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Legitimáció 

 

 

A Farkasréti Általános Iskola 2021/22-es tanévre vonatkozó munkatervét közösségünk 

megismerte, a benne foglaltakat elfogadta. 

 

 

2021. 09. 22. 

 

 

Elekházy Krisztina 

intézményvezető 

 

A munkaterv elkészítésének alapja, a törvényi rendelkezéseknek való 

megfelelés/megfeleltetés, az előző évi tapasztalatok felhasználása és a munkaközösségek 

munkaterveiben megfogalmazott célok, feladatok. 

 

Munkaterv törvényi háttere: 

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról, A 2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 a 20/2012. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról, 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról. 

 A munkaterv megalkotásánál figyelembe vettük, 

o Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényt,  

o Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának az iskola működését 

meghatározó rendeletei, 

o Dél-budai Tankerületi Központ szabályzatai és utasításai  

 A fenti törvényekkel és rendeletekkel összhangban van az iskola elfogadott Pedagógiai 

Programja, Házirendje és Alapító Okirata.  
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Partnereink: 

  

 

 Dél-Budai Tankerületi Központ 

 Újbuda Önkormányzata 

 Újbudai Humán Szolgáltatói Központ 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye 

 Pedagógiai Oktatási központ (POK) budapesti központ 

 Oktatási Hivatal 

 

 

 

I. A TANÉVET MEGHATÁROZÓ TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

 

 Osztálytermeink mindegyikében számítógép, laptop, projektor és vetítővászon segíti az 

oktatást. Ezek a gépek lassan elavulnak, fokozatos cserére szorulnak. Ennek érdekében 

az iskolai alapítvány (Farkasrét a Gyermekért Alapítvány) és a Dél Budai Tankerületi 

Központ segítségét is kérjük. 

 Az internetszolgáltatás is többször akadozik, a tanév elején a tankerület által megbízott 

rendszergazdával áttekintjük a hibák okát, és a lehetséges megoldásokat. 

 A tanulói asztalok és székek tekintetében bővítés történt. Az idei tanév elején egy osztály 

(1.a) új padokat és székeket kapott, igy a feleslegessé vált bútorokkal lehetett más 

osztályokban is cserélni az iskola bútor állományt. 

 Továbbra is használjuk a SMART interaktív táblát, mely színvonalasabbá teszik az 

oktatást. 

 Tavaly több pedagógus kapott a Dél-Budai Tankerületi Központtól laptopot, mellyel a         

digitális oktatás nehézségeit lehetett áthidalni. 

 A tanév kezdetére alapvető, oktatást érintő eszközök biztosítottak - tankönyv, 

fénymásolási lehetőség és a fűtés biztonságának megteremtése stb. 

 Tavalyi tanévben a Dél-Budai Tankerületi Központ felújította az alsó udvari játszóteret. 
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 Iskolánk számára a legnagyobb problémát a CLASP rendszerű kisépület felújítása 

jelenti. Az épület homlokzati lemezeit tavalyi évben megerősítették, de javításra 

szorulnak . A bemenő csatorna vezeték , gépészeti berendezések , és ablakok cseréje 

időszerű .  

 

II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 

 Az intézményvezető munkáját egy alsó és egy felső tagozatos igazgató-helyettes segíti. 

 Az iskola kibővített vezetősége szükség szerinti gyakorisággal találkozik és tanácsaival, 

javaslataival segíti az intézményvezető döntéseit. 

 Az iskola vezetője egyes kiemelt programokhoz kapcsolódóan tart értekezletet, egyéb 

eseményekről az tájékoztatás online felületen történik. 

 Megtartjuk az előző években már bevált alsós munkaközösségi beosztást: 1-2. évfolyamos, 

3-4. évfolyamos és egy napközis munkaközösség. A három munkaközösségvezető 

együttműködésén alapszik a tagok munkája. A felső tagozatban a humán, öko, reál, 

testnevelés, osztályfőnöki és nyelvi munkaközösség szervezi, fogja össze a szaktanárok 

munkáját. 

