Kaposvári Tankerületi Központtal– a kapcsolattartás a Kaposvári 

Kodály Zoltán Központi Általános Iskolán keresztül történik. Hivatalos ügyeink intézésénél – 

hogy a tanév feladatait maradéktalanul teljesítsük – nagyfokú előrelátásra, pontos tervezésre, 

precíz és pontos adminisztrációra lesz szükség. A fenntartó munkatársainak jóindulatában 

bízva, reményeim szerint kéréseink pozitív elbírálásban részesülnek, felmerülő kérdéseinkre a 

továbbiakban is segítőkészséget tapasztalunk. 

 

15.3. Intézményi Tanács 

 Lásd: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola éves munkaterve. 

 

15.4. Egyéb partnerek 

Általános iskolák 
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A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tagintézményeivel, a város többi 

általános iskolájával megpróbáljuk a lehető legjobban ápolni kapcsolatainkat. 

Lehetőségeinknek mérten részt veszünk az intézmények által szervezett tanulmányi, művészeti 

és sport versenyein. Az iskolánkból továbbtanuló gyermekeinkről készülő követéses 

vizsgálatunkkal a szülők részére megszervezésre kerülő fórum biztosításával segítjük. Futó 

pályázatunk kapcsán szorosabb kapcsolatot kívánunk ápolni a Hálózati Munkacsoporttal, a 

szülők körében népszerű tagiskolákkal.  

 

Óvoda 

A városrész óvodájával, egyben egyetlen körzetes óvodánkkal kapcsolatunk évek óta 

rendszeres és folyamatos. A tanév elején együttműködési megállapodás keretében tervezzük 

meg éves közös programjainkat. Reményeink szerint részt veszünk az óvoda rendezvényein – 

karácsonyi műsor, március 15-e, tanévzáró ünnepély -, meghívjuk őket az iskola programjaira 

– karácsonyi műsor, névadónk hete (kopjafa koszorúzás, táncház,), március 15. Közösen, a 

Kaposfüredi Részönkormányzat támogatásával szervezzük a karácsonyi és húsvéti 

alkotódélutánt.  

A kapcsolat fenntartásában és javításában általában iskolánk kezdeményez, hiszen elsősorban 

nekünk érdekünk hogy leendő elsőseink és szüleik minél több információval rendelkezzenek 

iskolánkról.  

 

 

Szakmai szolgáltatók 

A tanév során minden, az intézménnyel kapcsolatban álló szolgáltatóval a lehető legjobb és 

eredményesebb kapcsolattartás a célunk. Hozzánk érkező kéréseiket, kérdéseiket 

megpróbáljuk legjobb tudásunk szerint teljesíteni. Külső partnereink segítő szándékkal 

viszonyulnak iskolánkhoz. Külön ki lehet emelni kapcsolatunkat a Somogy Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságával, a Somogy Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kaposvári Tagintézményével, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központtal, 

Kaposvár Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Irodával, a 

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központtal. 

  

 

Egyéb szervezetek 

Fontosnak tartjuk a folyamatos kapcsolattartást a települési részönkormányzattal és az itt 

működő civil szervezetekkel (Kaposfüredi Kulturális és sportegyesület, Nyugdíjas Klub, 
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Kaposfüred SC), az óvodával, a plébániával. Közösen szervezett rendezvényeinkkel, 

programjainkkal is célunk, hogy ezzel is növeljünk iskolánk elfogadottságát.  

 

16. Munkaközösségek munkatervei 

Intézményünkben önálló munkaközösség nem működik, a nevelőtestület tagjai az év 

során lehetőség szerint részt fognak venni a központi intézmény által szervezett 

munkaközösségi foglalkozásokon. 

 

 

17. Tervezett iskolai tanulmányi versenyek 

A tanév folyamán – figyelemmel a járványügyi helyzetre – az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek közül a Diákolimpia  

(kiemelve) versenyeire nevezünk. 

 városi megyei országos 

m
a
g
y
a
r
 

prózamondó 

 

 

  

Helyesírási verseny   

Városi szépkiejtési 

verseny 

  

Bendegúz - nyelvész Bendegúz - nyelvész Bendegúz - nyelvész 

Bendegúz - 

Tudásbajnokság 

Bendegúz - 

Tudásbajnokság 

Bendegúz - 

Tudásbajnokság 

m
a
te

m
a

ti
k

a
  Zrínyi Ilona Megyei 

Matematika 

Verseny – online  

2.-3.-4. évfolyam 
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DIÁKOLIMPA 

- labdarúgás 

- atlétika 

- úszás 

  

