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Legitimáció 
 

 

A Farkasréti Általános Iskola 2022/23-es tanévre vonatkozó munkatervét közösségünk 

megismerte, a benne foglaltakat elfogadta. 

 

 

2022. 09. 23. 

 

 

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,  
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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.  

 

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 

Létszámadatok 
Az intézmény tanulói létszámadatai 
 

2022/2023. 1-4.oszt. 5-8.oszt. Napközi/ 

tanulószoba 

Összesen 

Tanuló 380 249 451 629 

Osztály 14 11 17 25 

 

 

Csoportbontások 
 

Iskolánkban az alsó tagozaton harmadik évfolyamtól az idegen nyelvet csoportbontásban 

tanulják a tanulók a nyolcadik évfolyamig (csoportok száma:29 csoport, felső tagozaton 

hetedik és nyolcadik évfolyamon az informatika-technika tantárgyakat csoportbontásban 

tanítjuk 10-10 csoport, és az etika órákon csoportbontásban vehetnek részt a tanulók 

különböző felekezetek (katolikus, református, evangélikus, hit-gyülekezete, buddhista, 

izraelita) hittan óráin.  
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1.a 28      28 

1.b 30  1    30 

1.c 27      27 

2.a 26  1    26 

2.b 27 1 1    27 

2.c 29      29 

2.d 26 1     26 

3.a 27  1    27 

3.b 28  2    28 

3.c 26 1     26 

3.d 21  3    21 

4.a 27 2 1    27 

4.b 28  1    28 

4.c 30      30 

5.a 23      23 

5.b 23  6    23 

5.c 25 1     25 

6.a 27  5     

6.b 22  3     

6.c 22  2     

7.a 22 1 3     

7.bc 25  2     

8.a 18  2     

8.b 22 1 2     

8.c 20 1 3     

Összesen 629 9 39 0 0 0 451 
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A tanévet meghatározó tárgyi feltételek 
 

Iskolánk épülete megfelelő méretű és kihasználtságú, problémát a CLASP rendszerű kisépület 

állaga jelent, ahol a szerkezet statikailag ép, de a gépészet, különösen a csatornarendszer 

felújításra szorul. Ebben az épületben az alsó tagozat nyolc osztálya tanul, 210 tanuló. Évek óta 

szeretnénk kérni ennek az épületrésznek a gépészeti és homlokzati felújítását, de pályázati 

lehetőség hiányában ez sajnos nem valósult meg.  

Az oktatást segítő eszközök terén bővítés történt, mivel tavalyi tanévben 62 notebookot kaptunk 

a Dél-Budai Tankerületi Központ pályázatán keresztül, melynek felét a pedagógusok 

használják oktatást segítő eszközként, másik felét a digitális mérés eszközeként használtuk, és 

ugyanezt szeretnénk tenni idei tanévben is. Az idei tanévben a számítógépeket a nyelvi 

termekbe helyezzük el (10 gép angol terem, 10 gép német terem) a digitális oktatás fejlesztése 

érdekében. Ezeket a gépeket az országos bemeneti és kimeneti mérésen is használni fogjuk, és 

a tanulók nagy létszáma miatt új számítógépekre is szeretnénk pályázni. 

A tavalyi tanév végén a Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati pályázatból 25 

méter fóliát vásárolt, melyet 15 osztályteremben tudunk felszerelni oktatási segédeszközként. 

Az írható fólia, és a már meglévő tantermi gép és projektor segítségével a tanító, és a tanár ki 

tudja vetíteni a munkafüzetet és tankönyvet, ezt jegyzettel az órán ki tudja egészíteni, így 

segítve a tanítás-tanulás folyamatát.  

Az előző tanévben szülői segítséggel sikerült ablakszerelő mestert találni, aki elfogadható áron 

javította két szinten a tantermekben lévő műanyag ablakok hibáit. A megnövekedett tanulói 

létszámhoz igazodva teremcseréket hajtottunk végre, a német szaktanterem kisebb terembe 

költözött, így a 8.a osztály nyugodtabb, csendesebb folyosón, 4 m2-rel nagyobb teremben 

tanulhat. 

Az iskola épületének tantermeit, tornatermét, uszodáját délután három óra után egyesületek és 

pedagógusok veszik bérbe, így széles választékot biztosítanak iskolánk tanulóinak délutáni 

szabadidős tevékenységére (úszás, kosárlabda, röplabda, judo, karate, floor-ball, modern 

táncok, néptánc, foci, gitár , angol nyelvi, művészeti órák). 

 

Szervezeti felépítés 
 

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

Az utóbbi két évben az iskolavezetés kicserélődött, és nehéz volt együtt megtanulni az 
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intézmény irányítás fortélyait, de az idei tanévben már mindkét igazgatóhelyettes 

megkapta a próbaév után az öt évre szóló kinevezését, és kialakult az egymást segítő, 

összehangolt munkavégzés gyakorlata. 

 Az iskola kibővített vezetősége havi gyakorisággal találkozik és tanácsaival, 

javaslataival segíti az intézményvezető döntéseit. Ezeken a megbeszéléseken több 

szempontból meg tudjuk vitatni a döntéseket, és később a közös álláspontot  mindenki 

képviseli a saját munkaközösségében. 

