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„Nem a tudásban van a boldogság, 

hanem a tudás megszerzésében.” 

                                     

 (Edgar Allan Poe) 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 
 

Személyi feltételek 

 

 
1. Alkalmazotti feltételek 

 

 

Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók 

száma (tanévkezdő állapot szerint) 

Intézmény 

/tagintézmény 

megnevezése 

Pedagógus 

(fő) 

Nevelő-oktató 

munkát segítő 

(fő) 

Egyéb 

munkavállaló 

 (fő) 

Prémium 

évek 

program 

(fő) 

Közmunka 

Program 

(fő) 

Összesen  

(fő) 

Szegedi 

Alsóvárosi 

Általános Iskola  

39 (36,8 

álláshelyen) 

2 (+2x0,5 

ped.asziszt.áh) 

9 (8,25 

álláshelyen) 
0 0 50 

Összesen 39 2 9 0 0 50 

ebből 

határozatlan 
36 1 9 0 0 46 

ebből 

határozott 
1 1 0 0 0 3 

óraadó       

ebből tartósan 

távol lévőt 

helyettesítő 
1 1 0 0 0 2 

 

Az intézményi összes álláshely megoszlása (2021.09. hó állapot szerint) 

Intézmény 

/tagintézmény 

megnevezése 

Pedagógus 

státusz (fő) 

Nevelő-oktató 

munkát segítő 

(fő) 

Egyéb 

munkavállaló 

 (fő) 

Összesen  

(fő) 

Szegedi Alsóvárosi 

Általános Iskola  

szept.1-től 

39 
3 (2x0,5 ped. 

álláshelyen) 
9 

50 (+1 fő 

közmunkás) 

Engedélyezett státusz 36,8 3 8,25 48,15 

Üres álláshely 0 

 

 

A 2022/2023-as tanévben a nevelő-oktató munkát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező pedagógusok végzik az intézményben. 

 

• Vezetők: 
 

Intézményvezető-helyettes 

Vezető neve 

Feketéné Kőkuti Ildikó 

Dányi Ágnes 



• A munkaközösségek vezetői:  

 
 

Szakmai munkaközösség megnevezése Vezető neve 

Alsós Péterné Brányi Ildikó 

Humán Novákné Engi Ildikó 

Reál Dányi Ágnes 

Osztályfőnöki Lázárné Tóth Klára 

ÖKO Zelenainé Valaczkai Gyöngyi 

 

 

A diákönkormányzat vezetése: 

o Pápis Csilla 

 

Szülői Közösség koordinátora:  

o Tóth Ildikó 

 

Szülői Közösség összekötő pedagógus:  

o Pápis Csilla 

 

Intézményi Tanács intézményi delegáltja: 

o Kónyáné Kapitány Gabriella 

 

Munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása: 

o intézményvezető 

 

Pályaválasztásért felelős tanár: 

o Kónyáné Kapitány Gabriella 

o Boldizsár Endre 

 

Tankönyvfelelős: 

o Mosonyi Borbála 

 

 

Az osztályfőnöki teendőket a következő pedagógusok látják el: 

 

Osztály Osztályfőnök 

1.a Laczi Ágnes 

1.b Török Eszter 

2.a Novák Zsolt 

2.b Dr.Jakabné Fogarassy Anett 

3.a Váradiné Dudás Gabriella 

3.b Molnár Tímea 

4.a Péterné Brányi Ildikó 

4.b Vargáné Albert Klára 

5.a Lázárné Tóth Klára 



5.b Zelenainé Valaczkai Gyöngyi 

6.a Kovács Katalin 

6.b Novákné Engi Ildikó 

7.a Bókáné Papp Éva 

7.b Varga Klára Judit 

8.a Kónyáné Kapitány Gabriella 

8.b Boldizsár Endre 

 
 

Nyári változások a személyi feltételek területén 

 

1 fő határozott idejű szerződése lejárt Bagdi-Seres Márta olasz szakos tanár (napközi), őt 2022. 

június 16-tól (Petrucza Klaudia) álláshelyén határozatlan idejű kinevezéssel alkalmazzuk. 

1 fő közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt: Pletka József testnevelés 

szakos, álláshelyén áthelyezéssel alkalmazzuk Király Benedek gyakornokot. 

1 fő kémia szakos, óraadóval és belső átszervezéssel (Kocsis-Savanya Antalné) ellátott 

álláshelyen Klebelsberg ösztöndíjas pályakezdő gyakornok, Medvegy Petronella lett alkalmazva. 

1 fő tanító-pedagógiai asszisztens, Demeterné Oroján Ágota, kérte augusztus 01. dátummal 

munkaviszonya közös megegyezéssel való megszüntetését.  Belső áthelyezéssel Barabás 

Mercédesz ½ álláshelyen pedagógiai asszisztens, ½ álláshelyen napközis nevelő. Az így 

felszabaduló álláshelyen alkalmazzuk Kotlár Mónika földrajz szakos tanárt. 

1 fő a nyugdíjba vonult Komáromi László matematika-technika szakos túlmunkával és belső 

átszervezéssel ellátott álláshelye ismételten pályázati kiírásra került. A kiírt pályázat 

eredménytelen volt, senki nem pályázott. Az ellátatlan órákat belső átszervezéssel Konkoly Edit 

olasz szakos tanár látja el részmunkaidős foglalkoztatás keretében. 

 

Tartósan távollévők munkába állása:  

Nem volt. 

 

Az intézmény által meghirdetett pedagógus álláshelyekre érkezett pályázatok alapján, valamint 

az iskolavezetés által kezdeményezett és lefolytatott állásinterjúkat követően az alábbi 

kolléga(ák) pályázata került elfogadásra:  

 

angol nyelv, (Nagy Zita felmentése idejére, majd álláshelyére, alkalmazzuk Kelemen Szabolcs 

kollégát okt.19-től, mivel az áthelyezéséhez a vásárhelyi tankerület 

nem járult hozzá. 

 

A matematika szakos pályázat kétszer eredménytelen volt, ezért a megmaradt 2 osztály 

matematika óráit átszervezéssel Bereczki Jánosné 4,5 óra illetve és 

Kocsis-Savanya Antalné 3 órában látja el. 

 

1. Tanulói személyi feltételek 

 

Intézményi tanulói létszámadatok alakulása 

Intézmény típus 

2021/2022. tanév (2022.06.15. adatok) 
2022/2023. tanév aktuális 

(2022.09.01.) adatok 

osztályok/csoportok 
száma 

tanulók létszáma 
(fő) 

osztályok/csoportok 
száma 

tanulók létszáma 
(fő) 



óvoda         

általános iskola 16  335  16  313 

gimnázium         

szakgimnázium         

kollégium         

AMI         

Összesen (AMI nélkül)   16  335  16 313 

 

„Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola” 

 

SZÉKHELYINTÉZMÉNY tanulói létszámadatainak alakulása 

Intézmény típus 

2021/2022. tanév (2022.06.15. adatok) 
2022/2023. tanév aktuális 

(2022.09.01.) adatok 

osztályok/csoportok 
száma 

tanulók létszáma 
(fő) 

osztályok/csoportok 
száma 

tanulók létszáma 
(fő) 

általános iskola 16   335  16  313 

gimnázium         

kollégium         

AMI     

Összesen 16  335  16   313 

 

 

Feladatok a személyi feltételek területén 

 

 

1. Konkrét feladat megnevezése: A határozott idejű helyettesítések figyelemmel kísérése 

Felelős: Dányi Ágnes 

Határidő: Folyamatos 

 

2. Konkrét feladat megnevezése: Óraadó havi teljesítése 

Felelős: Dányi Ágnes 

Határidő: következő hónap 10. napja 

 

 

 

Tárgyi feltételek 
 

Nyári változások: 

 

A terasz vakolatjavítása, festése – szülői felajánlás, nevelőtestület; 

Az iskolaudvaron gyerekjátékok, közlekedési pálya felfestése – alsós munkaközösség; 

Saját erőből a munka elvégzése, és költségvetésből az anyagszükséglet biztosításával: 

- apróbb vakolási- és festésjavítások, 

- alsó folyosó festése, 

- WC-k tisztasági festése, 

- székek, asztalok javítása, 

 

 



 

 

 

Terembeosztás  

 

Osztály Terem 
Létszám       

09.01. 

1.a 10/B 16 

1.b 33 17 

2.a 34 25 

2.b 12 24 

3.a 10/A 18 

3.b 11 17 

4.a 13 25 

4.b 14 13 

5.a 29 23 

5.b 37 23 

6.a 22 20 

6.b 28 20 

7.a 24 15 

7.b 25 10 

8.a 27 26 

8.b 9 21 

 

• Tárgyi eszköz-fejlesztéseink forrásai:  

o a fenntartó által biztosított eszközök 

o pályázatok keretében beszerzett eszközök 

o az alapítvány támogatásával beszerzett eszközök 

o ajándékozás útján kapott eszközök 

 

 

• A pedagógusok oktató-nevelő munkájához szükséges  

 

• Tananyagok fénymásolásának rendje: a kisebb példányszámú (1-5) másolatok 

személyesen elkészíthetők a központi fénymásolón a személyes kódokkal, a nagyobb 

példányszámú (6-és több) másolatok a titkárságon leadandók, és az intézményvezető, 

vagy helyettesei engedélyével másolhatók csak. 

• Tananyagok nyomtatásának rendje: a kisebb példányszámú (1-5) nyomtatás a központi 

nyomtatón személyesen elkészíthető a személyes kódokkal, a nagyobb példányszámú 

(6-.és több) nyomtatás a titkárságon leadandók, és az intézményvezető, vagy 

helyettesei engedélyével nyomtathatóak csak. 

• Digitális eszközök tárolása, használati rendje: azok az eszközök, amelyek a személyi 

leltár részei, a tantermekben elzárhatóak, vagy az igazgatóhelyettesi irodában 

leadhatóak. Azok az eszközök, amelyek tantermi, helyiségi leltár részei, és többen 

használják, mindig személyesen átadandóak a következő használónak, és az utolsóként 

alkalmazó köteles azt elzárni vagy leadni az igazgatóhelyettesi irodában. 