DIÁKOLIMPIA 

- labdarúgás 

- atlétika 

- úszás 

(továbbjutás 

esetén) 

DIÁK-OLIM-PIA 

(to-vább-jutás ese-

tén) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozaik – online 

verseny 

Mozaik – online 

verseny 

Mozaik – online 

verseny 

Komplex 

tanulmányi verseny 

– Központi iskola 
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M E L L É K L E T E K 

 

Iskolapszichológusi munkaterv  

 

Kaposvári Kodály Zoltán központi Általános Iskola Benedek Elek Tagiskola 

2022/2023-as tanév 

készítette: Osztopányi Kornélia 

 

 

A munkatervem összeállítása a Pedagógiai szakszolgálatokban végzett iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás szakterületi protokollja, valamint a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe 

alapján történt. 

 

Iskolapszichológiai munkával kapcsolatos jogszabályok: 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. 

 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről 

 A Kormány 326/2013.  (VIII. 30.) rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 

1. Tevékenységi kör 

Alaptevékenység helye, ellátott intézmények:  

A 2022/2023-as tanévben alaptevékenységemet a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Benedek Elek Tagiskolájában, a Toldi Lakótelepi Tagiskolában és a Toponári Tagiskolában végzem, 

heti 40 órában a tanköteles korú gyermekek körében. 
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Alaptevékenység ideje: 

Az iskolapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje – teljes munkaidőben történő 

foglalkoztatás esetében - heti huszonkettő óra, melyből 4 órát a Benedek Elek Tagiskolában töltök. 

Az iskolapszichológusként a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzem a gyermekek, 

tanulók egyéni vagy csoportos szűrésével, vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással (a 

továbbiakban: közvetlen pszichológiai foglalkozás) kapcsolatos, továbbá a gyermekekkel, tanulókkal, 

pedagógusokkal és szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó feladatokat.  

 

Az iskolapszichológusként további heti tíz órában a közvetlen pszichológiai foglalkozások 

szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatokat látom el, részt vesz a pedagógiai szakszolgálat 

iskolapszichológus koordinátora által szervezett szakmai feladatokban, szükség esetén előkészíti a 

gyermek, tanuló szakellátásba történő irányítását, a munkaidő fennmaradó részében pedig a 

munkaköréhez szükséges információk feldolgozásával, az iskolai dokumentáció elkészítésével 

kapcsolatos feladatokat, továbbá a szakmai fejlődéséhez szükséges tevékenységeket végzem. A 

közvetlen pszichológiai foglalkozás heti előírt időkerete indokolt esetben a nevelési, tanítási év alatt 

az egyes hetek között átcsoportosítható. 

 

 

Az iskolapszichológus tevékenységi köre: 

 A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott iskolapszichológus ellátja a meghatározott 

feladatokat, amelyek elsődleges célja a gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki 

egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése. 

 Segítséget nyújt a pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához, a gyermekekkel, a tanulókkal 

közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében.  

 Közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét 

növelő intézkedésekben.   

 Kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati 

kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit. 

 

 Megszervezi azokat a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, amelyek a 

képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció 

vizsgálatának körébe tartoznak, vagy a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek 

megelőzése érdekében szükségesek. Megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat a 

nevelési-oktatási intézményben az egyén, a tanulócsoport, és az intézményi szervezet szintjén. 
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Megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan súlyos élethelyzetekben: 

kortárshaláleset, súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet. 

 Terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz 

vagy más szakellátást biztosító intézményhez. 

 Kidolgozza az együttműködés és az ellátás kereteit a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

tehetséggondozásában a pedagógusokkal és a pedagógiai szakszolgálat szakemberével 

közösen. 

 A meghatározott szűrővizsgálatok kiemelt célcsoportja a nevelési-oktatási intézménnyel 

jogviszonyban álló tanulók azon csoportja, akik meghatározott és életkoruknak megfelelő 

pedagógiai szakaszt megkezdték, így jelen iskola esetén az első évfolyamos tanulók.  

 Az iskolapszichológus a feladatok megszervezése során szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, 

egyéni és csoportos tanácsadást szervezhet a tanuló, a pedagógus, továbbá a szülő 

megkeresésével, valamint az érintett gyermek, tanuló személyiségének fejlesztésével 

összhangban a szülő számára is.  

 Az iskolapszichológus segíti a pszichológiai ismereteknek a nevelési-oktatási intézményen 

belüli elsajátítását.  

 Kapcsolatot tart a környezetében működő iskolapszichológussal.  