 Az iskola vezetője egyes kiemelt programokhoz kapcsolódóan tart értekezletet, egyéb 

eseményekről az tájékoztatás online felületen történik. Mikor az információ elakad, 

vagy nem érkezik érdemi válasz a pedagógusoktól, akkor áttérünk havi egy alkalommal 

rendezett információs értekezletre. 

 Iskolánkban 10 munkaközösség működik: 1-2. évfolyamos, 3-4. évfolyamos és egy 

napközis munkaközösség. A három munkaközösség vezető együttműködésén alapszik 

a tagok munkája. A felső tagozatban a humán, öko, reál, testnevelés, osztályfőnöki és 

nyelvi és iskolai bántalmazást megelőző „békés iskolák” munkaközösség szervezi, 

fogja össze a szaktanárok munkáját. 

 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 dolgozza ki az iskolai bántalmazás megelőzésének programját és 

megvalósítását.  

 Ebben a tanévben 3 első osztályt indítottunk, és összevontuk a hetedik évfolyamon a b 

és c osztályt, mivel az évfolyamon a tanulók több mint 20%-át felvették hatosztályos 

gimnáziumba. 

 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. Az előző tanévben 

elindított rendkívüli szülői fórum (négy osztályban tartottuk) sikeres és eredményes 

volt. Az interaktív, főleg kölcsönös eszmecserén, beszélgetésen alapuló fórum közelebb 

hozta az iskolai szereplőket egymáshoz (szülők, pedagógusok). Sikerült közös tervet 

kidolgozni a gyermekek nevelését illetően egy-egy adott problémával terhelt területen 

(pl.: internethasználat, iskolai zaklatás, személyiség jogok védelmének kérdése). Az idei 
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tanév elején a szülői munkaközösségi értekezleten kértem a szülőket, hogy jelezzék, ha 

valamilyen témában szülői fórumot szeretnének kérni. Nem csak a beszélgetés, hanem 

az ismeretterjesztés is hasznos feladata a szülői fórumoknak, így az idei tanév első szülői 

fórumán kutatóorvos szülő beszélt a 7. és 8. évfolyam gondviselőinek az ELF Bar 

veszélyeiről és a fiatalok dohányzási szokásairól. Idén szeretnénk újra megtartani 

hagyományos közösségi programjainkat, melyekre szívesen meghívjuk a szülőket is. 

 

Humán erőforrás gazdálkodás 
 

 

 A 2022/23-es tanévben az alsó tagozaton 3 tanító kezdi meg munkáját, mindhárman guruló 

rendszerben osztálytanítóként. Felső tagozaton hét új kollégánk érkezett, magyar-angol 

tanár felső tagozat napközi vezetésre, matematika- testnevelés tanár, egy magyar tanár 

főállásban és egy tanár félállásban óraadóként, testnevelés tanár az úszás oktatás vezetésére, 

és két óraadó angol tanár. Nagy örömömre szolgál, hogy sikerült a hiányzó álláshelyeket 

szakképzett pedagógusokkal betölteni, így iskolánkban a szakos ellátottság a kémia 

(egyetemi szintű, természettudományos tanári végzettséggel rendelkező kolléga tanítja) 

tantárgy kivételével teljes.  

 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. 

 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 egy kolléga készül minősítésre pedagógus II. fokozat megszerzésére, és 

egy kolléga mesterpedagógusi programját valósítja meg a gyakorlatban. Egy kollégánk 

gyakornoki vizsgát kíván tenni. 
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A minősítésben és a tanfelügyeletben közreműködő pedagógusok szabadnapja 
Sorszám Név 

Szakterület Szabadnap 

1. Vajdáné Szili Mária 

minősítési és értékelési 

szakértő 
péntek 

2. 

Pávai Ákos 

 

 

 

 

 

minősítési és értékelési 

szakértő 
kedd 

 

Munkaközösségek 
 

Osztályfőnöki munkaközösség 

Vezetője: Mészáros Zsuzsanna 
 

Kiemelt feladat a magatartás-szorgalom értékelése, mely a tanév folyamán két negyedévi, egy 

félévi és egy év végi közös értékelésen kerül megbeszélésre, ahol a jegyek mellett a nevelési 

célokat is megbeszéljük a gyermekeket tanító tanárokkal, igazodva az adott tanuló 

körülményeihez. A jegyek helyett szöveges értékelést (példás, jó, …) használunk. Figyelünk 

arra, hogy csak a valóban példamutató gyerek legyen példás. A gyereket és a szülőket 

tájékoztatjuk az értékelés módjáról. Feladatunk, hogy a havijegyek zárására a hónap utolsó 

napján kerüljön sor. Az iskolai rend megtartása érdekében fontos, hogy a tanulók 

szekrényekben tudják elhelyezni személyes tárgyaikat, ruháikat, ezért a szekrény kulcsok 

rendszerét felül kell vizsgálni. Az osztályfőnökök kezelik az átvett kulcsokat, mindaddig, amíg 

az osztályuk ugyanabban a teremben van. Az új osztályfőnökök is megkapták a termükhöz 

tartozó kulcsokat. A felső tagozat napköziben angol-magyar és matematika szakos tanár várja 

a diákokat, ez a tanulószobára is igaz. A magas szintű tanulás támogatás érdekében tájékoztatni 

kell erről a szülőket, hogy minél többen vegyék igénybe a délutáni napközi foglalkozásokat. A 

munkaközösség célja az idei tanévben, hogy egy-egy jól bevált osztályfőnöki óra témavázlatát 

osszák meg egymással a munkaközösségen belül. 
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Humán munkaközösség  

Vezetője: Lengyelné Nádasi Andrea 
 

A humán munkaközösség részletesen megtervezte és figyelemmel kíséri a hagyományos 

ünnepkör és a nemzeti ünnepek megünneplésének megszervezését és lebonyolítását. 