 

 
 



 

Feladatok a tárgyi feltételek területén 

 

1. feladat megnevezése: a tanmedence felújítására pályázat figyelése 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

2. feladat megnevezése: nyílászárok felújítására pályázat figyelése 

Felelős: intézményvezető, gazdasági titkár 

Határidő: folyamatos 

 

3.   feladat megnevezése: tantermi parketta felújítása a lehetőségek mértékében 

   Felelős: gazdasági titkár 

   Határidő: folyamatos 

 

4.   feladat megnevezése: tornatermi parketta felújítása 

  Felelős: intézményvezető, fenntartó 

  Határidő: folyamatos 

 

5.   feladat megnevezése: Informatikai eszközök működőképességének biztosítása, hiányzó  

  eszközök pótlása 

  Felelős: intézményvezető, rendszergazda, gondnok 

  Határidő: folyamatos 

 

Az iskola valamennyi dolgozójának, tanulójának kötelessége iskolánk állagának, 

berendezéseinek, eszközeinek folyamatos megóvása. Az iskola karbantartásáért, a 

karbantartási munkák elvégeztetéséért az iskola vezetője és a gazdasági titkár a felelős. Az 

oktatási eszközök használhatóságának a biztosítása a szaktanárok kötelessége. 

 

Minden javítási, karbantartási problémát észleléskor jelezni kell az iskola gondnokának, a 

meghibásodott eszközöket, pedig le kell adni a gondnokságon.  

 

 

II. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE 
 
A működésre vonatkozó törvények, rendeletek: 

 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

• Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 

• A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. 

rendelet 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet 

• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII.30.) Korm. rendelet 

• A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) 

Korm. rendelet 



• Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 

• A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 

• A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet + EMMI- + kormányhatározatok 

• A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 

• intézményi egyéb szabályzatok 

 

A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, a tűzvédelmi-, 

munkavédelmi-, és balesetvédelmi előírásoknak a megismerése és betartása minden intézményi 

dolgozó számára kötelező. Kiemelt figyelemmel a járványügyi protokoll betartására! 

 

A működés színterei: (pl.) 

• Szakmai munkaközösségek 

• Közalkalmazotti Tanács 

• Diákönkormányzat  

• Intézményi Tanács  

• Szülői Közösség szervezeti kerete az osztályközösségek szülői munkaközösségei.  

 

Az intézményben dolgozók munkaköri feladatai külön munkaköri leírással szabályozottak, melyek 

összhangban vannak a belső működés feltételeit szabályzó törvényekkel, jogszabályokkal.  

 

 

Feladatok a belső működés területén, szervezési feladatok: 

 

1. feladat megnevezése: tanmenetek, foglalkozási tervek bemutatása 

Felelős: munkaközösség-vezetők, minden pedagógus 

Határidő: 2022. szeptember 15. 

 

2. feladat megnevezése: a szakmai igény összeállítása 

  Felelős: munkaközösség vezetők 

  Határidő: 2022. szeptember 07. 

 

3. feladat megnevezése: KEVE program megvalósítása az 1.,2.,3., 4. és 5. osztályokban 

Felelős: intézményvezető, alsós, reál munkaközösség-vezető, érintett osztályok 

tanítói, 5. osztály osztályfőnökök, érintett szaktanárok; 

Határidő: 2022. szeptember 15. - tervezés,  

    2022. szeptember 16. - 2023. június 15. - megvalósítás 

 

4. feladat megnevezése: Szülői szervezet, Iskolaszék, Intézményi tanács összevont ülése 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2022. szeptember 12. 

 

5. feladat megnevezése: Nyelvi hét megvalósítása 

  Felelős: Dányi Ágnes intézményvezető-helyettes,  

    Novákné Engi Ildikó humán munkaközösség-vezető 

  Határidő: 2023. március 20-24. 

 

6. feladat megnevezése: Fogadó óra 

   Felelős: intézményvezető 



   Határidő: 2022. november 14.  

 

7. feladat megnevezése: „Karácsony” projekt megvalósítása 

   Felelős: Dányi Ágnes intézményvezető-helyettes,  

     Pápis Csilla diákönkormányzat-vezető,  

     Lázárné Tóth Klára osztályfőnöki munkaközösség-vezető,  

     osztályfőnökök 

   Határidő: 2022. november 14 – december 19. 

 

8. feladat megnevezése: „Fenntarthatósági Témahét” megvalósítása 

  Felelős: Dányi Ágnes intézményvezető-helyettes,  

    munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok 

  Határidő: 2023. április 24-28. 

 

 9. feladat megnevezése: Fogadó óra 

   Felelős: intézményvezető 

   Határidő: 2023. április 17.  

 

Ebben a tanévben is két hetes „ciklusos” órarenddel tanítunk. 

A tanév során a „Kréta” tanügyi rendszer elektronikus naplóját alkalmazzuk. 

 
 

Továbbtanulással, felvételi eljárás lebonyolításával kapcsolatos fontosabb időpontok: 

 

 2022. szeptember 22. csütörtök: 8. osztályos beiskolázási szülői értekezlet 

 2022. szeptember 19. – október 10. között a 8. évfolyamos tanulók részére  

            pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata. 

2022. október 14.: Pályaorientációs nap 

 2022. december 2.: Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára 

 2023. január 21.: Központi írásbeli felvételi vizsga 

 2023. január 31.: Pótló felvételi vizsga 

 2023. február 10.: A középiskolák értesítik a tanulót a felvételi vizsga eredményéről 

 2023. február 22.: Tanulói jelentkezési lapok továbbítása 

 2023. február 27.-március 14.: Szóbeli felvételik a középiskolákban 

 2023. március 21-22.: Tanulói adatlapok módosítása 

 2023. április 28.: A középiskolák értesítik a tanulót a felvételi eredményéről 

 2023. június 1.: Jogorvoslati eljárás befejezése 

 2023. június 21-23.: Beiratkozás a középiskolákba. 

 

 

 

 

 

III. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA 
 

 

2015/

2016. 
tanév 

vége 

2016/

2017. 
tanév 

vége 

2017/ 

2018. 
tanév 

félév 

2017/ 

2018. 
tanév 

vége 

2018/

2019. 
tanév 

félév 

2018/

2019. 
tanév 

vége 

2019/

2020. 
tanév 

félév 

2019/

2020. 
tanév 

vége 

2020/

2021. 
tanév 

vége 

2021/

2022. 
tanév 

vége 

Létszám 380 377 379 370 384 385 370 365 340 335 



Ebből osztályozható 380 376 379 370 384 385 370 365 340 333 

Tanulmányi átlag 4,27 4,25 4,21 4,25 4,31 4,25 4,27 4,36 4,35 4,36 

Bukott tanulók 
 

6 

 

11 

 

26 

 

12 

 

29 

 

10 

        

24 

         

0 

 

11 

 

    8 

Tantárgyi bukás 9 34 52 24 69 14 49 0 18 18 

Kitűnő tanulók 86 96 73 87 87 96 58 101 85 95 

A 2021/2022. tanév végén 7 tanulót bocsátottunk javítóvizsgára.  

 

A 2022. augusztus 25-án megtartott javítóvizsgán 7 tanuló sikeresen vizsgázott. 

 

Másik oktatási intézménybe való átiratkozás miatt megszűnt a tanulói jogviszonya az alábbi 

tanulóknak:  

1. Gerebecz Anna Leila 4. osztály 

2. Petrovics Aisa Tifani 6. osztály 

3. Gill Helios Kinley 2. osztály 

4. Gill Orion Nathan 3. osztály 

5. Ács-Sánta Boldizsár 6. osztály 

6. Tapodi Ádám Emilián 5. osztály 

7. Mészáros Nóra 8. osztály 

8. Magyar Tamás Izsák 7. osztály 

9. Buha-Kis Szabolcs 7. osztály 

 

 

Más intézményből átiratkozott új tanulók:  

1. Eperjesi Jázmin 1. osztály 

2. Juhász Andrea 8. osztály 

3. Berényi Sára 2. osztály 

4. Habik Lilla 3. osztály 

5. Horváth Benedek 6. osztály 

6. Pusztai Erdő 4. osztály 

7. Laczi Zalán Kristóf 5. osztály 

8. Brkic Damján 5. osztály 

9. Varga Bendegúz 2. osztály 

10. Halasi Noel 3. osztály 

11. Kelemen Viktória 7. osztály 

 

 

 

PÁLYAKÖVETÉS 

 
A 2021/2022-es tanévben végzett tanulóink továbbtanulási irányai 

 

8.a osztály: 

 

Tanuló neve 
Oktatási 

azonosítója 
Középiskola neve 

Középiskola OM 

azonosítója 
Szakirány Képzés típusa 

Ács-Sánta 

Bálint 
72799235743 

SZSZC Vasvári Pál 

Gazdasági és Informatika 

Technikum 

203052/010 
Informatika és 

távközlés 
technikum 

Barabás Gellért 72637708220 
SZSZC Déri Miksa 

Műszaki Technikum  
203052/004 

Elektronika és 

elektrotechnika  
technikum 



Barabás 

Gergely 
72637708490 

Szegedi Tömörkény 

István Gimnázium, 

Művészeti 

Szakgimnázium és 

Technikum  

29747 Általános tagozat  gimnázium 

Budai 

Gabriella 

Kamélia 
72820635400 

 

SZSZC Gábor Dénes 

Technikum és 

Szakgimnázium  

203052/014 Oktatás technikum 

Budai Kata 72677572806 

 

SZSZC Gábor Dénes 

Technikum és 

Szakgimnázium  

203052/014 
Közlekedés és 

szállítmányozás 
technikum 

Budai Vendel  
72997024816 

 