 Együttműködik a kijelölt pedagógiai szakszolgálatban dolgozó iskolapszichológussal a 

nevelési-oktatási intézményben a pszichológiai tevékenységgel érintett tanulók pedagógiai 

szakszolgálati vagy egyéb egészségügyi szakellátásra történő utalása vonatkozásában. 

 Szakmai minőségbiztosítás érdekében kapcsolatot tart az oktatásért felelős miniszter 

jogszabályban kijelölt, az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis feladatait ellátó 

intézménnyel, együttműködik a pedagógiai szakszolgálattal az érintett gyermek, tanuló 

pedagógiai szakszolgálati ellátás keretében történő gondozásában. 

 

 

Szakmai munkámat az iskolapszichológusok szakmai protokolljának megfelelően a következő 

szempontok határozzák meg: 

 

 Preventív szemlélet 

 Kliensek széles köre 

 Indirekt munkamód 

 Fejlődés-lélektani szempontok figyelembe vétele 

 Rendszerszemléletű megközelítés 
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A preventív szemlélet alapján elsődlegesen a problémák keletkezésnek megelőzése a cél, az 

egészséges életmód és a pszichés jóllét elősegítése által. A klienseink széles körből kerülnek ki, 

tulajdonképpen az oktatási intézmények minden szereplőjét felölelik: tanulók, pedagógusok, szülők. 

Az indirekt munkamód – elsősorban a pedagógusokkal történő konzultáció – a prioritást élvező 

munkamód. A tanulókkal való foglalkozás során figyelme kell venni a fejlődés-lélektani 

szempontokat, életkori jellemzőket, a fejlesztés lehetőségei és az egyéni erősségek számbavétele 

mellett. A rendszerszemléletű megközelítés megkívánja, hogy a problémákat teljes társadalmi 

kontextusukban szemléljük. 

 

2. Szakmai együttműködés 

A rendszerszemléletű megközelítés megkívánja, hogy egy problémát minél alaposabban, társadalmi 

kontextusát figyelembe véve szemléljem, ezért nagyon fontosnak tartom az együttműködést: 

 

 Az oktatási intézményben dolgozó pedagógiai munkát segítő szakemberekkel, 

 a gyermekvédelmi, családgondozó intézmények szakembereivel,  

 a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival,  

 a gyermekpszichiátriai gondozó munkatársaival, valamint az 

 az adott intézmények iskolaorvosaival, védőnőkkel, gyermekorvosokkal 

 iskolai szociális segítővel. 

 

Munkám során kapcsolatot tartok a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 

Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadójával, a Kaposi Mór Oktató Kórház 

Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozójával, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei 

Szakértői Bizottságával, illetve a Kaposvári Humán-szolgáltatási Gondnokság, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ munkatársaival. 

 

A kaposvári járási iskolapszichológus koordinátor által iskolapszichológusoknak szervezett szakmai 

megbeszéléseken a munkáltatóm által megjelölt időpontokon részt veszek. 

 

A szakmai együttműködés kiterjed a további tagiskolákban dolgozó iskolapszichológusokra, akikkel 

munkacsoportot alkotunk. Rendszeresen és folyamatosan konzultációkat, esetmegbeszéléseket 

tartunk, segítjük és támogatjuk egymás munkáját.  
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A szakmai és szakmaközi kommunikáció esetében az etikai kódex és az adatvédelmi szabályok 

előírásai a mérvadók. Az információkat kizárólag szakmai céllal és a gyermek érdekeit szolgáló 

kommunikációs kontextusban osztjuk meg, esetmegbeszélések alkalmával biztosítjuk a teljes 

anonimitást.  

 

Az iskolapszichológusi foglalkozáson való részvétel feltétele, hogy a szülő vagy gondviselő aláírja a 

szülői hozzájárulási nyilatkozatot. 

 

3. Az iskolapszichológusi munkafolyamat 

 referálás/bejelentkezés, szűrés, első találkozás 

 állapot-felmérés 

 beavatkozás 

 visszacsatolás 

 

 

3.1. Első találkozás (referálás / bejelentkezés / szűrés) 

Iskolapszichológusként a problémával való találkozásnak többféle módja lehetséges. Leggyakrabban 

a referálás fordul elő, amikor a pedagógus jelzi a gyermekkel kapcsolatban jelentkező problémát vagy 

kér tanácsot annak kezelésére, vagy a szülő keres fel, hogy a gyermek problémájával kapcsolatban 

tanácsot kérjen. Hangsúlyos szempont a nyitott, érdeklődő hozzáállás, a gyermek szociális világának 

és családi háttérének felmérése, a probléma megjelenésének időbeli meghatározása.  