Mentorálják az új kollégákat, összehangolják a követelményeket és az értékelés rendszerét. 

Folytatják a gyakoroltatás pedagógiája keretében megvalósuló állandó ismétlést és gyakorlást, 

mely az alap követelményeket érinti magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Ennek a munkának 

az eredményeként a tanulók egy évben háromszor évfolyam dolgozatot írnak az alábbi 

témakörökből: 

 

Folyamatosan korrepetálják a lemaradó tanulókat és versenyre felkészítik a tehetséges 

tanulókat. A nyolcadik évfolyam majdnem teljes létszámmal vesz részt az osztályonként 

megszervezett 0. órában tartandó felvételi előkészítő foglalkozáson.  

Reál munkaközösség 

Vezetője Vajdáné Szili Mária 
 

Az idei tanévben továbbra is célunk, hogy a munkaközösségünk összefogja és segítse a 

természettudományi tantárgyakat tanító pedagógusok munkáját. Munkacsoportunkban a 

lassabban haladók felzárkóztatása, korrepetálása mellett kiemelten kezeljük a tehetséges 

tanulók fejlesztését, versenyeztetését, erre az idei tanévben többen kaptak órát. Ezeket 

differenciált óravezetéssel, szakkörök és korrepetálások szervezésével próbáljuk megvalósítani. 
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Fontosnak tartjuk, hogy a különböző tantárgyakat tanító kollégák egymás munkáját 

konzultációkkal segítsék, az új technológiákat megismerjék, és a tananyagba beépítsék. 

Egyrészt törekszünk arra, hogy a tantermi oktatás keretén belül ütemesen, a lehető 

leghatékonyabban dolgozzuk fel a tananyagot, illetve pótoljuk a korábbi elmaradásokat. A 

diákok körében a feladatbank-ugróiskola használatának megszerettetése, belső igénnyé 

fejlesztése. Az elmúlt tanévek során elsajátított kooperatív, és a tanulás tanítása technikák 

alkalmazása .A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének 

kölcsönös segítése a tantárgyak közötti koncentrációval. Alapkészségek fejlesztése minden 

tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően. Célunk továbbá a tanulók 

természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése. 

Idegen nyelv munkaközösség 

Vezetője: Balogh Marianna 
 

Kiemelt feladatunknak tekintjük továbbra is tanulóink versenyekre, próbanyelvvizsgákra és a 

nyelvi mérésre való felkészítését, amelyeken való sikeres szereplés iskolánk megtartó erejét 

növeli. A korszerű módszertani eljárások és ötletek gyakoribb alkalmazása óráinkon, a digitális 

kompetenciák fejlesztése tapasztalatcsere és óralátogatás egyaránt fontos számunkra. Nagyobb 

figyelmet fordítunk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra. Korrepetálást tartunk az 5. és 6. 

évfolyamokon tanulóknak. Szerencsére az idei tanévtől a QUIZLET (szótanulást interaktív 

módon segítő digitális platform) mellett, a BOOKR CLASS (interaktív digitális olvasmányok, 

dalok, versek, mondókák és játékos feladatok tára valamint tanári adminisztrációs felület 

feladatkiosztáshoz és után követeshez) is a rendelkezésünkre áll. Igaz, ez utóbbi egyelőre csak 

angol nyelven. Német nyelvet tanító kollégák az alapítványtól kaptak segítséget német nyelvű 

digitális könyvtár és fejlesztőanyag vásárlásához. A könnyített olvasmányok széles választéka 

is motiválja a gyermekek idegen nyelv tanulását. A felső tagozaton évfolyamonként két könyv 

elolvasását, feldolgozását tűztük ki célul ebben a tanévben is. 

Az előző évekhez hasonlóan idén is szeretnénk megteremteni tanulóink számára 

próbanyelvvizsga lehetőségét angol és német nyelvből is. Az elmúlt években jól működő 

munkakapcsolatot alakítottunk ki  az EUROEXAM vizsgaközponttal, így ebben a tanévben is 

e nyelvvizsgaközpont segítségével szervezzük meg próbanyelvvizsgáinkat. Hetedikes 

tanulóink számára A2, nyolcadikos tanulóink B1és B2 szinten vizsgázhatnak Német szakos 

kollégáink is felveszik a kapcsolatot a nyelvvizsgaközponttal. A tanulók felkészítésében és a 

vizsga lebonyolításában a 7-8. évfolyamokon tanító szaktanárok a felelősök. 
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Testnevelés munkaközösség 

Vezetője Förster Tiborné  
 

A munkaközösség szükségesnek tartja a tanítást segítő sporteszközök javítását, felújítását, 

melyre árajánlatot kértünk. A sportversenyek az elmúlt években elmaradtak a járvány miatt. 