SZTEJKI Eötvös József 

Gimnázium  

200909  Angol nyelvi tagozat gimnázium 

Engi Míra  
72801318788 

 

SZTEJKI Eötvös József 

Gimnázium  
200909  

Általános tantervű 

fakultációs tagozat 
gimnázium 

Felföldi Dorka 

Lelle  

72800944131 

 

Szegedi Tömörkény 

István Gimnázium, 
Művészeti 

Szakgimnázium és 

Technikum  

29747 Szobrász szakgimnázium 

Kertész 

Levente  

72669520609 

 
SZSZC Móravárosi 

Szakképző Iskola  
203052/007  

Festő, mázoló, 

tapétázó 

szakképző 

iskola 

Király 

Dominik  

72798278165 

 

SZSZC Móravárosi 

Szakképző Iskola  
203052/007  

Központifűtés- és 

gázhálózatrendszer-

szerelő 

szakképző 

iskola 

Kószó Gergő 

János  

72820664153 

 

Szegedi Deák Ferenc 

Gimnázium  

29744 
Matematika-angol 

orientáció 
gimnázium 

Molnár Bence 

Vince  

72787232800 

 

SZSZC Csonka János 

Technikum  
203052/012  

Járműfényező 
szakképző 

iskola 

Nyuzó-

Andrássy 

Botond  

72820684245 

 
SZSZC Kőrösy József 

Közgazdasági Technikum  

203052 
Gazdálkodás és 

menedzsment 
technikum 

Ottlik 

Mercédesz  

72798321749 

 

SZSZC Krúdy Gyula 

Szakképző Iskola  
203052/008 Turizmus-vendéglátás technikum 

Papp Krisztián  
72799307163 

 

SZSZC Déri Miksa 

Műszaki Technikum  

203052/004 
Elektronika és 

elektrotechnika 
technikum 

Rácz Vivien 

Amanda  

72678815847 

 

Tóth János Mórahalmi 

Szakképző Iskola  
203052/023  

Pedagógiai munkatárs 

(gyógypedagógiai 
asszisztens) 

szakképző 

iskola 

Sárkány 

Nóra  

72789784910 

 

Szegedi Deák Ferenc 

Gimnázium  

29744 
Angol-magyar 

kéttannyelvű tagozat 
gimnázium 

Sebők-Pap 

Liliána Réka  

72802061277 

 
Szegedi Deák Ferenc 

Gimnázium  

29744 
Matematika-angol 

orientáció 
gimnázium 

Szalóky 

Dominik 

 

72681650954 

 

Gál Ferenc Egyetem, 
Technikum, Szakképző 

Iskola 

 

203109 Épületgépész technikum 



Takács Luca 72823847077 

 

ASzC Pettkó-Szandtner 

Tibor Lovas Szakképző 

Iskola és Kollégium 

 

030728/017 

 

Gazda szak 
szakképző 

iskola 

Vágvölgyi 

Zsolt Noel 
72820713033 

SZSZC Vedres István 

Technikum 
203052/003 

 

Építőipar technikum 

Varga 

Boldizsár 
72802094311 

Horváth Mihály 

Gimnázium 
29737 

Irodalmi-drámai-

média 
gimnázium 

Vass Martin 

Levente 
72801311230 

 

Gál Ferenc Egyetem, 

Technikum, Szakképző 

Iskola 

 

203109 

 

Épületgépész gimnázium 

Vér Marcell 

László 
 

72822572257 
SZSZC Gábor Dénes 

Technikum és 

Szakgimnázium 
 

203052/014 

 

Informatika és 

távközlés 
technikum 

Vörös Renáta 

 

72764491982 
SZSZC Krúdy Gyula 

Szakképző Iskola 

 

203052/008 

 

Kereskedő és 

webáruházi technikus 
technikum 

Wehli Marcell 

Péter 

 

72820828505 
SZSZC Krúdy Gyula 

Szakképző Iskola 

 

203052/008 

 

Turizmus-vendéglátás technikum 

 

8.b osztály: 

 

Tanuló neve 
Oktatási 

azonosítója 
Középiskola neve 

Középiskola OM 

azonosítója 
Szakirány Képzés típusa 

Báló Viktória  72789504703  

Szegedi Deák Ferenc 

Gimnázium  29744 Speciális angol tagozat gimnázium 

Balogh Anita 

 

72801229187 

 

SZTE Kossuth 

Zsuzsanna Technikum 

és Szakképző Iskola  

203385 Egészségügy technikum 

Barna Jázmin 

 

72822065442 

 

Szegedi SZC Gábor 

Dénes Technikum és 

Szakgimnázium  

203052 Oktatás tagozat technikum 

Botka Martin 

Ignác 

 

72637709068 

 

Alföldi ASzC Fodor 

József Élelmiszeripari 

Technikum és 

Szakképző Iskola  

202728/014 

 

Élelmiszeripar technikum 

Farkas 
Nikolasz  72823477314  

Szegedi SZC 

Móravárosi Szakképző 
Iskola  

203052 

 

Hegesztő szakképző 

Földi Zsófia 

 

72820772796 

 

Szegedi Tömörkény 

István 

Gimnázium,Művészeti 

Szakgimnázium és 

29747 

Művészeti grafikus 

szakirány szakgimnázium 



Kollégium  

Gerebenes 

Lenke 

Krisztina  

72812745909 

 

Alföldi ASzC Fodor 

József Élelmiszeripari 

Technikum és 

Szakképző Iskola  

202728/014 

 

Élelmiszeripar szakképző 

Halmai Nóra 

Lilla 

 

72799260405 

 

Szegedi Baptista 

Gimnázium és 

Technikum  

200917 Általános gimnázium 

Illés Attila  72820651217  

Szegedi Deák Ferenc 

Gimnázium  

29744 

Speciális angol tagozat 

gimnázium 

Illés Zoltán  72820652555  

Szegedi Deák Ferenc 

Gimnázium  

29744 Speciális kezdő német 

tagozat gimnázium 

Kardos Nóra 

 

72801360861 

 

Szegedi SZC Tóth János 

Mórahalmi Szakképző 
Iskola és Garabonciás 

Kollégium  

203052 Gyógypedagógia szakképzés 

Katona Jázmin 

 

72791318026 

 

Szegedi SZC Kőrösy 

Közgazdasági 

Technikum  

203052 

Gazdálkodás és 

menedzsment technikum 

Kelemen 

Zsombor  72821131614  

Szegedi SZC Déri 

Miksa Műszaki 

Technikum  

203052 Elektronika technikum 

Kiri Zsófia 

Tímea  

72791328819 

 

Szegedi Baptista 

Gimnázium és 

Technikum  

200917 

 

Általános gimnázium 

Konczik Anna 

 

72800778756 

 

Szegedi Baptista 

Gimnázium és 

Technikum  

200917 

 

Rendészet gimnázium 

Konczik Dániel 

 

72800784510 

 

Gál Ferenc Egyetem 

Technikum, Szakképző 

Iskola, Gimnázium és 
Kollégium  

203109 

 

Épület- és 

szerkezetlakatos szakképző 

Kószó Patrik 

 

72800973661 

 

Szegedi SZC Gábor 

Dénes Technikum és 

Szakgimnázium  

203052 

 

Informatika és 

távközlés technikum 

Kovács Dániel  

72794107562 

 

Szegedi SZC Csonka 

János Technikum  

203052 

 

Gépjármű-

mechatronikai 

technikus technikum 

Rácz Zsófia 

Adrienn 

72689824924 
Szegedi Szakképzési 

Centrum Vedres István 

Technikum 

203052/003 

 Grafika technikum 

Rafael Raul 

Kevin 72763941259 

Szegedi SZC Gábor 
Dénes Technikum és 

Szakgimnázium 203052 

Informatika és 

távközlés technikum 



Szabó Bercel 

János 

72800841090 
Szegedi SZC Déri 

Miksa Műszaki 

Technikum 

203052 Gépészet technikum 

Szabó Zolta 

János 

72800846195 
Szegedi SZC Déri 

Miksa Műszaki 

Technikum 

203052 Elektronika technikum 

Teleki Lilien 72799338197 

Szegedi SZC Kőrösy 

Közgazdasági 

Technikum 203052 

Gazdálkodás és 

menedzsment technikum 

Timár Levente 

László 

72789819524 
Szeged és Térsége 

Eötvös Gimnázium, 

Általános Iskola 

200909 Média-informatika gimnázium 

Tormas Filip 72820581328 

Szegedi SZC Déri 

Miksa Műszaki 

Technikum 203052 Gépészet technikum 

Tóth Jázmin 72777490795 

Szegedi Radnóti Miklós 

Kísérleti Gimnázium 29743 Humán gimnázium 

Tóth Olivér 

László 

72822699659 

Szent Benedek 

Technikum, Szakképző 

Iskola Középiskola és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola Szegedi 

Tagintézménye 

203366 

Általános gimnáziumi 

osztály gimnázium 

 

 

BEISKOLÁZÁS 

 

A 2022/2023-as tanévre 30 óvodás jelentkezett. Intézményünk 30 tanuló jelentkezését fogadta el.  

 

A beiratkozás és a tanévkezdés közt eltelt időszakban 1 tanuló érkezett, 2 tanuló a szülő kérésére az 

1. évfolyamot megismétli. 

 

2022/2023-es tanévben induló osztályok és tanuló létszámaik: 

 

Osztály tanulók száma 

1.a 16 

1.b 17 

 

 

Feladatok a nevelő-oktató munka területén  

 

1. feladat megnevezése: az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése  

Felelős: 1. osztályos tanítók 

Határidő: az első félév vége 

 

2. feladat megnevezése: a házirend megismertetése és betartatása 

Felelős: 1. osztályos tanítók 



Határidő: október 15. 

 

3. feladat megnevezése: kulturált étkezési szokások kialakítása 

             Felelős: 1. osztályos tanítók, napközis nevelők 

             Határidő: november 30. 