 Idei tanévben zárul az ELTE EFOP-3.1.2-16-2016-00001 projekt  „A köznevelés 

módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából”. Ennek 

keretében tanári munkacsoportok alakultak a tanított tantárgyak köré csoportosulva ( magyar 

nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, humán és művészeti tárgyak, reál tárgyak, 

szabadidő napközi tanítás). A fenti munkacsoportok hat hetente- két havonta összeülnek, és 

folytatják az ELTE továbbképzésen megismert gyakorlat iskolai alkalmazását, és új 

feladatokat és azok megvalósítását tűzik ki tantárgycsoportjukon belül. Kiemelendő, hogy 

ezekben a munkacsoportokban nem választódnak szét az alsó és felső tagozaton tanító 

pedagógusok, hanem együtt dolgoznak, ezzel is segítik a nyolc évfolyamos tanítás, nevelés 

egységes folyamatát. 

 Művészettel nevelés a humán munkaközösség része, melynek keretén belül az érzelmi 

nevelés, korunk problémáira való reflektálás megtanítása a célunk.  

 Tovább dolgozik a Békés Iskolák programon belül az iskolai békítő team, ahol hat-nyolc 

pedagógus az iskolapszichológussal együtt dolgozza ki az iskolai bántalmazás 

megelőzésének programját és megvalósítását.  

 Ebben a tanévben 4 első osztályt indítottunk, és megtartottuk a három osztályos hetedik és 

két osztályos nyolcadik évfolyamot. 
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 Az iskola DÖK munkáját segítjük és bevonjuk a döntés meghozatalába az őket érintő 

területeken. Változtattunk a vezető megválasztásának menetén, és bízunk benne, hogy a 

diákélet területén aktív, tenni akaró vezetőt választanak a diákok, aki majd eredményesen 

képviseli iskolánkat felsőbb fórumokon is. 

 Az iskola szülői szervezetével folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Idei tanévtől szeretnénk 

bevezetni a szülői fórumokat a szülői értekezleteken. Tapasztalataink szerint a teljes iskolát, 

vagy tagozatait érintő szülői fórumok nem működtek jól, nehéz volt ott a bensőséges 

hangulatú beszélgetés kialakítása, ezért ezt áthelyezzük az osztály szülői értekezletek 

második felére. Több pedagógus készül a szülőket és pedagógusokat egyaránt érintő nevelési 

témákból, és ezek közül lesz lehetősége vendég előadót hívni az osztályfőnöknek a szülői 

értekezletre, és párbeszédet kezdeményezni a szülőkkel a mindkét felet érintő nevelési, 

oktatási kérdésekről. 

 

II. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 

 

 A 2021/22-es tanévben az alsó tagozaton 6 pedagógus kezdi meg munkáját, négy fő tanítói, 

egy fő tanári képesítéssel a napköziben, és egy fő végzős tanító hallgató pedagógiai 

asszisztensként szintén napköziben. Felső tagozaton három új kollégánk érkezett, angol 

tanár, magyar tanár és tánc tanár képesítéssel. Tavalyi évben egy tanító kollégánk elhunyt a 

koronavírus szövődményei miatt, egy tanító és két tanár kollégánk nyugdíjba vonult, az első 

évfolyamon négy első osztályt indítottunk, ami miatt új kollégák felvétele vált szükségessé. 

 Informatika tanári állás 2017. november eleje óta nincs betöltve. Az állást fizika matematika 

szakos tanár látja el. A kémia tanári állást egyetemi végzettségű biológia –földrajz szakos 

kollégánk látja el. 

 Valamennyi tantárgyat szakos pedagógussal látjuk el, kivéve az informatikát és kémiát. 

 A belső óralátogatásokra is hangsúlyt helyezünk, hogy a különböző területeken 

tevékenykedő pedagógusaink megismerjék egymás munkáját, jobban megbecsüljék azt és 

tanuljanak egymástól szakmai fogásokat, módszereket. 

 Ebben az évben kiemelt figyelmet fordítunk a pedagógusok lehetőség szerint minél 

egyenlőbb, igazságosabb terhelésének elosztására, melyet havonként figyelünk, és egy új, 

alsó tagozaton bevezetett helyettesítési rendszerrel kívánunk elérni. 

 A technikai dolgozók számát tekintve megfelelő a létszám. 
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 A pedagógus önértékelési rendszer továbbra is lassan halad a tavalyi járványhelyzet és 

online oktatási szakaszok beiktatása miatt. Ebben a tanévben szeretnénk 8 pedagógus 

önértékelését segíteni, elvégezni 

 Az idei tanévben öt kolléga készül minősítésre pedagógus II. fokozat megszerzésére, és egy 

kolléga mesterpedagógusi programját valósítja meg a gyakorlatban. Két kollégánk 

gyakornoki vizsgát kíván tenni. 