Idén újra indulnak a kerületi versenyek, melyeken indulni szeretne a diákokkal a testnevelés 

munkaközösség. Fontosnak tartjuk, hogy olyan versenyen induljanak iskolánk tanulói, amelyen 

esélyesen szerepelnek. A versenyekre való kísérésnek egyenlő terhelést kell jelentenie a 

pedagógusok számára. Az idei tanévtől is folytatni szeretnénk a házi bajnokságok rendezését, 

mivel tavalyi tanévben népszerű volt az osztályonként rendezett kötélhúzó bajnokság. Ezt 

szeretnénk kibővíteni kötéláthajtás, kosárlabda és partizán bajnoksággal, melyet a szerdánként 

hetedik órában szeretnénk rendezni a tanulóknak. Sikeres kezdeményezés a farkasréti egyen 

póló, amely segíti az összetartozás érzését és rendezett külsőt ad a versenyeken vagy a 

testnevelés órákon való megjelenéshez. A testnevelő tanárok szívesen tartanak módszertani 

segítséget a tanítóknak a testnevelés órák megtartáshoz.  

Öko munkaközösség 

Vezető: Pintér István 
 

Szeretnénk megfelelni az Örökös Öko iskola címnek. A munkaközösség az iskola egészét 

felöleli, ezért mindenki aktív közreműködésére számítunk. A munkaközösség célja, hogy az 

eddig is jól működő rendszert (szelektív hulladékgyűjtés, használt elem gyűjtés, használt étolaj 

gyűjtés) továbbra is működtesse, hogy az ezután is része legyen hétköznapjainknak. Az idei 

évben céljaink között szerepel meteorológiai mérőállomás felszerelése, üzemeltetése, magas 

ágyások létesítése, évszakonként szükséges kerti munkák elvégzése, sasadi baracktermelés 

hagyományának fejlesztése, baromfiudvar létesítése, munkaközösség lógójának megtervezése. 

Alsós, 1-2. évfolyam munkaközösség 

Vezető: Gisz Jenőné 
 

Az első osztályba érkező gyerekek eltérő életkorúak, készségeik különbözőek, és az óvodai 

előkészítés is nagy eltéréseket mutat.  A beszoktatás ideje alatt a következetes, szeretetteljes 

neveléssel észrevétlenül beszoknak az iskolás életbe.  Kialakulnak a szokások, ami 

biztonságérzetet ad nekik. Fontosnak tartjuk, hogy szívesen jöjjenek reggel be az iskolába, 

szeressék a tanulást, ne féljenek a nehézségektől. Ezt határtalan türelemmel, megértéssel, 

segítéssel, elfogadással lehet csak elérni. Nagy felelőssége van az elsős tanítónak, mert 

viselkedése mintát ad a gyerekeknek, és igen meghatározza a további iskolás éveit.  
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Felelevenítjük a kapcsolatot a szomszédos óvodával. A népmese napján az elsősök átmennek 

mesei előadást nézni, amit az óvó nénik adnak elő. Sok gyerek örül, hogy viszontláthatja a volt 

óvó nénijét. A hagyományápoló műsorok alkalmával már második osztálytól átlátogatunk az 

oviba. Az óvodai Gergely-járáskor átjönnek hozzánk  a leendő elsősök, illetve a tanév végé fele 

egy rendkívüli órára az elsősökhöz jönnek látogatóba. Ajándékot is adunk nekik. 

A legnagyobb feladat első osztályban az olvasás- írás megtanítása. Egy osztály Meixner 

könyvből, kettő az Apáczaiból tanul.  Az egész tanévet felöleli ez az aprólékos munka. 

Mesékkel, versekkel színesítve, élvezik a gyerekek az új betűk tanulását. Beszédészlelés, 

beszédmegértés fejlesztése is történik a tanórák alatt. Második évfolyamon szövegértés 

fejlesztése történik változatos technikákkal, módszerekkel, lehetőleg több tanórán, 

(matematikán is) Szövegértés fejlesztő gyakorlatokat végzünk, kidolgozzuk a feladatbankot. 

Közösen is olvasunk el, „dolgozunk fel” könyvet. Szorgalmazzuk, hogy minél többet 

olvassanak, legyen náluk egy könyv, amit elő tudnak venni. Gyakran járjanak az iskolai 

könyvtárba. Versenyeken való részvételt meghirdetjük: rajz, Kenguru, Zrínyi. Fontos minden 

évfolyamon, hogy a szülőket tájékoztassuk a gyermekük viselkedéséről, teljesítményéről. Az 

első évfolyamon a szokásos értékelést kiegészítjük a negyedéves értékeléssel. Közös szülői 

programokat szervezünk: kirándulások, műsorok. Nagymamák bevonását tervezzük az iskolai 