 

4. feladat megnevezése: helyes tanulási módok kialakítása 

              Felelős: az évfolyamon tanító pedagógusok 

              Határidő: a tanév vége 

 

5. feladat megnevezése: közösségformálás 

              Felelős: az évfolyamon tanító pedagógusok 

              Határidő: a tanév vége 

 

Ebben a fejezetben szükséges megnevezni a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott 

további feladatokat is: 

 

• a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja:  

2023. január 9. – május 12. közti időszak 

 

• az iskolai kórus időpontját: hétfő 14.15 – 15.45 

 

• A 2022-2023-as tanévben is tagjai lettünk a Boldog Óvoda és Boldog Iskola hálózatnak, 

azaz elnyertük a Boldog Iskola címet. 

 

• az általános iskolák 1-8. évfolyamán, a tanítási év során tervezett tánc- és cirkuszi 

előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei 

látogatásának előre tervezhető időszakát. (Jelenleg nem áll rendelkezésünkre adat!) 

 

Osztály/évfolyam 
Az évfolyamra meghatározott előadás 

helyszíne időpontja 

   

   

   

 

• Tanulmányi versenyek: 

 

 Alsó munkaközösség: 

 

 Városi:   

  - Szavalóverseny 

  - Helyesírás  

  - Matematika 

  - Móra szövegértő – olvasás 

  - Kazinczy szép kiejtés 

  - Herman Ottó – természetismeret 

  - Bólyai matematika 

  - Zrínyi matematika 

  - Városi, területi rajz 

  - Fogalmazás  



  - Internetes versenyek: Mozaik  

    - Bendegúz - levelezős 

    - Kisnyelvész – levelezős 

 Február 13.:  - Tankerületi szavalóverseny 3-4. osztály 

     Felelős: Péterné Brányi Ildikó munkaközösség-vezető,  

      alsós munkaközösség 

 Március: - Szavalóverseny 1-2. osztály 

   Felelős: munkaközösség vezető 

 Április: - Olvasási verseny 1-4. osztály 

     Felelős:  1-2 osztályban: Péterné Brányi Ildikó,  

              3-4. osztályban: Váradiné Dudás Gabriella 

            - Herman Ottó – 1-2. forduló 

   Felelős: Csiszárné Farkas Csamangó Erika 

 

Reál munkaközösség: 

 

- Középiskolák által meghirdetett versenyek (különös tekintettel a 7.-8. 

évfolyamosok számára) 

- világnapokhoz, különböző kiemelkedő eseményekhez kapcsolódó rajzversenyek, 

pályázatok 

- Csizmazia György természettudományi verseny 

- Herman Ottó természettudományi verseny 

- Hatvani Fizika verseny 

- Levelező versenyek különböző tantárgyakból: 

o Mozaik 

o Bendegúz 

- Matematika versenyek: 

o Bonifert Domonkos levelező verseny 

o Zrínyi Ilona tesztverseny 

o Curie levelező verseny 

o Makkosházi városi verseny 

- Városi védőnői szolgálat által szervezett vetélkedő 

- Víz világnapja – városi vetélkedő 

- Föld napja – tankerületi vetélkedő 

A pontos időpontok nem ismertek. 

 

Humán munkaközösség: 

 

Országos versenyek: 

• Arany János magyarverseny 

• Bolyai anyanyelvi verseny 

• Csizmazia pályázat 

• Mozaik anyanyelvi verseny 

• Bendegúz anyanyelvi verseny 

• országos angol nyelvi verseny 

Városi versenyek: magyar 



• vers- és prózamondó verseny 

•  Arany János irodalmi kávéház, balladamondó verseny 

• városi roma szavalóverseny, rajzverseny, tematikus plakátkészítő verseny 

• „Rímbe szedett természet” füvészkerti szavalóverseny 

• versíró verseny 

Városi versenyek: történelem 

• Mozaik levelező verseny 

• Tudásbajnokság (Bendegúz) internetes verseny 

Idegen nyelvi versenyek: 

• TITOK angol nyelvi levelező verseny 

• Tudásbajnokság (Bendegúz) internetes verseny 

• Mozaik Tanulmányi Verseny 

• William Blake Angol Nyelvi Szépkiejtési Verseny 

• Milne tankerületi angol nyelvű szavalóverseny 

• A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola „Angol 

nyelvi Tehetségkutató” versenye   

• A Radnóti Miklós Gimnázium Tehetségkutató Angol nyelvi versenye 

• Országos angol nyelvi verseny 

• Tabán – Teszt – Túra angol nyelvi tesztverseny 

• London Bridge tesztverseny 

A versenyek pontos időpontja még nem ismert. 

 

IV. AZ ISKOLA KAPCSOLATAI 
 

Az iskola kapcsolatteremtésének színterei, módja: 

 

 

1.  Kapcsolattartás a Tankerülettel 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

2.  Kapcsolattartás a SULIHOST Kft partnerrel 

   Felelős: intézményvezető 

   Határidő: folyamatos 

 

3. Kapcsolattartás a Szülői szervezettel, Iskolaszékkel, Intézményi tanáccsal 

   Felelős: intézményvezető 

   Határidő: folyamatos 



 

4. Kapcsolattartás a kormányhivatallal 

   Felelős: intézményvezető 

   Határidő: folyamatos 

 

5. Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal, Központtal 

   Felelős: intézményvezető 

   Határidő: folyamatos 

 

6. Kapcsolattartás az iskolaorvosi szolgálattal, védőnővel, fogorvosi szolgálattal 

   Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

   Határidő: folyamatos 

 

7. Kapcsolattartás a Hammidó Művészeti Alapiskolával 

  Felelős: intézményvezető 

  Határidő: folyamatos 

 

8. Kapcsolattartás a hitoktatást végző egyházakkal 

  Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

  Határidő: folyamatos 

 

9. Kapcsolattartás a beiskolázási körzet óvodáival 

  Felelős: Dányi Ágnes intézményvezető-helyettes,  

    Péterné Brányi Ildikó munkaközösség vezető 

  Határidő: folyamatos 

 

10. Kapcsolattartás a középiskolákkal 

  Felelős: 7., 8. osztályos osztályfőnökök 

  Határidő: folyamatos 

 

11. Kapcsolattartás a Pályaválasztási Intézettel 

 Felelős: 7., 8.osztályos osztályfőnökök 

 Határidő: folyamatos 

 

12. Kapcsolattartás a Nemzeti Pedagógus Kar képviselőivel 

 Felelős: intézményvezető 

 Határidő: folyamatos 

 

13. Kapcsolattartás a Szeged-Alsóvárosért Egyesülettel 

  Felelős: intézményvezető 

  Határidő: folyamatos 

 

14. Kapcsolattartás a Móra Ferenc Múzeummal 

  Felelős: Kovács Katalin 

  Határidő: folyamatos 

 

15. Kapcsolattartás az Alsóvárosi Tájházzal 

 Felelős: Molnár Tímea 

 Határidő: folyamatos 

 



16. Kapcsolattartás az Agorával 

 Felelős: Huszár Zoltánné 

 Határidő: folyamatos 

 

17. Kapcsolattartás a Nemzeti Színházzal 

 Felelős: Laczi Ágnes 

 Határidő: folyamatos 

 

18. Kapcsolattartás a Somogyi könyvtárral 

 Felelős: Péterné Brányi Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

 

19. Kapcsolattartás a Kövér Béla Bábszínházzal 

 Felelős: Huszár Zoltánné 

 Határidő: folyamatos 

 

20. Kapcsolattartás a Szegedi Szimfonikus Zenekarral 

 Felelős: Laczi Ágnes 

 Határidő: folyamatos 

 

21. Kapcsolattartás a Szegedi Vadasparkkal 

Felelős: Dányi Ágnes 

Határidő: folyamatos 

 

22. Kapcsolattartás a rendőrséggel, iskolánk rendőrével 

 Felelős: intézményvezető,  

   1., 2., 3., 4. osztályos tanítók, 

    5. osztályos osztályfőnökök 

 Határidő: folyamatos 

 

 

 

V. A 2022/2023-ES TANÉV RENDEZVÉNYEI 
 

1. Tanévnyitó ünnepség 

Felelős: alsós munkaközösség 

Határidő: 2022. szeptember 1. 

2. Október 6.  Aradi vértanuk emléknapja – megemlékezés osztálykeretben      

     Felelős: osztályfőnökök 

     Határidő: 2022. október 3-7. 

3. Október 23. Forradalom és a köztársaság kikiáltásának napja – iskolai ünnepség   

     Felelős: Országh Gyöngyvér  

           Határidő: 2022. okt. 21. péntek 10.45 

4. Nyelvi hét programjai: 2023. március 20-24. 

     Felelős: humán munkaközösség  

           Határidő: 2023. március 20. 

5. Március 15.    Forradalom és szabadságharc évfordulója – iskolai ünnepély 

     Felelős: alsós munkaközösség 

     Határidő: 2023. márc. 14. szerda, 10.45 



6. Április 24 - 28. : Fenntarthatósági témahét 

     Felelős: reál munkaközösség 

     Határidő: 2023. április 21. 

7. Május első vasárnapja: Anyák napja, alsó tagozat  

           Felelős: osztályfőnökök 

      Határidő: 2023. május 2-8. 

8. Június 04.  A megbékélés, a nemzeti összetartozás napja. (A trianoni 

békeszerződés aláírásának napja.) – megemlékezés osztálykeretben 

     Felelős: osztályfőnökök 

     Határidő: 2023. június 1-8. 

9. Június 17. Ballagás, tanévzáró ünnepély 

     Felelős: 7. osztályos osztályfőnökök, humán munkaközösség 

     Határidő: 2023. június 17. 

 

Nyílt tanítási nap: 2023. február 16. (csütörtök) 

 Határidő: 2023. február 16.  

 Felelős: Péterné Brányi Ildikó munkaközösség-vezető 

 

Szülői értekezlet: a tanév elején (2022. szeptember 01. első évfolyamon, szeptember 5. a  2-8.  