 Munkaközösségek: 

 

Osztályfőnöki munkaközösség vezetője: Mészáros Zsuzsanna 

Humán munkaközösség vezetője: Bártfai Borbála 

Reál munkaközösség vezetője: Vajdáné Szili Mária 

Idegen nyelv munkaközösség vezetője: Balogh Marianna 

Testnevelés munkaközösség vezetője: Förster Imola 

Alsós 3-4, évfolyam munkaközösség vezetője: Gisz Jenőné Eszter,  

Alsós, 1-2. évfolyam munkaközösség vezetője : Petneháziné Vad Virág 

Napközi munkaközösség vezetője: Móricz Márk 

ÖKO munkaközösség vezetője: Kismarton Zsuzsanna  

Közalkalmazotti Tanács vezetője: Boldizsár Anikó 

 

 Osztályok/ osztályfőnökök: 

 

1.a Boldizsár Anikó 

1.b Müller Mónika 

1.c Móricz Márk Tamás 

1.d Bösztöriné Gróf Andrea 

2.a Bogdán Nándor Gábor 

2.b Vránics Renáta 

2.c Petneháziné Vad Virág 

2.d dr. Kosztin Árpádné 

3.a Troll Judit 

3.b Szilágyi Dóra 

3.c Csíkné Horváth Edit 

4.a Tóth Kovács Józsefné 

4.b Gisz Jenőné 
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4.c Keszthelyiné Szabó Anita  

5.a Vellai Tibor 

5.b Oláh Gábor 

5.c Förster Tiborné 

6.a Rozmán Sándor 

6.b Pintér István 

6.c Vajdáné Szili Mária 

7.a Keszthelyi Zoltán 

7.b Bártfai Borbála 

7.c Hajdu Balázs Gábor 

8.c Mészáros Zsuzsanna 

8.b Pávai Ákos 

 

 

 

III. GAZDÁLKODÁS 

 

 Az iskola működéséhez szükséges feladatokat a Dél-Budai Tankerületi Központ látja el. 

 Szeretnénk idén is folytatni a pedagógusok továbbképzését, melyhez támogatást kérünk a 

fenntartótól. ( Pécsi Rita érzelmi nevelés, Oroszlány Péter Tanulásmódszertan Műhely 

tanulási technikák fejlesztése témakörben) 

 A művészeti neveléshez szükséges forrást a szülők biztosítják. A szülők támogatják a 

program folytatását, így befizetésüknek köszönhetően a program működése biztosított. 

 Az iskola működtetéséhez szeretnénk pályázati forrásokat bevonni, amennyiben erre 

lehetőség adódik. 
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IV. NEVELÉSI TERV 

 

 

Kiemelt céljaink: 

 

 

 Célunk, hogy az iskola 8-os tanulói a középiskolai felvételi eljárás végén legalább a 

másodiknak megjelölt középiskolába nyerjenek felvételt.  

 A szülőkkel és a diákokkal partneri viszony kialakítására törekszünk. Fontosnak tartjuk, 

hogy a kérelem és panasz kezelés mindenki számára megfelelő formában történjen, ezért az 

idei tanévtől kezdődően a panasz kezelési szabályzatot, és egységes űrlapokat  vezettünk be 

az egységes panaszkezelés lebonyolítása érdekében . 

 Folytatni fogjuk az iskolai bántalmazás figyelemmel kísérését, és megelőzését (Békés Iskola 

program). 

 Pedagógus minősítés és a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményes lebonyolítása. 

 KRÉTA digitális napló pontos, szabályokhoz igazodó működtetése. 

 Párbeszédet folytatunk a szülőkkel a 8. évfolyam előtti iskolaelhagyásról, amelynek 

keretében fokozottabban megismertetjük partnereinket az iskola eredményeivel. A 

szeptemberi szülői értekezletek keretében a 6. évfolyamon összevont szülői fórumot 

tartottunk melynek célja, hogy segítséget nyújtsunk a szülőknek abban, milyen 

szempontokat vegyenek figyelembe a gimnáziumi továbbtanulás döntésének meghozatala 

előtt. 

 Az épület és környezetének tisztasága és állagának megőrzése, fejlesztése, a szelektív 

hulladékgyűjtés alkalmazása. 

 Az alapítványon keresztül pályázunk az IKT eszközpark fejlesztésére. 

 Szeretnénk szakmai kapcsolatot létesíteni az iskola körzetébe tartozó óvodákkal. Kérésünk, 

hogy az iskolakezdés minél zökkenőmentesebbé tételéhez járuljanak hozzá szakmai 

összegzéssel a hozzánk beiratkozott óvodásokról.  