életbe. Iskolán kívüli programot szervezünk a tanulóknak. Az elsősök ismerkedő kirándulásra 

mennek szeptemberben. Folytatjuk a Lázár Ervin programot, a művészettel nevelés programot 

iskolán belül is. Felmérjük, milyen típusú feladatokból van elmaradása, ezáltal mely képességét 

fejlesszük a tanulónak. Az elsősöknek szeptemberben van a bemeneti mérés, majd, ahol 

szükséges a difer mérés. Folyamatos egyéni, spontán megfigyelést is végzünk a tanórákon, a 

testnevelésórán mozgását, mozgáskoordinációját vizsgáljuk. A fejlesztéseket képességfejlesztő 

órákon, és fejlesztő pedagógus segítségével végezzük. A tanári levelezés jól működik, 

figyelünk rá, hogy az információk időben eljussanak. Ötleteket, anyagokat a drive-ra feltöltjük. 

Alsós, 3-4. évfolyam munkaközösség 

Vezető: Petneháziné Vad Virág 

 
 

Folytatjuk a „Békés iskolák” programot, közösségfejlesztő programokkal támogatjuk 

osztályainkat. Ennek fontos része a megelőzés, a konfliktusok kezelése, az   agresszió 

visszaszorítása. Szakemberek közreműködésére is van lehetőségünk. Népszokásainkat és 

hagyományos iskolai programjainkat újra szeretnénk indítani, ebbe a szülőket is bevonnánk, a 

szomszédos óvodával is újra felvesszük a kapcsolatot. Nyílt órákra, népszokásokra, 

osztályünnepségekre várjuk őket lehetőség szerint. 
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A tanórai differenciálást igyekszünk jobban megvalósítani, tevékenységközpontú és kooperatív 

technikákkal színesítjük óráinkat. Képességfejlesztő órákon van lehetőség nemcsak a lemaradó 

hanem a tehetséges tanulóink fejlesztésére is. Kerületi ÚPI és országos versenyeken való 

részvételi lehetőséget is nyújtunk tanulóink számára. Felkészítjük tanítványainkat ezekre. 

Matematika feladatbankunk (alapozó- ráépítő feladatsor) működtetése továbbra is 

munkát jelent számunkra, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgy kidolgozására hoztunk 

létre egy kisebb munkacsoportot. Egyik fő feladatunk az olvasás megszerettetése, a szövegértés 

fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk. A negyedik évfolyamot fokozatosan felkészítjük a 

felső tagozatra. Második félévben megismerkedhetnek új osztályfőnökükkel. Februárban ismét 

tervezzük Iskolakóstolónkat, mely hagyomány megvalósításából mindannyian kivesszük 

részünket. A negyedikes kollégákra sok előkészület és főszerep hárul ezen az eseményen. Az 

információk átadására levelezőrendszerünket használjuk és szükség szerint szakmai 

megbeszéléseket, értekezleteket is tartunk majd. Digitális oktatásra a Classroom rendszer már 

ismert számunkra, új kollégáinknak ezt meg kell tanítanunk a tantestület és így 

munkaközösségünk számára   drive felülete közös felületet, megosztási lehetőségeket és gyors 

hozzáférést biztosít mindannyiunknak. 

Napközi munkaközösség 

Vezetője: Móricz Márk 
 

Feladataink a napközis élet színesítése programokkal. A munkaközösség általános célkitűzése: 

néphagyományok ápolása, megerősítése, a napközisek közösséggé formálása, Célunk a 

hagyományteremtés folytatása, csendes liget megszervezése. A tavaly megkezdett csoportközi 

alkalmak megreformálásának folytatása: a „Napközis péntekek” tapasztalatainak összegyűjtése 

a kipróbálás folytatása. A csoportközi alkalmakon a tanítók kapcsolatba kerültek az évfolyam 

gyermekeivel, ami a munkaközösség véleménye szerint nem volt túl hatékony. Fontosnak 

tartottuk inkább, hogy a tanítók a saját gyerekeikkel és szülői közösségükkel tudjanak mélyebb 

kapcsolatot kialakítani, illetve, hogy az egyes évfolyamokon a gyerekek között történjen meg 

az interakció. Ezért a „napközis péntekeken” változatos, a gyerekek igényeire formált 

programokat kell tervezni, melyekben az osztályközi alkalmakon 2-2 osztály együtt vesz részt 

valamilyen közösségépítő programon. A kollegák együttműködésére, közös gondolkodására 

épít ez a program, melynek reméljük sikerül új hagyományt teremtenie.  A csoportközi 

alkalmak kiemelt érdeme volt a gyerekek kézműves foglalkoztatása, melyet a napközis 

péntekeken belül is érdemes megőrizni, és lehetőséget biztosítani rá. A tanulás és a szabadidős 

tevékenység helyes összehangolása; a tanulási technikák alkalmazása, az új kollegák 
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támogatása. A csendes liget ötlet lényege, hogy az iskola előtti zöld füves részt szeretnénk 

bevonni a délutáni szabadidős térbe. Ide felügyelet mellett a gyerekek elvonulhatnak (a hangos 

felső udvarról) csendes elfoglaltságokat keresni (beszélgetés, olvasás, magányos üldögélés 

stb.)  Ehhez szükséges egy felügyeleti rend kidolgozása. 