Bejelentkezés esetén a kliens közvetlenül kér segítséget a pszichológustól. 

Szűrésnél a probléma jellegének meghatározása kiemelkedő fontosságú. Itt dőlhet el, hogy szükség 

van-e képesség-, esetleg kiemelkedő képesség vizsgálatára, társas kapcsolatok vizsgálatára, tanulási 

szokások, nehézségek, tanulási motiváció vizsgálatára. 

 

3.2. Állapot-felmérés 

Az állapot megismeréséhez minél több forrás igénybe vétele szükséges, ezért elengedhetetlen az 

információszerzés a pedagógusoktól, szülőktől egyaránt. A spontán, illetve a tervezett megfigyelés 

módszerét alkalmazva, hospitálás, valamint a pszichológiai vizsgáló módszerek alkalmazása kerül 

előtérbe. Ezek lehetnek a kliens életmódjával kapcsolatos vizsgálatok, a tanulási szorongással 

kapcsolatos vizsgálatok – a kérdőíves megoldáson kívül kisebb gyermekeknél akár projektív 

rajzvizsgálat, a gyermek világról alkotott narratívájának megismerésével történő felmérése.  
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3.3. Beavatkozás 

A beavatkozás folyamata a probléma megoldása érdekében tett lépéseket foglalja magába. 

Alkalmazott módszerként megjelenik az egyéni tanácsadás, a szülőkonzultáció és a 

pedagóguskonzultáció egyaránt.  

Az egyéni tanácsadás során cél a kliens pszichológiai tudatosságának erősítése, az élethelyzete 

realitásának az életkori szintjén történő feldolgozása, a tanácsadási helyzet 45 perces időkeretének 

megtartására. Szükség esetén, ha az adott probléma túlmutat az iskolapszichológusi munkaköri 

feladatokon, döntést kell hozni a kliens más intézmény – pedagógiai szakszolgálat szakértői 

bizottsága, nevelési tanácsadó vagy a gyermek, ifjúsági pszichiátria - felé történő átirányításáról. 

Veszélyeztetettség esetén az adott iskolai intézményen keresztül jelzési kötelezettség terhel a 

gyermekvédelem felé. 

 

3.4. Visszacsatolás 

Jelentősége elengedhetetlen, melyet a referáló személytől objektív mérés (pl. iskolai teljesítmény, 

vagy pszichológiai teszt) vagy szubjektív értékelés formájában vagy a környezetében levő más 

személyektől visszajelzésként kérek. (pedagógus, szülő.)  

 

 

4. Az iskolapszichológus általános feladatai 

Direkt szolgáltatás - A tanulókkal közvetlenül kapcsolatos tevékenység 

 

● Felmérés 

● Pszicho-pedagógiai program tervezése 

● Beavatkozás 

● Követés 

 

Indirekt prevenció -A tanulókkal kapcsolatos, de nem közvetlenül rájuk irányuló tevékenység 

 

● Prevenció 

● Konzultációs tevékenység (pedagógusokkal, szülőkkel) 

● Továbbképzés 

● Tréningek, fejlesztés, szupervízió 
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● Ügyintézés 

 

 

5. Munkakörülmények biztosítása 

A Benedek Elek Tagiskolában a könyvtárban van lehetőségem a tanulókkal, szülőkkel és a 

pedagógusokkal konzultálni. A munkához szükséges eszközöket az iskola biztosítja, papír, rajzeszköz, 

nyomtatási, fénymásolási és internet elérési lehetőség. A tanulók személyes adatait és a pszichológiai 

teszteredményeit és a dokumentációt a hatályos adatkezelési szabályozásban és a pszichológusok 

etikai kódexének megfelelően kezelem, a tárolásukról gondoskodom. 

 

6. Általános, egész évben folyamatosan végezendő feladatok 

Az iskolapszichológiai szolgáltatás a tanév rendjéhez igazodóan folyamatosan elérhető.  

 

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári 

Tagintézményével, a Kaposi Mór Oktató Kórház Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozójával, a 

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságával, illetve a SzocioNet 

Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Központjával, 

valamint az iskolai szociális segítőkkel. Továbbá, szükség esetén, más, az általam nem ellátott oktatási- 

nevelési intézményekkel. 

Első félévben nagy hangsúlyt fektetek az első osztályosok megismerésére, tanulási és magatartási 

problémáik szűrésére, valamint az pedagógusokkal való konzultációra, igény szerint részt veszek a 

szülői értekezleteken. 