 Célunk az ötödikes átmenet gördülékeny biztosítása, a felső tagozat követelményeinek 

ismertetésével. 

 Célunk az önálló tanulás képességének és igényének fejlesztése, ezért magyar nyelv és 

irodalomból és matematikából gyakorló feladatgyűjtemény alkalmazásával kívánjuk az 

alapos tudást, ismétlést, gyakorlást fejleszteni. A program neve Ugróiskola, ahol papír alapú 

és digitális feladatokkal tudják diákjaink az előző tanévek alapismereteit ismételni. Magyar 



2021/22 évi tanév munkaterve 

Farkasréti Általános Iskola 1112 Budapest Érdi út 2. 
9 

nyelv és irodalom és matematika tantárgyból a szaktanárok szeptember harmadik hetére 

elkészítettek egy száz oldalas gyakorló feladatsort, melyet az OFI adott tantárgyra vonatkozó 

standard követelményeit figyelembe véve alakítottak ki. Célunk, hogy ne a felvételi vizsgára, 

témazáróra való felkészülés keretében, hanem évek alatt folyamatos gyakorlással sajátítsák 

el az alapvető ismereteket a tanulók, melyek megalapozzák a későbbi humán és 

természettudományos műveltségüket. Célunk továbbá, hogy kialakítsuk az önálló tanulás 

képességét, melyhez segítséget nyújtunk. A gyakorló feladatokat a felső tagozatos tanulók 

napköziben, tanulószobán, nem szakszerűen helyettesített tanórán végzik el, majd egy évben 

háromszor tanórán számot adnak tudásukból. 

 A tanári munkacsoportok a következő feladatokat tűzték ki a tanévre: 

 

Magyar munkacsoport: Olvasás népszerűsítése, fejlesztése ( reggeli olvasókuckó zsibongóban, 

kertben ügyelet, pokrócon olvasás, dobj el mindent és olvass, könyvajánló szerkesztése, 

vázlatírás tanítása, kötelező olvasmányok mennyisége alsó felső átmenet) 

Matematika munkacsoport Alapműveletek tanítási módszertana, értékelés ötletbörze, ( 

matematika megszerettetése, linkgyűjtemény, tevékenységközpontú feladatok, önálló 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, távoktatásban megírt, leadott feladatok értékelése, 

alsó és felső átmenet) 

Nyelvi munkacsoport Digitális oktatás lehetőségei , segédanyagok, BookR megismerése, német 

nyelvű segédanyag bevezetése, ( színdarab, műfordítás , tevékenységközpontú oktatás keretében 

diákok bevonása a feladatlapok készítésébe) 

Humán tárgyak, művészetek munkacsoport Érzelmi nevelés tanórák keretében, témakörök 

gyűjtése,  

Természettudományi tárgyak munkacsoport Tanulásmódszertan, tanulási technikák tanítása, 

önálló tanulás, tanultak szóbeli megfogalmazása 

Sport, szabadidő munkacsoport Versenyek, szabadidős játékgyűjtemény létrehozása 
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Feladataink 

 

 

 Tehetséggondozás, fejlesztés, felzárkóztatás és az oktatás módszertanának színesítése. 

 SNI és BTMN besorolású tanulók fejlesztése, mozgásterápia alkalmazásával. 

 Igyekszünk minél nagyobb számban részt venni a kerületi tanulmányi versenyeken.  

 A szakmai továbbképzéseken (2020/21-es tanév ELTE) elsajátított tudás megosztása a 

munkaközösség tagjaival, és az egész tantestülettel. Az idei tanévben az érzelmi nevelésre 

és a tanulás támogatására helyezzük a hangsúlyt. 

 A tevékenységközpontú oktatás és drámapedagógiai módszerek alkalmazása a tanórákon. 

Módszervásár, ötletbörze, videóra vett órarészletek megosztása a kollégákkal. 

 Ebben a tanévben is tematikusan és tervezetten, a tanórák keretében valósul meg a művészeti 

nevelés program, program megvalósulását egész évben figyelemmel kísérjük, láthatóvá 

tesszük a szülők számára és tanulói elégedettségmérést végzünk ebben a témakörben. 

 A vezetői óralátogatások számát a tanfelügyeleti ellenőrzés figyelembevételével és az új 

belépők segítésének szükségességéhez mérten valósítjuk meg, figyelembe véve a 

munkaközösségek által tervezett óralátogatásokat is. 