            évfolyamokon),  

     illetve a második félév elején (2023. január 30. hétfő) 

 

Fogadó óra: iskolai szinten novemberben (november 14. hétfő) és áprilisban (április 17.  

hétfő),  

osztályfőnöki, illetve nevelői szinten egyénileg kijelölt időpontban, hetente az  

egész tanév során. 

 

Diákközgyűlések: 2022. szeptember 01., és 2023. június 15. 

Az iskolai alapítvány hagyományos rendezvénye: Karácsonyi Koncert (december 19. hétfő) 

 

 További rendezvények:  

                       „Karácsony” projekt: 2022. november 14. – december 19. 

                         Tankerületi 3-4. osztályos szavalóverseny rendezése 2023. február 13.  

                       „Szülők-nevelők bálja” (2023. február. 25. szombat) 

           „Családi Nap” (2023. május 13. szombat)  

 

 

 

VI. A TANÉV RENDJE, A TANÍTÁS NÉLKÜLI 

MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA 
 

Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök)  

Utolsó tanítási nap: 2023. június 15. (csütörtök), 183 tanítási nap. 

  

A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart.  

A szülőket, illetve a tanulókat 2023. január 27-ig kell értesíteni az elért tanulmányi 

eredményről. 

 



A 2022/2023. tanév rendje meghatározza a tanítás nélküli munkanapok számát (4 nap), 

felhasználásának lehetőségeit. Ebből 1 nap programjáról a DÖK jogosult dönteni, 1 nap kizárólag 

pályaorientációs célra használható fel. 

 

Iskolánk az alábbiak szerinti tanítás nélküli munkanapokat (nem számozott) tervezi: 

 

1. október 14. péntek: PÁLYAORIENTÁCIÓS nap  

2. október 15. szombat: SZAKMAI NAP (munkanap-áthelyezés okt. 31. hétfő                                        

                                  ledolgozása) 

3. április. 12. szerda: NEVELÉSI ÉRTEKEZLET (Mérések értékelése)  

4. június. 15. csütörtök: DÖK NAPJA, GYERMEKNAP 

 

1. évfolyamos beíratás: 2023. április 20-21. (CS-P) 

 

 

VII. SZÜNETEK IDŐTARTAMA 
 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek.), a szünet utáni első tanítási nap  

november 7. (hétfő). 

 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap  

2023. január 3. (kedd). 

 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap  

2023. április 12. (szerda), nekünk április 13. (csütörtök). 

 

 

VIII. TERVEZETT ÉRTEKEZLETEK  
 

1. értekezlet: 2022. augusztus 31. (szerda) Tanévnyitó értekezlet 

         Határidő: 2021. augusztus 31. 

         Felelős: Tibai József 

 

2. értekezlet: Szülői értekezlet: 2022. szeptember 01. első évfolyamon, szeptember 5. 2-8. 

évfolyamokon) 

        Határidő: 2022. szeptember 1. 

        Felelős: intézményvezető 

 

3. értekezlet: 2022. október 15. (szombat): Szakmai nap 

 Határidő: 2022. október 14. péntek 

          Felelős: intézményvezető 

 

4. értekezlet: 2023. január 19. (csütörtök) Osztályozó értekezlet 

 Határidő: 2023. január 19. 

          Felelős: intézményvezető 

 

5. értekezlet: 2023. január 30. (hétfő) I. félévet lezáró értekezlet 



 Határidő: 2023. január 30. 

          Felelős: intézményvezető 

 

6. értekezlet: Szülői értekezlet: 2023. január 30. hétfő 

 Határidő: 2023. január 30. 

 Felelős: intézményvezető 

 

7. értekezlet: 2023. április 12. (szerda) Nevelési értekezlet (mérések) 

 Határidő: 2023. április 12. 

 Felelős: Dányi Ágnes intézményvezető-helyettes 

 

8. értekezlet: 2023. június 13. (kedd) Osztályozó értekezlet 

 Határidő: 2023. június 13.  

 Felelős: intézményvezető 

 

9. értekezlet: 2023. június 29. (csütörtök) Tanévzáró értekezlet 

 Határidő: 2023. június 29. 

 Felelős: intézményvezető 

 

Továbbá a jogszabályi változások követésére, az aktuális feladatok ütemezése érdekében további, 

előre nem tervezhető nevelőtestületi értekezletek. 

 

 

 

IX. PEDAGÓGUS MINŐSÍTŐ ELJÁRÁSOK 
 

 

A 2023-as évben minősítő eljárására nem kerül sor. 

 

 

ÖNÉRTÉKELÉS: 

 

A tanév során a munkaközösségek javaslata alapján az alábbi kollégák önértékelésére 

kerül sor: 

 

Alsós munkaközösség: 

 Kotlár Mónika 

 Bagdi-Seres Márta 

 

Reál munkaközösség: 

Király Benedek 

Medvegy Petronella 

 

Humán munkaközösség: 

A 2021.szeptember 1- 2026.augusztus 31. közötti második önértékelési ciklushoz 

kapcsolódóan ebben a tanévben a munkaközösség 3 tagja vesz részt, mely később kerül 

kijelölésre 

 



X. MÉRÉSEK 
 

 

A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések: 

- Évfolyamonként az elméleti jellegű tantárgyakból a szaktanár által meghatározott 

témakörök lezárását követően a követelmények elsajátítását vizsgáló összegző mérést kell 

végezni. 

Felelős: osztálytanítók, szaktanárok. 

 

- A 2. évfolyamon a tanév végén a tanulók teljesítményét magyar irodalom és magyar 

nyelv, matematika tantárgyakból az addig feldolgozott tananyagot és főbb követelményeit 

átfogó méréssel kell vizsgálni. 

 

Felelős: intézményvezető-helyettes, osztálytanítók 

 

 

Országos mérések: 

 

- 2022. szeptember 19 – október 10. között a 8. évfolyamos tanulók részére 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata. (OH: informatikai 

felület, digitális mérő- és támogató eszközök, eljárásrend biztosítása!) okt. 17-ig 

adatok megküldése az OH-nak. 

 

Felelős: intézményvezető-helyettes, 8. osztályos osztályfőnökök 

 

- 2022. okt. 14. 1. osztályosok felmérése, Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

(Oktatási Hivatal)  

2022. október 28-ig a tanulók létszámának jelentése (Oktatási Hivatal) 

2022. december 09-ig vizsgálat elvégzése. 

 

  Felelős: intézményvezető-helyettes, osztálytanítók 

 

- 2022. szeptember 26. - november 30. között a 6. és 8. évfolyamokon angol 

nyelvet első idegen nyelvként tanulók részére bemeneti idegen nyelvi mérés. A 

mérőeszközöket az Oktatási Hivatal készíti el, a felmérést az iskola pedagógusai 

végzik.  

Felelős: intézményvezető-helyettes, nyelvtanárok 

 

- 2022. szeptember 26. - november 30. között a 6. és 8. évfolyamokon tanulók 

szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló 

bemeneti mérés, valamennyi tanulóra kiterjedően (Oktatási Hivatal).  

 

   Felelős: intézményvezető-helyettes, szaktanárok 

 

- 2023. január 09. – május 12. közötti időszakban a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérése országos mérés keretében, a NETFIT rendszer 

alkalmazásával, az adatok feltöltése június 15-ig; (az 1-4. évfolyamon tanuló 

tanulók kivételével!). 

 

   Felelős: intézményvezető, testnevelők 



 

- 2023. március 06. – június 09. között a 6., 7,. 8. évfolyamokon angol nyelvet 

első idegen nyelvként tanulók részére kimeneti idegen nyelvi mérés. A 

mérőeszközöket az Oktatási Hivatal készíti el, a felmérést az iskola pedagógusai 

végzik.  

 

Felelős: intézményvezető-helyettes, nyelvtanárok 

 

- 2023. március 06. – június 09. között a 6. - 8. évfolyamokon tanulók 

szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló 

kimeneti mérés, valamennyi tanulóra kiterjedően (Oktatási Hivatal).  

 

   Felelős: intézményvezető-helyettes, szaktanárok 

 

- kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4-5. évfolyamon, amely a tanulók 

szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. 

A bemeneti mérésekre november 14 - 30. között, a kimeneti mérésekre 2023. 

március 6. és június 9. között kerül sor.  

 

   Felelős: intézményvezető-helyettes, 4. osztályos tanítók, szaktanárok 

 

 

 

Szeged, 2022. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK 
 

 
Az iskola munkatervét az iskolai Szülői Közösség 2022. augusztus 31 napján megtartott ülésén a 

jogszabályban meghatározottak szerint véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és támogatta. 

Kelt: Szeged, 2022. augusztus 31.  

        ………………………………………. 

         Szülői Közösség képviselője 

 
 

Az iskola munkatervét a diákönkormányzat 2022. augusztus 31 napján megtartott ülésén a jogszabályban 

meghatározottak szerint a tanulókat érintő programokat véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és 

támogatta. 

Kelt: Szeged, 2022. augusztus 31. 

        ………………………………………. 

                     DÖK vezető tanár 
 

 

Az iskola munkatervét az intézményi tanács 2022. augusztus 31. napján megtartott ülésén a jogszabályban 

meghatározottak szerint véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és támogatta. 

Kelt: Szeged, 2022. augusztus 31. 

        ………………………………………. 

         intézményi tanács képviselője 

 

Az iskola munkatervét a nevelőtestület 2022. augusztus 31.  napján megtartott ülésén egyhangúlag 

támogatta. 

Kelt: Szeged, 2022. augusztus 31. 

 

 

……………………………………….     ………………………………………. 
             munkaközösség-vezető     intézményvezető-helyettes 

 

    …………………………………… 
                     intézményvezető 

 

 
Az intézmény munkatervét a fenntartó Szegedi Tankerületi Központ megismerte és elfogadta. 

 

Kelt 

 
P.H. 