Indokolt esetekben képesség- figyelem- teljesítmény felmérést végzek a zavarok mielőbbi felderítése 

és kezelése érdekében. 

Komplex probléma esetén tovább irányítom a gyermeket a megfelelő speciális intézménybe.  

A tanulók megismerésére, pszichés problémák kiszűrésére egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat 

tartok.  

Szükség esetén az osztályközösségben, óralátogatások során figyelem meg a tanulókat. 

Kiemelt figyelmet szentelek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pszichés megsegítésére, az 

alsó tagozaton a tanulási nehézséggel, affektivitási zavarral küzdő tanulóknak. Különösen azon 

tanulók megfigyelése, akik családi konfliktusból eredő hangulati labilitást és depresszív tüneteket 

mutatnak. 
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A pedagógusokkal való konzultáció során egyéni és csoportos formában történik a problémafelvetés 

és estmegbeszélés, mely a tanulók problémájának megsegítésére, és tanácsadására fókuszál. Az egyéni 

vizsgálatok pedagógusi kompetenciájába tartozó eredményeit megbeszélem az osztályfőnökökkel. 

A szülők önszántukból vagy a pedagógus tanácsára teszik keresnek meg gyermekük problémájával. 

A szülőkkel való konzultáció során rendszeresen megbeszéljük a gyermek anamnéziséből kiemelhető 

problematikus jelzéseket. A tanuló vizsgálata végén tapasztalataimat, javaslataimat, nevelési 

tanácsaimat megosztom a szülőkkel. Fontosnak tartom a szülők aktivitását és kompetencia 

megerősítését gyermekük problémájának rendezésében. 

Az olyan iskolákban, ahol van iskolapszichológus, a szülőknek is számos lehetősége nyílik arra, hogy 

a gyerekeikkel kapcsolatos problémákat megbeszéljék, erről ismereteket szerezzenek. Az 

iskolapszichológusi munkában mindig fel kell készülni az éppen aktuális krízishelyzetekre, így az év 

közben felmerülő problémák megoldása érdekében az érdeklődő szülők számára felmerülő igény 

szerint előadást tartok valamilyen jellegzetes iskolai vagy nevelési problémáról. Így például az 

iskolakezdés nehézségeiről, azok kezeléséről, később az otthoni tanulás segítésének módjairól, a 

serdülőkorral együtt járó problémák kezeléséről és más aktuális témákról nyújthat információt.  

További speciális feladataink közé tartozik az immáron hagyománynak számító iskolapszichológusi 

előadássorozat megtartása mind a 11 tagiskolában iskolában, melynek témakörét az éppen aktuálisan 

a pedagógusokat foglalkoztató kérdések mentén állítjuk össze és mellyel segítséget próbálunk nyújtani 

pedagógus kollegáinknak a felmerülő nehézségek leküzdésében. Az idei előadásunk címe: 

Megoldásfókuszú megközelítésmódok az oktatásban. 

 

Az iskolapszichológiai szolgáltatás a tanév rendjéhez igazodóan folyamatosan elérhető.  

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az általam ellátott intézménnyel. 

Felelős: pszichológus 

 

Szükséges eszközök biztosítása. 

Felelős: főigazgató, tagintézmény vezető és helyetteseik, gazdasági ügyintéző 

 

A tanulók, a pedagógusok és a szülők számára tanácsadás nyújtása, problémaorientált konzultációs 

lehetőség, szükség esetén a kliens továbbirányítása a megfelelő ellátó intézménybe. Kapcsolattartás a 

szülőkkel, pedagógusokkal.  

Felelős: pszichológus 
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Nyilvántartások naprakész vezetése (Iskolapszichológiai munkanapló, hozzájárulási nyilatkozat 

(szülő, gondviselő számára), nyilvántartási lap (az ellátásban részesülő tanulókról), feljegyzés, papír-

ceruza tesztek megőrzése). 

Felelős: pszichológus 

 

A szakmai munka folyamatos ellenőrzése. 

Felelős: pszichológus 

 

Szükség esetén szülői és nevelési értekezleten való részvétel. 

Felelős: pszichológus 

 

Év elején Munkaterv készítése 

Felelős: pszichológus 

 

Szakmai beszámoló készítése. 

Felelős: pszichológus 

 

Tanév kezdetén kiemelt hangsúlyt fektetek az első osztályosokra, az ő megismerésükre, tanulási és 

magatartási problémáik szűrésére, valamint az pedagógusokkal való konzultációkra. Szükség esetén 

az osztályközösségben, óralátogatások során figyelem meg a tanulókat, hospitáláson veszek részt. 