 ÖKO-jelleg láthatóbbá tétele, és ehhez kapcsolódó környezettudatosabb viselkedés további 

erősítése, az iskola udvarának alkalmassá tétele a biztonságos szabadidő eltöltéséhez.  

 A diákönkormányzat működését és szerepét tovább alakítani, hogy a diákok értelmét lássák 

tevékenységeiknek. 

 A pedagógiai programban és a házirendben az elfogadott változtatásokat a tanév során 

alkalmazzuk és értékeljük a munkaközösségi, a félévi- és tanév végi értekezleteken. 

 Iskolai rend és biztonság növelése. Az alsó tagozatos tanulók két idősávban hagyják el az 

iskolát, ezen kívül a felső tagozatos diákokból álló ügyeletet működtetünk, ha a szülők a 

meghatározott időpontokon kívül szeretnék hazavinni gyermeküket. 

 Felkészültünk a digitális oktatás esetleges kihívásaira. A G Suite iskolai rendszerrel 

Classroom csoportokban tanítjuk a tanulókat, ha online oktatásra kerül sor. Az alsó tagozaton 

tavalyi évben bevált módszer, hogy 5-12 fős kiscsoportokban tanulnak a gyerekek a napközis 

tanítók bevonásával. Az online oktatási anyagokat megosztjuk egymással. 

 Új kollégák segítése, közösségi kapcsolatok kialakítása, tanári kirándulás szervezése. 
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 Iskolai klub működtetése, a diákok nagyobb szerepvállalásával, kiemelt feladat a 

közösségépítés, közösségformálás, élmények nyújtása a közös szórakozás területén, a felső 

tagozatos diákok körében. Tavalyi évben ez a program teljesen elmaradt, reméljük, hogy az 

idei tanévben lehetőségünk lesz rá, mivel a diákok lelki egészsége miatt nagy szükség van 

rá. 

 

V. FELZÁRKÓZTATÁS ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEI  

 

 Önálló fejlesztő pedagógus koordinálásával, a megnövekedett számú fejlesztésre szoruló 

tanulókkal való foglalkozásba besegít a fejlesztőpedagógusi végzettséggel rendelkező tanító 

kolléga. 

 A fejlesztő pedagógus munkáját egészíti ki az alsó tagozaton a tanítók által megtartandó 

differenciált képességfejlesztésre biztosított 2 tanóra. 

 A felső tagozaton működtetjük az évfolyamokra bontott (5-6-os) napközit 2 csoportban.  

 A 7-8. évfolyam számára szükség esetén a napköziben biztosítunk lehetőséget, hogy 

megfelelő felügyelettel és körülmények között tudjanak felkészülni a következő napi 

tanóráikra. 

 Matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint angol tantárgyakból, még külön szaktanári 

korrepetálást is biztosítunk 5-6-7-8. osztályos diákok számára.  

 A felvételiző nyolcadikos tanulók számára felvételi előkészítőt szervezünk. 

 Célunk az, hogy minden fejlesztésre szoruló tanuló számára biztosítani tudjuk a szükséges 

támogatást. 

 

 

VI.  TEHETSÉGGONDOZÁS ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK  

 

 A pedagógus személyesen szólítsa meg a tanulót, kérje meg és buzdítsa arra, hogy vegyen 

részt tanulmányi versenyen. 

 A jelentkező tanulóinkat felkészítjük a versenyekre. 

 Idén is megrendezésre kerül „Az iskola büszkeségei” című gálaműsor. 

 Eredményesen szereplő tanulóink eredményeit megjelenítjük az iskolai faliújságon és a 

honlapon, valamint megjutalmazzuk őket a rendszeres iskolagyűlésen. Célunk, hogy a 

teljesítmény értékké és követendő példává váljon iskolánkban. 
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 Folytatjuk a művészettel való nevelés programunkat. Ami egyszerre tehetség felkutatást, 

tehetség kibontakoztatást és tehetséggondozást is takar.  

 Szakköreink az alsó és a felső tagozaton: 

énekkar alsó és felső 

matematika, 

tömegsport, 

kézműves: 

kerámia, 

kosárfonás 

angol, német 

szakkör indításával segítjük a tehetség kibontakozását. 

 

 

 

VII.  MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS 

 

 Folytatjuk a pedagógus óralátogatásokat. A tanórák után megbeszélést tartunk.  

 A következő évi minősítésbe jelentkező pedagógusokat támogatjuk. 