 

Békés Iskola munkaközösség 

Vezető: Janurikné Füstös Erika 
 

Az iskolai agresszió megelőzése és a minden erőfeszítésünk ellenére előforduló esetek kezelése. 

A megelőzés elsődleges eszközei maguk a tanulók, az osztályközösségek, ezért a legfontosabb 

feladatunknak azt tekintjük, hogy az iskolában összetartó, védelmező közösségek jöjjenek létre. 

Az ehhez szükséges szemléletformálásban szeretnénk segítséget nyújtani, és különféle 

eszközöket, módszereket biztosítani. A munkaközösség önkéntes alapon szerveződik, 

összetétele változó. Havi-kéthavi rendszerességgel tartunk megbeszéléseket, ahol összegezzük 

a tapasztalatokat, ötleteket gyűjtünk, és megtervezzük a következő feladatokat. 

A kialakult jó gyakorlat, a „védelmező karkötők”, mint motivációs/jutalmazó eszköz 

megtartása. A tanév végén jutalmazzuk karkötővel azokat a tanulókat, akiket társaik 

„védelmezőként” jelölnek meg. A tavalyi tanévben „védelmező karkötőt” kapott tanulók 

bevonása a szemléletformálás/megelőzés feladatába kortárssegítőként. A „Békés Iskolák 

postaláda” használata: a tanulók ide dobhatnak be üzeneteket, ha bántalmazás éri őket, illetve, 

ha valaki megvédte őket, kiállt mellettük.  A „Békés Iskolák faliújság” rendszeres frissítése az 

előző tanév projektnapján készült alkotásokkal. A tanév során 4 alkalommal meghirdetünk egy-

egy feladványt, amelyre a tanulók csoportmunkában készítenek megoldási javaslatot 

osztályfőnöki órákon. (A feladvány mindig egy bántalmazással kapcsolatos szituáció.) A 

megoldások bármilyen kreatív formában készülhetnek: pl. novella, forgatókönyv, jelenet stb. 

A legjobb megoldásokat bemutathatják készítőik az iskola közössége előtt. Mivel a 

bántalmazás gyakran az órák közötti szünetekben történik, lehetőséget kínálunk a szünetek 

tartalmasabb eltöltésére. Ebből a célból a zsibongóban létrehozunk egy játékszobát, ahol 

többféle társasjátékkal játszhatnak a gyerekek. Távolabbi cél, hogy minden évfolyamra az adott 

korosztálynak megfelelő külön tanmenet készüljön az iskolai bántalmazás témakörében. Ennek 

részleteit ebben a tanévben szeretnénk kidolgozni. 
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Osztályok/ osztályfőnökök: 

1.a Striderné Pécsi Szilvia  

1.b Gisz Jenőné  

1.c Keszthelyiné Szabó Anita   

2.a Boldizsár Anikó  

2.b Müller Mónika  

2.c Móricz Márk Tamás  

2.d Bösztöriné Gróf Andrea  

3.a Bogdán Nándor Gábor  

3.b Vránics Renáta  

3.c Petneháziné Vad Virág  

3.d dr. Kosztin Árpádné  

4.a Troll Judit  

4.b Szilágyi Dóra  

4.c Csíkné Horváth Edit  

5.a                          Mészáros Zsuzsanna  

5.b Varsányi Zsuzsanna  

5.c Lengyelné Nádasi Andrea  

6.a Vellai Tibor  

6.b Pintér István  

6.c Förster Tiborné  

7.a Rozmán Sándor  

   

7. bc Vajdáné Szili Mária  

8.a Keszthelyi Zoltán  

8.b Janurikné Füstös Erika  

8.c Hajdu Balázs Gábor  
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Gazdálkodás 
 

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

el. 

 A művészeti neveléshez szükséges forrást a szülők biztosítják 2000 Ft/fő áron. A 

szülők támogatják a program folytatását, így befizetésüknek köszönhetően a program 

működése biztosított. 

 Az iskola működtetéséhez szeretnénk pályázati forrásokat bevonni, amennyiben erre 

lehetőség adódik. Tavalyi tanévben az iskolai alapítvány (Farkasrét a Gyermekekért 

Alapítvány) jóvoltából több programot is tudtunk biztosítani és finanszírozni, mint 

például  a gyermeknapi színházi előadást az alsó tagozatnak, a pünkösdi élőzenés 

táncházat az alsó és felső tagozatnak. 

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.  

 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. 

 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.  

 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. Célunk továbbá, hogy kialakítsuk az önálló tanulás képességét, melyhez 
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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. 

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 tevékenységközpontú oktatás módszerek alkalmazása a tanórákon.  

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

művészeti nevelés program, program megvalósulását egész évben figyelemmel 

kísérjük. 

 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.  

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

lássák tevékenységeiknek. 

 Iskolai rend és biztonság növelése. 

 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.  

Iskolai klub működtetése, a diákok nagyobb szerepvállalásával, kiemelt feladat a 

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

felső tagozatos diákok körében.  
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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 tanulószoba keretében 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. 

 

 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. 