Indokolt esetekben képesség- figyelem- teljesítmény felmérést végzek a zavarok mielőbbi felderítése 

és kezelése érdekében. 

Felelős: pszichológus  

 

7. Speciális feladatok a 2022/2023-as tanévre 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pszichés megsegítése, az alsó tagozaton a tanulási 

nehézséggel, affektivitási zavarral küzdő tanulók támogatása. 

 

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ 

és Nevelési Tanácsadójában iskolapszichológusi koordinátori szakmai megbeszélésén a Kodály 

Zoltán Központi Általános Iskola iskolapszichológusai által meghatározott beosztás szerint részt 

veszek. 

 



44 

 

A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében műhelymunkákon, szakmai napokon, 

esetmegbeszéléseken való részvétel a Kaposvári Járásban dolgozó pszichológus kollégák és a Somogy 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatójának részvételével.  

 

Szükség esetén szakmaközi megbeszélések a Kaposi Mór Oktató Kórház Gyermek- és Ifjúsági 

Pszichiátriai Gondozó, a Kaposvári Humán-szolgáltatási Gondnokság, Családsegítő és  Gyermekjóléti 

Központ, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság, valamint a Somogy Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság szakembereivel.  

 

Szükség esetén konzultáció az adott intézmény gyermekorvosával, védőnőjével, szociális segítőjével.  

 

Minden hónap első péntekén rendszeres szakmai esetmegbeszélés, szupervízió a tagiskolák 

iskolapszichológusaival a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában.  

 

A koronavírusra való tekintettel különös figyelmet szentelek a gyerekekben esetlegesen keletkezett 

pszichés sérülések feltérképezésére, kezelésére. (Számadatok igazolják, hogy ebben az időszakban 

megszaporodtak a családon belüli bántalmazások, felszínre kerültek, illetve kiéleződtek a családi 

működés változatos zavarai, melyek negatívan hatnak a gyerekek egészséges személyiségfejlődésére.) 

Továbbá fontos feladatomnak tekintem az iskolába való visszatérés, “újra-szocializáció” kapcsán a 

közösségi kapcsolatok erősítését és a járvány alatt tapasztaltak feldolgozását, mind a gyerekek, mind 

a felnőttek körében és érdekében. Célkitűzésem ezáltal segíteni az integrált oktatás megvalósítását, 

hiszen, ha gyermekkorban nincs elkülönülés, akkor felnőtt korban is természetes egymás elfogadása. 

A tanulók között nagyobb számban megjelenhetnek a megélhetési nehézségek okozta szociális 

krízishelyzet és az ebből fakadó pszichés problémák, melyek felismerésére és kezelésére nagyobb 

hangsúlyt fektetek. 
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Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás 

Munkaterv 2022/2023 tanév 

 

Köznevelési Intézmény neve:   Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Benedek Elek Tagiskolája 

 

Címe:       7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 173. 

A szociális segítő szolgáltatás időpontja:  páros heteken szerda: 12.00-16.30 

      páratlan heteken szerda: 8.00-12.00 

Helyszíne:      foglalkoztató terem 

 

A szociális segítő általános feladatai: 

 Szülői értekezleten, fogadóórán való részvétel; 

 Szülői munkaközösségi megbeszélésen való részvétel, évente legalább 1 alkalommal; 

 Diákönkormányzati ülésen való részvétel, évente legalább 1 alkalommal; 

 A köznevelési intézménybe beíratott gyermek ügyében, az intézményben tartott fegyelmi 

tárgyaláson való részvétel; 

 A köznevelési intézménybe beíratott gyermek ügyében tartott esetkonferencián, 

esetmegbeszélésen való részvétel; 

 Konzultációs lehetőség biztosítása a pedagógusok számára a köznevelési intézménybe 

beíratott gyermekeket érintő problémák, veszélyeztetettség felmerülése esetén; 

 A gyermekek veszélyeztetettségének kiszűrése, megelőzése és megszüntetése érdekében tett 

intézkedések megvalósítása (pl.: tanórán a gyermek magatartásának megfigyelése, egyéni 

segítő beszélgetés biztosítása, közvetítés, delegálás konfliktuskezelés, tematikus 

foglalkozások szervezése és megtartása, indokolt esetben a gyermek veszélyeztetettségének 

megszüntetése érdekében jelzés megtétele az illetékes családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálathoz stb.); 

 Prevenciós, készségfejlesztő foglalkozások megvalósítása; 

 Mentálhigiénés team szervezése, vagy ha működik az adott köznevelési intézményben, az azon 

való részvétel; 

 Fogadóóra biztosítása a meghatározott időpontban, a meghatározott helyszínen; 

 Kapcsolattartás a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjaival; 

 Lehetőség szerint iskolai rendezvényeken való részvétel, szervezésében segítségnyújtás. 