 

 

VIII. GYERMEKVÉDELEM 

 

 Célunk, hogy a gyermekvédelmi felelős, a gyógypedagógus, és az osztályfőnök együtt 

gondolkodjon azon, mi módon segíthet a rászoruló gyermeken. Ebbe a folyamatba szükséges 

a szülő minél erőteljesebb bevonása. A szakszolgálatok segítségét már a prevencióban is 

igénybe fogjuk venni. Az iskolában már hagyományosan működő negyedévi szorgalom és 

magatartási értékelő konferencián a segítő szakembereknek jelen kell lenniük, hogy első 

kézből kaphassanak információt a rászoruló gyermekekről.  

 A kerületi rendeletnek megfelelően gondozzuk a szociális juttatások odaítélését. 

 Ebben a tanévben is heti két napon iskolánkban iskolapszichológus segíti munkánkat . 

 Szorosan együtt működünk a gyermekvédelmi intézményekkel, szakszolgálattal, nevelési 

tanácsadóval. 
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 Új feladattal bővült a tevékenységünk: Az Újbudai Humán Szolgáltatói Központ Óvodai 

és iskolai szociális segítő szolgáltatást biztosít az iskolának. Az iskola részéről koordináló 

személy a gyermek és ifjúságvédelmi felelős. A támogatás területei: 

o a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, 

o csoportos és egyéni segítő szociális munka, 

o gyermek és ifjúságvédelmi feladatok koordinálása. 

 

 

 

IX.  DÉLUTÁNI ISKOLA (16 ÓRÁIG) 

 

Továbbra is biztosítjuk iskolánkon belül a színes programokat kínáló délutáni iskolát, amelynek fő 

célja, hogy a tanítási idő letelte után is foglalkozzunk a hozzánk járó tanulókkal. A programban 

lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, sportra, valamint egy-egy tantárgyon 

túlmutató, vagy több műveltségi területet is felölelő egyéb foglalkozásokat tartunk.  

 

X. MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI 

 

A munkaközösségek egyenkénti munkatervei a mellékletekben olvashatóak. 

Munkaközösségek:  

1. Alsó tagozatos 1-2. évf. tanítók munkaközössége  

2. Alsó tagozatos 3-4. évfolyamon tanítók  

3. Napközis munkaközösség  

4. Reál munkaközösség  

5. Humán munkaközösség  

6. Testnevelési munkaközösség  

7. Idegen-nyelvi munkaközösség  

8. Öko, egészségnevelés és életvitel munkaközösség cél és feladat kitűzései 

9. Osztályfőnöki munkaközösség  

 

XI. A VEZETŐ ELLENŐRZŐ- ÉS INFORMÁCIÓ ÁTADÓ TEVÉKENYSÉGE. 

 

 Kiemelten kezeljük az e-napló pontos vezetését és ellenőrzését. 

 Az igazgató információs értekezletek helyett online módon juttatja el az információt a 

pedagógushoz, és azon keresztül kap információt és a google drive-on keresztül. Cél az, hogy 



2021/22 évi tanév munkaterve 

Farkasréti Általános Iskola 1112 Budapest Érdi út 2. 
14 

mindenki első kézből kapjon információt a feladatokról és eredményekről és rendelkezésére 

álljon az információ, vissza tudja keresni mikor mi a teendője.   

 Az igazgató félévenként rendszeresen értékeli a tanulók előtt az iskola fegyelmi helyzetét, 

beszámol a sikerekről és ismerteti az aktuális teendőket.  

 A munkaközösségi vezetők bekapcsolódnak a kollégák óralátogatásába és értékelésébe is. 

 Különösen fontos feladat a szülőkkel való kommunikáció, tájékoztatás, új szabályok 

betartásának ellenőrzése. 

 Az igazgató és helyettesi folyamatosan ellenőrzik a folyosó ügyeleti rendet. 

 

XII. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK  

 

2021.09.24.  péntek 

2021.12.20.  hétfő 

2021.12.21. kedd 

2022.01.24. hétfő DÖK nap 

2022.01.25. kedd  

2022.04.13. szerda 

  

Mellékletetek: 

 

1) Az iskola éves eseménynaptára táblázatba foglalva  

2) Tanterem beosztás 

3) Vezetői ügyelet , folyosó ügyelet 

4) Helyettesítési rend 

5) Csöngetési rend 

6) Munkaközösségek munkatervei 

7) Panaszkezelési szabályzat 

 