 Folytatjuk a művészettel való nevelés programunkat. Ami egyszerre tehetség 

felkutatást, tehetség kibontakoztatást és tehetséggondozást is takar.  
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 Minőségirányítás 
 

 Folytatjuk a pedagógus óralátogatásokat. A tanórák után megbeszélést tartunk.  

 A következő évi minősítésbe jelentkező pedagógusokat támogatjuk. 

Gyermekvédelem 
 

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

gondolkodjon azon, hogyan segíthet a rászoruló gyermeken. 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.  

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

 Szorosan együtt működünk a gyermekvédelmi intézményekkel, szakszolgálattal, 

nevelési tanácsadóval. 

 A művészettel nevelés program részeként a rászoruló, problémákkal küszködő 

tanulóknak egyéni fejlesztő terápiás lehetőséget biztosítunk. 

 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. 

 

 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.  
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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 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. 

A belső ellenőrzés általános rendje 
 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 
munkaköri leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
intézményvezető 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink nyomon 

követése 

foglalkozási 

tervek, tematikus 

tervek, egyéni 

fejlesztési tervek – 

foglalkozási 

naplók, törzslapok, 

KIR és más 

statisztikai 

adatállományok 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

november 

első félévi 

óralátogatások 

Első évfolyam 

negyedéves értékelés 

tanórák, 

foglalkozások, 

KRÉTA 

óralátogatások, 

megbeszélések 

intézményvezető, 

munkaközösség 

vezetők 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

december értékelés ellenőrzése 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

január 

félévi adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

Kréta, beszámolók, 

statisztika 

dokumentum- 

vizsgálat 

 

intézményvezető 

és az 

intézményvezető- 

helyettesek 

február 
 beiskolázással 

kapcsolatos teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentumainak 

kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

és az 

intézményvezető-

helyettesek 

március 

a pedagógusok 

minősítésének 

előkészítése 

minősítési 

dokumentáció 

dokumentum- 

vizsgálat 
intézményvezető 

április 
értékelések vizsgálata, 

beiskolázás 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

május 

tanulmányi 

kirándulások 

ellenőrzése 

 

programtervek 
dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

és az 

intézményvezető-

helyettesek 
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A szünetek időtartama 
Iskolai tanítási szünetek: 
Őszi szünet: 2022. október 29-től november 6-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő) 

Téli szünet: 2022. december 22-től 2023. január 2-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 20. (kedd) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd) 

Tavaszi szünet: 2023. április 6-től április11-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 5. (szerda) 

a szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda)  

 

 

Tanítás nélküli munkanapok  
 
2022.09.23. péntek 

2022.10.15. szombat pályaorientációs nap 

2022.12.21. szerda 

2022.01.30. kedd DÖK nap 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 
 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

augusztus 

22. 
Tanévnyitó megbeszélés intézményvezető 

változások 

bejelentése, 

feladatok 

augusztus 

30. 
Tanévnyitó értekezlet intézményvezető tanév tervezése 

szeptember 

28.  
Munkaterv elfogadása intézményvezető 

munkaterv 

megbeszélése 

szeptember 

27. 
Ötödikes átadás 

osztályfőnöki 

mk. vezető 

új osztályok 

bemutatása a 

tanári karnak 

november 8. Magatartás-szorgalom felsős értekezlet felsős igh. 

magatartás-

szorgalom 

jegyek 

megbeszélése 

január 23. Alsós osztályozó értekezlet alsó igh. 
osztályzatok 

megbeszélése 

január 24.  Felsős osztályozó értekezlet felső igh. 
osztályzatok 

megbeszélése 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

január 31.  Félévi tantestületi értekezlet intézményvezető 
félévi feladatok 

értékelése 

április 24. Magatartás-szorgalom felsős értekezlet felsős igh. 

magatartás-

szorgalom 

jegyek 

megbeszélése 

június 13-

14. 
Alsós osztályozó értekezlet alsó igh. 

osztályzatok 

megbeszélése 

június 16. Felsős osztályozó értekezlet felső igh. 
osztályzatok 

megbeszélése 

június 23. Tanévzáró értekezlet intézményvezető tanév értékelés 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2022. 

szeptember 

5. 

Szülői értekezlet első és második 

évfolyam számára 
alsó tagozat igh. 

legalább 90%-os 

részvétel 

2022. 

szeptember 

6. 

Szülői értekezlet 3-4. évfolyam számára alsó tagozat igh. 
legalább 90%-os 

részvétel 

2022. 

szeptember 

7.  

Szülői értekezlet 5-6. évfolyam számára felső tagozat igh. 
legalább 80%-os 

részvétel 

2022. 

szeptember 

8. 

Szülői értekezlet 7-8. évfolyam számára felső tagozat igh. 
legalább 80%-os 

részvétel 

2022. 

november 

22. 

Fogadóóra alsós pedagógusok 

részvételével 
alsó tagozat igh. 

legalább 80 

szülő 

regisztrálása 

2022. 

november 

23. 

Fogadóóra felsős pedagógusok 

részvételével 
felső tagozat igh. 

legalább 80 

szülő 

regisztrálása 

2023. 

február 1. 