 

Jelzés megtétele az illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálat felé: 

 A szociális segítő, a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer aktív tagjaként, a gyermek 

veszélyeztetettségéről jelzéssel él a gyermek tartózkodási helye szerint illetékes Családsegítő 

és gyermekjóléti szolgálat/központ felé abban az esetben, ha  

 

a) a szociális segítő fogadóóra keretében nyújtott szolgáltatás során szerzett tudomást a 

gyermek veszélyeztetettségéről,  
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b) a szociális segítő maga észleli a gyermek veszélyeztetettségét tanórai megfigyelés, szünet, 

egyéb szolgáltatás nyújtása (pl. foglalkozás vezetése) során. 

 

 Amennyiben a köznevelési intézményben dolgozó szakemberrel való konzultáció során derül 

fény a gyermek veszélyeztetettségére, úgy a jelzés megtételének feladatát és kötelezettségét 

nem veszi át a szociális segítő a köznevelési intézménytől. Ugyanakkor a szociális segítőnek 

szóban felkell hívnia a konzultációt kérő szakember figyelmét a jelzés megtételének 

indokoltságára! 

A szociális segítő a fogadóóra keretén belül az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

 Információnyújtás; 

 Segítő beszélgetés; 

 Delegálás; 

 Szociális ügyintézésben való segítségnyújtás; 

 

Az adott köznevelési intézményben a tanév során tervezett foglalkozások: 

 

Gyermekeket érintő programok  

A tanév során a pedagógusok jelzései képezik a csoport- és közösségi foglalkozások ütemezésének és 

témaválasztásának alapját a tervezett témák mellett. 

Terveztt témák a tanév során:  

I. félév 

- 1. osztályosok számára közösségépítő csoportfoglalkozások 

- 2. osztályosok számára szociális kompetenciafejlesztés 

 

II. félév 

- 1. osztályosok számára közösségépítő csoportfoglalkozások 

- 2. osztályosok számára szociális kompetenciafejlesztés 

 

Szülőket érintő programok 

I. félév 

- Szülői értekezletek keretén belül „a gyermekvédelmi rendszer és a jelzőrendszer bemutatása, 

az óvodai szociális segítő tevékenység ismertetése”. 

 

II. félév 

- Szülői értekezletek keretén belül „a gyermekek biztonságos internethasználatára, illetve az 

okoseszközök optimális használatára való figyelemfelhívás”.  
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Pedagógusokat érintő programok 

I. félév: 

- Gyermekvédelmi rendszer, jelzőrendszer és az iskolai szociális segítő tevékenység 

ismertetése. 

 

II. félév 

- Beszélgetés a gyermekek veszélyeztetettségének felismerésének nehézségeiről, 

gyermekbántalmazás – és elhanyagolás jeleiről. 

 

Kaposvár, 2022.09.19. 

 

Bednyák Eugénia 

óvodai és iskolai szociális segítő 
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A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Benedek Elek Tagiskola 

Önértékelési munkacsoportjának 

2022-2023-as tanévre szóló éves terve  

 

 
 

Önértékelési kézikönyv: „Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, 

valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus 

és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, 

fejlesztési feladatait Intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési 

programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok 

megvalósításának eredményességét.” 

 

 

 

 Az intézményi önértékelés elemei:  
1. Pedagógiai folyamatok  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

3. Eredmények  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

5. Az intézmény külső kapcsolatai  

6. A pedagógiai munka feltételei  

7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 
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Önértékelési szempont 

 

 
 

 

A szempontokhoz tartozó vizsgálandó 

elvárás 
 

 

Hogyan valósul meg a stratégiai és 

operatív tervezés?  
 

 

 Az éves munkaterv összhangban van a 

stratégiai dokumentumokkal . 
 

 

 Milyen az intézmény működését irányító 

éves tervek és a beszámolók viszonya, 

hogyan épülnek egymásra?  
 

 

 A tanév végi beszámoló megállapításai 

alapján történik a következő tanév 

tervezése.  
 

 

 Milyen a pedagógiai programban 

meghatározott tanulói értékelés működése 

a gyakorlatban?  
 

 

 

- A pedagógiai programnak és az egyéni 

fejlesztési terveknek megfelelően történik 

az egyénre szabott értékelés, amely az 

értékelő naplóban nyomon követhető.  