    

    ……………………………………….. 
                a fenntartó képviseletében 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

Eseménynaptár a 2022/2023. tanévre 

 

Szakmai munkaközösségek munkatervei a 2022/2023. tanévre 

 

Iskolapszichológus munkaterve a 2022/2023. tanévre 

 

Az iskolai sportkör szakmai programja a 2022/2023. tanévre 

 

Esélyegyenlőségi fejlesztési terv a 2022/2023. tanévre 



 

OM 
azonosító 

Intézmény 
neve 

Eseménynaptár - 2022-2023. tanév 

Időpont (év, 
hó, nap) 

Időtartam 

Esemény 
típusa 

Esemény, rendezvény megnevezése 
kezdete 

(óra, 
perc) 

vége 
(óra, 
perc) 

029642 

Szegedi 
Alsóvárosi 
Általános 

Iskola 

2022.08.31 9:00 14:00 értekezlet Tanévnyitó 

2022.08.31 17:00 18:00 értekezlet DÖK, Intézményi tanács, Szülői szervezet 

2022.09.01 7.45 8:15 tanévnyitó Ünnepség. 

2022.09.01 17:00 18:30 értekezlet Szülői 1. évf. 

2022.09.05 16:00 19:00 értekezlet Szülői 2.-8. évf. 

2022.09.19-
10.10. 

8:00 17:00 mérés Nyolcadikosok pályaorientációs mérése 

2022.10.04. 8:00 16:00 megemlékezés Állatok világnapja 

2022.10.03-07. 8:00 14:00 
megemlékezés 
osztálykeretben 

Aradi vértanúk emléknapja 

2022.10.10-21.   
országos 

mérés 
bemeneti kompetenciamérés 8. osztály 

2022.10.13-14. 7:00 17:00  DÖK program Papírgyűjtés 

2022.10.14 8:00 13:00 projektnap Pályaorientációs nap 

2022.10.15 8:00 13:00 értekezlet Szakmai nap 

2022.10.19 14.30 17.00 DÖK program TökösDökös tökfaragó verseny 

2022.10.21 10:45 11:30 
ünnepély, 
ünnepség 

Forradalom és szabadságharc 

2022.10.24-
11.11. 

  
országos 

mérés 
bemeneti kompetenciamérés 6. osztály 

2022.10.29-
11.06. 

    szünet Őszi szünet 

2022.11.14 17:00 18:30 értekezlet Fogadó óra 

2022.11.14-30.   
országos 

mérés 
bemeneti kompetenciamérés 4. és 5. osztály 



2022.11.15 14.30 17.00 DÖK program Adventi koszorú-, és díszkészítő verseny 

2022.12.09-ig   mérés DIFER 1.évfolyamon a kiválasztott tanulóknál 

2022.11.14-
12.19. 

8:00 20:00 projekt hét Advent 3 hetes projekt 

2022. 11. hó 
vége 

14:00 17:00 iskolai verseny Vers- és prózamondó verseny felsősöknek 

2022.12.02 15.00 18.00 DÖK program Mikulás buli (5-8. osztály) 

2022.12. első 
hete 

14.00 16.00 DÖK program „Jön a Mikulás” (1-4. osztályok) 

2022.12.19 17:00 19:00 
alapítványi 
rendezvény 

(est, bál, gála) 
Alapítványi karácsonyi koncert 

2022.12.22-
2023.01.02 

    szünet Téli szünet 

2023.01.09.-
05.12. 

  mérés NETFIT felső tagozat 

2023.01. hó 14:00 16:00 iskolai verseny Szavalóverseny 3-4. évfolyam 

2023.01.19 7:30 17:00 értekezlet félévi osztályozó 

2023.01.30 14:00 16:30 értekezlet Félévi nevelési  

2023.01.30 16:30 18:30 értekezlet Szülői 

2023.02.10 15:00 18:00 DÖK program Farsang  

2023.02.13 14:00 17:00 
művészeti 
verseny 

Városi-tankerületi 3-4.osztályos 
szavalóverseny. 

2023.02.16 8:00 12:00 
beiskolázási 

nyílt nap 
Nyílt nap 

2023.02.25 18:00 2:00 
alapítványi 
rendezvény 

(est, bál, gála) 
Szülők-nevelők bálja. 

2022.03 hó 14:00 17:00 
iskolai 

verseny  Szavalóverseny 1-2. osztály  

2023.03.14 10:45 11:30 
ünnepély, 
ünnepség 

Forradalom és szabadságharc 

2023.03.06.-
06.09. 

  
országos 

mérés 
kimeneti kompetenciamérés a 4.-8. évfolyamon 

2023.03.20-24.     projekt hét Idegen nyelvi hét 

2023.03. 
utolsó hete 

14.30 17.00 DÖK program Húsvéti díszkészítő verseny 



2023.04. eleje 7:00 17:00 DÖK program Papírgyűjtés 

2023.04. hó     
tanulmányi 

verseny 
Olvasási verseny 1-4. osztály 

2023.04. hó     
tanulmányi 

verseny 
Herman Ottó – 1-2. forduló 

 

2023.04.06-11.     szünet Tavaszi szünet. 

2023.04.12 8:00 16:00 értekezlet Nevelési 

2023.04.17 17:00 18:00 értekezlet Fogadó óra 

2023.04.21 15:00 17:00 DÖK program Virágültetés 

2023. 04. 21-
22. 

8:00 19:00 
beiskolázási 

nyílt nap 
Beiratkozás. 

2023.04.24-
28.. 

8:00 17:00 projekt hét Fenntarthatósági témahét. 

2023.05.02-08. 17.00 18.00 
ünnepély, 
ünnepség 

Anyák napi 

2023.05.13. 9:00 16:00 
alapítványi 
rendezvény  

Családi nap. 

2023.06.01-08. 8:00 13:00 megemlékezés A megbékélés napja 

2023.06.13 10:00 17:00 értekezlet Osztályozó 

2023.06.15 8:00 13:00 
DÖK nap, DÖK 

program 
Gyermeknap 

2023.06.17 9:00 11:00 ünnepség tanévzáró, ballagás. 

2023.06.29 8:00 15:00 értekezlet Tanévzáró értekezlet 

  



 

 

„ A jó a tanító keresi, hogy kit tanítson. 

Keresi, hogy mit tanítson, mert mindenkit mindenre meg akar 

tanítani. 

Keresi, hogyan tanítson, hogy a tanulók verés, kiabálás, erőszak 

és csömör nélkül, kellemesen és jóízűen kortyolgassák a 

tudományokat… 

Mint szorgalmas kertész, aggódik az ég minden palántájáért, 

mely az ő kertjének gondozására van bízva, hogy amíg tart élete 
tavasza, helyesen ültessék el, öntözzék, életben tartsák és 

erősítsék… 

… Boldogok az iskolák, ha ilyen tanítóik vannak.” 

 (Comenius) 

 

 

 

 

 

 

TANÍTÓK 

MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK 

MUNKATERVE A 

2022/2023. TANÉVRE 

Szeged, 2022. augusztus 25. Összeállította: Péterné Brányi Ildikó 

  munkaközösség vezető 

 

 

                                                     Jóváhagyta: Feketéné Kőkuti Ildikó 

  intézményvezető 

  



Feladataink: 

Ebben a tanévben is egyik feladatunk a Köznevelési Törvényben foglaltak és a törvényi 

változások alkalmazása. A NAT és a kerettanterv alapján a Pedagógiai Program és a Helyi 

tanterv módosításának, valamint a többi alapdokumentumban történő változásoknak a pontos 

ismerete. Ezeknek a változásoknak a megismertetése szülőkkel, tanulókkal, fokozott 

figyelemmel a Házirendben foglaltakra.  

A NAT 2020-as változásai alapján az első és második, harmadik, negyedik évfolyamra 

elkészítettük a helyi tantervet.  

Ebben az évben a munkaközösség fő feladata az óvodából iskolába való átmenet támogatása. 

Úgy gondoljuk, hogy az okok feltárása és a szülők bizalmának újbóli elnyerése nem kizárólag 

a mi munkaközösségünk feladata. Úgy látjuk, hogy ezért tenni a teljes tantestület érdeke és 

feladata. 

Javaslataink: 

Szükséges lenne az iskola saját humán erőforrásai adta lehetőségek hatékonyabb kihasználása. 

(Jóga, báb, rajz, német-nyelv is, környezetvédelem, gyógytestnevelés, népi játékok, néptánc, 

informatika, furulya, dráma, színjátszás) Elképzelésünk szerint ezeket a napközis 

foglalkozások keretén belül lehetne megvalósítani. Ezeknek a megvalósítása részben 

bevezetésre került (mozgásfejlesztés, közlekedés biztonság). 

Az eddig megkezdett beiskolázási programok tovább folytatódnak. Terveink szerint kétheti 

rendszerességgel tartanánk a programot, azzal a kiegészítéssel, hogy azokon az alkalmakon, 

amikor a leendő elsős tanítók vezetik a foglalkozásokat, a megjelenő szülőknek különböző 

szakemberek vezetésével kötetlen beszélgetéseket szervezünk. (iskolánk igazgatója, védőnő, 

logopédus, gyógypedagógus, nyelvszakos kollégák, tanítók, testnevelők) 

Szeretnénk kérni az iskolavezetés részéről, hogy tájékoztassák a leendő elsős szülőket az 

iskolában folyó munkáról, ennek egy módja lehetne a nyílt napon és az ovis foglalkozásokon 

megjelenő szülőkkel folytatott aktívabb párbeszéd.  

A munkaközösségünk a pedagógus önértékelést tovább folytatja.   

Munkaközösségünk is részt vesz a KAP- programban. Szinte valamennyi kollegánk részt vett 

a képzésen. Ettől az évtől az ott tanultakat a tanórai órákon is alkalmazzuk.  

Első, második, harmadik és negyedik osztályaink bekapcsolódnak a KEVE-programba. 

Az idén egy pedagógiai asszisztens, iskolapszichológus és szociális munkás segíti az alsós 

munkaközösség munkáját, a szociálisan hátrányos és a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási-

nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását. 