Szülői értekezlet első és második 

évfolyam számára 
alsó tagozat igh 

legalább 90%-os 

részvétel 

2023. 

február 2. 
Szülői értekezlet 3-4. évfolyam számára alsó tagozat igh 

legalább 90%-os 

részvétel 

2023. 

március 6. 

Fogadóóra alsós pedagógusok 

részvételével ( 1-2. évfolyam) 
alsó tagozat igh 

legalább 90%-os 

részvétel 

2023. 

március 7. 

Fogadóóra alsós pedagógusok 

részvételével (3.évfolyam) 
alsó tagozat igh 

legalább 90%-os 

részvétel 

2023. 

március 13.  

Fogadóóra felső tagozaton és a negyedik 

évfolyamon 
felső tagozat igh. 

legalább 80 

szülő 

regisztrálása 
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Tanulmányok alatti vizsgák időpontjai 
 

Jogszabály keretei között az iskolavezetés tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga, osztályozó vizsga 2023. augusztus 23-24. 8.00 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 
 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaterv részét képező 

munkaközösségi munkatervek szólnak. 

Kiemelt mérések: 

Bemeneti mérések 
8. évfolyam 

Pályaválasztási mérés 2022. október 5-ig 

Október 10. 8.a bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

Október 11. 8.b bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

Október 12. 8.c bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

Október 13. 8.a bemeneti mérés (nyelv-természettudomány) 

Október 14. 8.c bemeneti mérés (nyelv-természettudomány) 

Október 17. 8.b bemeneti mérés (nyelv-természettudomány) 

Pótnap október 19. és október 20. 

6. évfolyam 

Október 24. 6.a bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

Október 25. 6.b bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

Október 26. 6.c bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

Október 27. 6.a bemeneti mérés (nyelv-természettudomány) 

Október 28. 6.b bemeneti mérés (nyelv-természettudomány) 

November 7.6.c bemeneti mérés (nyelv-természettudomány) 

Pótnap november 8. és november 9. 

5. évfolyam 

November 14. 5.a bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

November 15. 5.b bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

November 16. 5.c bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

Pótnap november 21. és november 23. 

4. évfolyam 

November 24. 4.a bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

November 25. 4.b bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

November 28. 4.c bemeneti mérés ( matematika-magyar) 

Pótnap november 29. és november 30. 

Kimeneti mérések 
Diagnosztikus mérés (Difer) határidő 2022. december 9. 

Kimeneti mérés 
2023. március 6-június 9. között 

 tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 
A tanulók fizikai állapotának 

felmérése 
 

2023. január 

9- től április 

23-ig 

minden tanuló 

felmérésére sor 

kerül, az 

eredményeket 

rögzítik 

2. Az év eleji nyitó felmérés testnevelők 
2022. okt. 

29-ig 

minden adatfelvétel 

megtörténik 

 

Tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

 

ssz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

1. 
Az intézményvezető vezetői 

tanfelügyeleti ellenőrzése 
igazgató 

2023. 

június 30. 

eredményes 

ellenőrzés, jó 

jegyzőkönyv 

2. 
Az intézmény tanfelügyeleti 

ellenőrzése 
igazgató 

2023. 

június 30. 

eredményes 

ellenőrzés, jó 

jegyzőkönyv 

 

 Beiskolázási feladatok 
 

Iskolánk népszerűsítése érdekében Iskolakóstoló rendezvényt tartunk 2023. február 25-én 

szombaton. Ezen a napon szülői fórumot tartunk. A leendő elsős szülőknek a pedagógusok nyílt 

órákat tartanak 2023. március 8-án, mely után összevont szülői értekezletet tartunk. A 

beiratkozás április 20-21-én lesz, amely az intézményvezető helyettes és leendő elsős tanítók 

bevonásával történik. 2023. június második és harmadik hetében a leendő elsős tanítók a 

beíratott gyermekek szüleinek szülői értekezletet tartanak. 

Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó 
feladatok 
 

Továbbra is lehetőséget biztosítunk különböző akkreditált tanfolyamok elvégzésére azoknak a 

pedagógusoknak, akiknek a kredit érték miatt erre szükségük van. Örömmel támogatjuk 

(helyettesítéssel) kollégáink szakmai fejlődését, megújulását. 

Záradékok: 
 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 
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Az intézmény diákönkormányzata a tanév helyi rendjét megismerte, ezzel kapcsolatos 

véleményét kifejthette.   

  

 
A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása 

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet véleményezési jogát a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

                       
A Farkasréti Általános Iskola nevelőtestülete a 2022. szeptember 28-án megtartott értekezletén 

a 2022/2023-as tanév munkatervét megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló anyagához 

mellékeljük a határozatképesség megállapítását, a hozzászólásokat, az elfogadás mellett és az 

elfogadás ellen szavazók, illetve a tartózkodó szavazók számát, a jegyzőkönyv-vezető és a 

hitelesítő aláírását, valamint az értekezlet jelenléti ívét. 

 

 

Mellékletetek: 
 

1) Az iskola éves eseménynaptára táblázatba foglalva  

2) Tanterem beosztás 

3) Vezetői ügyelet , folyosó ügyelet 

4) Helyettesítési rend 
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5) Munkaközösségek munkatervei 

6) Csöngetési rend 