- A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal 

folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak 

és szüleinek/gondviselőjének.  
 

 

 Hogyan történik a tanulók szociális 

hátrányainak enyhítése?  
 

 

Az intézmény vezetése és érintett 

pedagógusa információkkal rendelkezik 

minden tanuló szociális helyzetéről.  
 

 

 Az intézmény közösségépítő 

tevékenységei hogyan, milyen keretek 

között valósulnak meg?  
 

 

 A szülők a megfelelő kereteken belül részt 

vesznek a közösségfejlesztésben.  
 

 

 Milyen eredményességi mutatókat 

tartanak  

   nyilván az intézményben?  

 

 Nyilvántartják és elemzik az intézményi 

eredményeket:  

- tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre 

vonatkozóan  

- versenyeredmények: országos szint, megyei 

szint, tankerületi szint, települési szint  

- továbbtanulási mutatók  

- vizsgaeredmények (belső-, érettségi-, 

felvételi, nyelvvizsgák)  

- elismerések, kitüntetések  

- lemorzsolódási mutatók (évismétlők, 

magántanulók, kimaradók, lemaradók  

- elégedettségmérés eredményei (szülő, 

pedagógus, tanuló)  

Milyen pedagógus szakmai közösségek 

működnek az intézményben, melyek a fő 

tevékenységeik?  

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk 

alakítják ki működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az intézményi célok 

figyelembe vételével határozzák meg.  
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Hogyan történik az információátadás az 

intézményben?  

 

Az intézmény munkatársai számára 

biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés.  

Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az 

intézmény eredményeiről? 

 

- Az intézmény a helyben szokásos módon 

tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú).  

- A partnerek tájékoztatását és véleményezési 

lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.  

Hogyan felel meg az infrastruktúra az 

intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak?  

Hogyan felel meg a humán erőforrás az 

intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak?  

 

- Az intézmény rendszeresen felméri a 

pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúrát, jelzi a hiányokat a 

fenntartó felé.  

- Az intézmény rendszeresen felméri a 

szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 

nevelő-oktató munka humánerőforrás 

szükségletéről.  

- A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a fel-merült problémákat 

idejében jelzi a fenntartó számára.  

 

Az intézményvezető az ötéves önellenőrzési tervnek megfelelően megbízta az önellenőrzést végző 

csoportot. 

Az intézményi önértékelést végző, azt segítő pedagógusok:  
 

Iskolavezetés  
 

Varga János 

 

 

Belső értékelési csoport  

 

Androkity János Gyuláné 

Fekete Edit 

Patakiné Horváth Vivien 
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Feladatok, feladat  felelős  

tájékoztatás  

tanár  Varga János  

partnerek  Androkity János Gyuláné  

kérdőíves felmérés  

előkészítés  Fekete Edit 

lebonyolítás  Andrikoty János Gyuláné 

adatösszesítés  Patakiné Horváth Vivien 

Előzetes felkészülés (korábbi eredmények)  Varga János  

Interjúk  

Interjú kérdések  Varga János  

Lebonyolítás  önértékelési csoport  

tanár  értékelési csoport tagjai  

vezető  értékelési csoport tagjai  

Adatrögzítés  értékelési csoport, Patakiné Horváth Vivien 

 

Időbeli ütemezés  

Az tanév során Intézményi ellenőrzésre kerül sor. Az időpont még nem ismert, ezért a 

határidőket még nem tudtuk kijelölni. 

 

határidő feladat felelős 

 Tájékoztatás  

tanár 

partnerek 

Varga János 

Androkity János Gyuláné 

 Kérdőíves felmérés  

előkészítés 

lebonyolítás 

adatösszesítés 

adatrögzítés 

Fekete Edit 

Androkity János Gyuláné 

Patakiné Horváth Vivien 

 Önértékelés  

értékelés 

önfejlesztési terv 

adatrögzítés 

 

Varga János 

 

 

 

Partnerek bevonásának szabályai  

Az érintett szülők 25%-át véletlen mintavételezéssel választjuk ki, 
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Fenntartói jóváhagyási záradék 

 

 

 

A Kaposvári Tankerületi Központ a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola  

Benedek Elek Tagiskolájának fenntartója az Éves munkaterv tartalmát jóváhagyja azzal,  

hogy a benne található többletkötelezettségek tekintetében, annak felmerülésekor,  

kötelezettségvállalási igény benyújtása után dönt.  

 

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

 

    …………………………………….. 

              Stickel Péter 

                igazgató 

 

 

 