Esélyegyenlőség: 

- mindent megteszünk, hogy a szülői házzal szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki, minél 

nagyobb létszámban vegyen részt rendezvényeink megvalósításában 

- folyamatos módszertani kultúránk megújítása a differenciált tanóravezetéshez 

szükséges továbbképzéseken részt vesz, igyekszünk jó gyakorlatok megismeréséhez 

külső és belső szervezésben is 

- próbaként bevezetjük a pénteki zsongást (a lemorzsolódás megakadályozása 

érdekében olyan művészeti tevékenységek megismertetése a gyerekekkel, amelyek 

növelik a tanulás iránti motivációjukat és pozitív hatást gyakorolnak az iskolai 

teljesítményükre.) 



Következetes tanári munkával kívánjuk elérni, hogy tanulóink: 

- tekintsék kötelességüknek a tanulást 

- becsüljék a szorgalmat, a tudást, és a munkát 

- legyenek megértők, együttműködésre készek, társaikkal, felnőttekkel 

- legyenek tisztában az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

normáival 

- cél a rendszeres testmozgás megszerettetése 

- öntevékenyen, aktívan vegyenek részt a tanulásban 

- legyenek fegyelmezettek, tisztelettudóak 

- kötelességtudó, lelkiismeretes, kitartó 

- ismerje és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges pozitív magatartásformákat 

- beszéde legyen kulturált 

- szüleit, nevelőit, társait szeresse és tisztelje 

- önmagával és környezetével szemben legyen igényes 

Alsóban fő feladataink: 

- kompetencia alapú alsós oktatás keretében: probléma felvetés, ahol csak lehet, 

életszerű helyzetekből induljon ki, amelyek a gyerekeket körülvevő világ jobb 

megértését segítheti 

- osztályainkba érkező új tanulók beilleszkedését segíteni 

- egységes nevelési és oktatási eljárások biztosítása 

- integrációs oktatás folytatása 

- hospitálás, szakmai tanácsok nyújtása, fejlesztő pedagógusokkal való kapcsolattartás 

- városi szavalóverseny szervezése 

- gyakorlati tapasztalatok megbeszélése (párhuzamos osztályok, felmérők) 

- tehetséggondozás, felzárkóztatás figyelemmel kísérése 

- fokozott figyelem a gyermekbalesetek elkerülésére 

- tanulók magatartásának javítására történő segítségnyújtás kidolgozása 

- háziversenyek szervezése 

- városi szintű versenyekre való felkészítés 

- hatékony együttműködés az egész napos oktatásban résztvevő kollégákkal  

- alsós rendezvények megszervezése, lebonyolítása 

- rendezvényeken való aktív részvétel 

- kapcsolattartás a szülőkkel 

- az interaktív táblák használatának beillesztése a tanítási órák folyamatába 

- az elektronikus napló pontos, precíz vezetése 

- a tanulói laptopok gördülékenyebb használata a rendszergazda segítségével 

- az utazó gyógypedagógussal való hatékony együttműködés 

- a közös alsós terek dekorálása, évszakoknak megfelelően 

- a pedagógus önértékelés elindítása, lebonyolítása 

- az elkészült gyermekmunkákból évszakokhoz kapcsolódó tárlatok elkészítése 

 

Munkaközösségi foglalkozások:  

Augusztus: - alakuló értekezlet 

- munkaterv összeállítása az aktuális feladatok és ötleteink alapján 

- tanévnyitó ünnepély megszervezése (Vargáné Albert Klára , Péterné Brányi 

Ildikó) 

- az évszakokhoz kapcsolódó, folyamatos dekorálás megszervezése 



  

Szeptember: - az óvodai program kidolgozása 

  - iskolaelőkészítő-fejlesztő foglalkozások beindítása kétheti rendszerességgel 

  - a tájékoztatók elkészítése és eljuttatása az érintettekhez 

felelős: minden alsó tagozatos tanító, leendő 1. osztályos tanítók 

- megemlékezés a népmese napjáról 

  

 

Október: - az október 6-i ünnepély osztálykeretben  

felelős: minden alsó tagozatos tanító 

                       - október 8. pályaorientáció nap, Városi rendezvényhez igazodva 

- október 23-i megemlékezés iskolai ünnepély - felelős tanárok 

- iskolai papírgyűjtés 

- bekapcsolódunk a „zoknicsere” programba 

- Őszi tárlat 

- Tudástár látogatása a tanév folyamán 

- Móra Ferenc Múzeum látogatása a tanév folyamán 

- Tájház látogatása a tanév folyamán 

 

November: - a Karácsonyi projekt előkészítése, kapcsolódás az iskolai rendezvényekhez 

 felelős: osztálytanítók 

- Adventi kézműves foglalkozások szervezése, lebonyolítása a három hetes 

projektben 

felelős: napközis csoportvezetők 

 

December: - Mikulás ünnepség - felelős: osztálytanítók 

 - DIFER mérések az 1. osztályban - felelős: elsős tanítók 

 - Karácsonyi Koncert - felelős: osztálytanítók 

                        - jeles napok népszokások 

 

Január: - félévzárás, az ehhez kapcsolódó adminisztrációk elkészítése 

  felelős: osztálytanítók 

 - óvodai szülői értekezlet, felelős: leendő 1. o. tanítók 

 - iskolai 3.-4. o. szavalóverseny  

                                    felelős: osztálytanítók 

 -Téli tárlat 

 

Február: - óvodai szülői értekezlet 

 - nyílt nap - felelős: osztálytanítók 

 - szülői bál hirdetése, szervezése 

   - iskolai szavalóverseny 1-2. oszt. - felelős: munkaközösség vezető 

 - farsang - felelős: osztálytanítók 

 - városi 3.-4. oszt. szavalóverseny megrendezése 

             felelős: alsós munkaközösség 

 

 

Március:  - városi szavalóverseny 1-2. oszt. - felelős: munkaközösség vezető 

- Március 15. iskolai ünnepély - felelős: a 4.o.-os osztályfőnökök 

- Gergely-járás felelős: Huszár Zoltánné 

- Tavaszi tárlat 



- Beporzók napja, Víz világnapja, Föld órája 

 

Április:  - óvodai program (a beiskolázás előkészítésének folytatása) 

- részvétel a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényeken (Alsóvárosi 

Tájház)   

- felkészülés az anyák napja megünneplésére, felelős: osztálytanítók 

  - iskolai papírgyűjtés, felelős: osztálytanítók 

                       - Témahét, felelős: osztálytanítók 

                       - Fenntarthatósági témahét 

                       - Föld napja program  

 

 

Május:  - az anyák napja megünneplése 

  - év végi felmérések egyeztetése, felelős: osztálytanítók 

- Családi nap, felelős: alsós munkaközösség 

- Madarak fák napja 

 

 

Június:       - DÖK napon való részvétel, szervezése segítség  

felelős: osztálytanítók 

                    - éves munka értékelése, felmérések tapasztalatainak leszűrése 

 felelős: munkaközösség vezető  

        - az év végi adminisztráció pontos elkészítése 

        - Nyári tárlat 

 

A foglalkozások hétfőnként, kétheti rendszerességgel történnek. Minden hónap első hétfőjén a 

foglalkozásokat a leendő elsős tanítók vezetik. 

 

Osztályszintű rendezvények:  

 

Október 6: Megemlékezés az Aradi vértanúkról 

November:  Fogászati és testápolási vetélkedő 

December: Téli ünnepek 

Február:  Farsang: 1-2 osztály, 3-4. osztály 

Március:         Múzeumi foglalkozás 

Május:  Anyák napja – anyukák, nagymamák 

Június 4. Megbékélés napja 

Iskolai szintű rendezvények: 

        

Szeptember: - Tanévnyitó ünnepély – alsó 

 - Készülődés a papírgyűjtésre 

 - Magyar Madártani Egyesület munkatársának előadása 



                       - Hermann Ottó Horgászegyesület munkatársának előadása 

 - Horgászverseny 

 

Október:  - Bábszínházbérlet (4 alkalomra) 

                       - Október 23.      

                       - Papírgyűjtés                     

                       - Métázás 

- - Pályaorientációs nap 

 

November: - „Karácsonyi” projekt elindítása 

 - Adventi kézműves foglalkozás 

 - Sportversenyek évfolyamok között, 3.-4. oszt. 

                       - Szegedi Filharmonikusok koncert 

 

December:     - Karácsonyi koncert 

 - Alsós színházlátogatás  

 

Január: - Félév zárása 

                  - Szülői értekezlet 

 

Február: - Nyílt nap - Felelős: munkaközösség vezető 

 - Farsang 

 - 1-2. oszt. iskolai szavalóverseny 

 - 3.-4. oszt. városi szavalóverseny 

 - Szülők-nevelők bálja  

  

Március: - Március 15. Nemzeti ünnep;  

   Felelős: a 4. osztályos osztályfőnökök 

 - 1-2. oszt. városi szavalóverseny 

 - Alsós színházlátogatás 

                       - Gergely-járás 

 

Április: - Szegedi Szimfonikusok koncertje 

                       - Megemlékezés a költészet napjáról 

                            

Május:  - Témahét 

 - Családi nap 

                       - Sportverseny 3.-4. évfolyam 

 

Június: - DÖK nap, évzáró, ballagás 

 - Múzeumlátogatás 

                            - Ismerkedés Szegeddel 

 



Folyamatos tanulmányi versenyekre való felkészítés és kísérés. 

 

Versenyek:  

 

Városi:  - Szavalóverseny 

  - Helyesírás  

  - Matematika 

  - Móra szövegértő – olvasás 

  - Kazinczy szép kiejtés 

  - Herman Ottó – természetismeret 

  - Bólyai matematika 

  - Zrínyi matematika 

  - Városi, területi rajz 

  - Fogalmazás  

  - Internetes versenyek: Mozaik  

    - Bendegúz - levelezős 

    - Kisnyelvész - levelezős 

 

Iskolai  versenyek:  

 

Szeptember   - Horgászverseny 

Január:   - Szavalóverseny 3-4. osztály 

     Felelős: munkaközösség vezető 

 

Február:   - Városi szavalóverseny 3-4. osztály 

     Felelős: alsós munkaközösség 

 

Március:   - Matematika verseny 2-4. osztály 

   - Szavalóverseny 1-2. osztály 

   Felelős: munkaközösség vezető 

 

Április:   - Olvasási verseny 1-4. osztály 

     Felelős:  1-2 osztályban: Péterné Brányi Ildikó,  

              3-4. osztályban: Váradiné Dudás Gabriella 

  - Herman Ottó – 1-2. forduló 

   Felelős: Csiszárné F. Csamangó Erika 

 

Május: - Közlekedésbiztonság  

 -3.,4. osztályos kapitánylabda bajnoksága  

Felelős: Novák Zsolt 

 

 

Iskolán kívüli tevékenységek: 



 

- Vadaspark 

- Színház – mozi - bábszínház látogatás 

- Városnéző séták 

- Kihelyezett tanítási nap 

- Somogyi Könyvtár látogatása 

- Szegedi Szimfonikusok 

- Újszegedi Kamarazenekar 

- Móra Ferenc Múzeum 

- Alsóvárosi Tájház 

- Tudáskapu 

- Füvészkert 

- Agora 

- Hermann Ottó Horgászegyesület 

- Magyar Madártani Egyesület 

 

Osztályfőnökök: 

 

1.a Laczi Ágnes  

1.b Török Eszter 

2.a Fogarassy Anett 

2.b Novák Zsolt 

3.a Váradiné Dudás Gabriella 

3.b Molnár Tímea 

4.a                  Péterné Brányi Ildikó       

4.b                  Vargáné Albert Klára                   

   

A munkaközösség tagja továbbá:  

                      

Bagdi-Seres Márta napközis csoportvezető 

Barabás Mercédesz napközis csoportvezető és pedagógiai asszisztens 

Bihi Anett tanító és napközis csoportvezető 

Bíró Zsóka napközis csoportvezető 

Csiszárné Farkas-Csamangó Erika tanító és napközis csoportvezető 

Huszár Zoltánné tanító és napközis csoportvezető 

Skrionyáné Gyivicsán Márta napközis csoportvezető 

 

 

 
„Azokért élünk, akiket szeretünk, 

Azokért, akik igaznak tartanak. 

 A jövőért élünk, a szépért, s jóért 
Amit tehetünk.” 

(Széchenyi István) 



 

 

 

Szeged, 2022. augusztus 25. 

 

 

         Péterné Brányi Ildikó 

        munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A tekintély és a szeretet jobban biztosítja a fegyelmet, mint akármilyen szigorú 

eszközök.” 

Johann Friedrich Herbart 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reál munkaközösség munkaterve 

2022/2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Dányi Ágnes 

 

 

 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Johann_Friedrich_Herbart


A felső tagozaton két szakmai munkaközösség látja el a tantárgyakhoz kapcsolódó szakmai 

tevékenységet, ezen kívül az osztályfőnöki és ÖKO munkaközösségek, valamint a 

Diákönkormányzat együttműködésével valósítjuk meg a szabadidő hasznos eltöltésének 

szervezését. Az egyes közösségek évek során kialakult jó együttműködését az idén is 

szeretnénk tovább erősíteni, egymás munkáját kiegészíteni, segíteni. Célunk, az alsós 

munkaközösséggel kialakított szakmai kapcsolat mélyítése.  

A reál munkaközösség a biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, technika, 

természettudomány, rajz, testnevelés órákat tartó nevelőkből tevődik össze. A tantárgyak 

tanítása szaktantermekben folyik. A szaktantermek felszereltsége megfelelő, mely segíti 

diákjainkat az ismeretek élményszerűbb elsajátításában. 3 tanterem – biológia, fizika-kémia, 

matematika – rendelkezik interaktív táblával. A munkatársak számára megvannak az 

oktatáshoz szükséges eszközök, az IKT használata biztosított a nevelők számára.  

A reál munkaközösség legtöbb tagja alkalmazza mindennapos tanítási gyakorlatában – a 

tanítási órái 20 %-ban - a Komplex Alapprogramot. 

 

I. A munkaközösség tagjai 

 

Bereczki Jánosné 

Bíró Erzsébet 

Dányi Ágnes 

Feketéné Kőkuti Ildikó 

Király Benedek 

Kónyáné Kapitány Gabriella 

Kovács Katalin 

Kocsis Savanya Antalné 

Medvegy Petronella 

Tichy-Rácsné Bodré Ágnes 

Tibai József 

Zelenainé Valaczkai Gyöngyi 

 

II. Az éves feladatok 

 
Oktatási feladatok: 

- Kiemelt feladat: tanulóink tudásának felmérése, azonos szintre hozása különös 

tekintettel a vírus helyzet miatt bevezetett digitális oktatás időszakában elsajátított 

ismeretekre koncentrálva. 



- NAT 2020 kerettantervhez elkészített helyi tantervek bevezetése a 7. évfolyamon, 

a helyi tantervhez kapcsolódó tanmenetek elkészítése. 

- A KAP programban elsajátított DFHT órák tanmenetbe való betervezése és 

megvalósítása a tanórák 20 %-ba. 

- Tanulóink megalapozott, korszerű ismereteinek kialakítása, készségeinek 

fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása. 

- Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének 

megfelelően.  

- Az új tantárgyak (földrajz, biológia, fizika, kémia) megkedveltetése. 

- A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése. 

- Mindennapos munkákban az IKT-s eszközök rendszeres használata, a digitális 

táblák egyre szélesebb körben való alkalmazása. 

- A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös 

segítése a tantárgyak közötti koncentrációval. 

- Kiemelt feladat: a tehetséges tanulók fejlesztése mellett a gyengébben teljesítők 

felzárkóztatása. – Megvalósítása: differenciált óratervezéssel, szakkörök és 

korrepetálások megtartásával, versenyeken való részvétellel. 

- Tanulóink felkészítése a középiskolai felvételikre. 

- A kompetencia- és természettudományos mérésre való felkészítés. 

- Szövegértés fejlesztése a különböző reáltantárgyak tanítási óráin is 

- Logikus gondolkodás fejlesztése 

- Önművelődés, internet és könyvtár megfelelő használatára ösztönzés, a digitális 

oktatás tapasztalatainak megbeszélése, a felmerülő problémák megoldására 

javaslatok kidolgozása 

- A tanulókban ki kell fejleszteni az információs rendszerben való eligazodás, 

valamint annak kritikai módon való használatának képességét. 

- Fontos, hogy tanulóink a tanult ismereteket tudják alkalmazni, képesek legyenek a 

problémák felismerésére, megoldására. 

- Feladatunk tanulóink biztos és bővíthető ismereteinek megalapozása. 

 

Nevelési feladatok: 

 

- Kötelességtudat fejlesztése. 

- Rendszeres, pontos, fegyelmezett feladatvégzés szokásainak kialakítása. 

- A munka megbecsülése, fontosságának tudatosítása. 

- Tudatos környezetvédelemre nevelés (ÖKO iskola) - környezetünk tisztaságának 

megóvás, szelektív szemétgyűjtés. 

- Környezettudatos magatartásformák kialakítása és gyakoroltatása. 

- A természetvédelem, az egészséges életmód fontosságának felismertetése tanórán 

és tanórán kívül. 

- Tantermek, közvetlen környezet megóvása a rongálásoktól. 

- Esztétikus környezet kialakítása, tantermek és folyosók időszakos dekorálásával. 

- Viselkedéskultúra javítása. 

- Házirendben meghatározott viselkedési, erkölcsi szabályok betartatása. 



- A testi-lelki egészség ápolása, egészséges életmód kialakítása, káros szokások 

csökkentése. test és lélek harmonikus fejlesztése 

- Iskolai programok szervezése, lebonyolítása. 

- Célunk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás hatékony módszereit. 

- Olyan iskola kialakítására törekszünk, ahol a tanárok is és a tanulók is jól érzik 

magukat. 

- Feladatunk az értelmi képességek, illetve a tanuláshoz és az önálló 

ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ 

megismeréséhez való törekvés igényeinek kialakítása. 

III.  Foglalkozások tartalma és ütemezése 

 

 

Időpont Feladat 

Augusztus Munkaterv megbeszélése, elkészítése. 

Éves feladatok kiosztása. 

Szertár, tanterem rendezés, dekorálás 

Szeptember Tanmenetek elkészítése, felülvizsgálata, különös 

tekintettel a 7. évfolyamon a bevezetésre kerülő 

NAT2020 alapján készült helyi tantervre, illetve a KAP 

program keretébe beillesztett DFHT órákra. (Beadási 

határidő: szept. 15.) 

Pedagógus önértékelés előkészítése, ütemezése. 

Szakkörök, egyéni foglalkozások, felvételi előkészítők 

megszervezése, indítása.  

Versenyek figyelemmel kísérése, jelentkezések (Felelős: 

Bereczki Jánosné). 

8. osztályosok pályaválasztási kompetenciamérésének 

előkészítése (Kónyáné Kapitány Gabriella, Feketéné 

Kőkuti Ildikó) 

A digitális oktatás tapasztalatai – tapasztalatcsere, 

ötletbörze. 

Október Matematika szakos kollegák (Bereczki Jánosné, Dányi 

Ágnes, Feketéné Kőkuti Ildikó) megbeszélése a központi 

felvételire való felkészítéssel kapcsolatban (előző évi 

tapasztalatok, eredmények megbeszélése). 

Papírgyűjtésen való részvétel. 

8. osztályosok pályaválasztási kompetenciamérésének 

koordinálása, ellenőrzése 



DFHT-s órák szervezésének tapasztalatai – 

tudásmegosztás 

Házi levelező matematika verseny megszervezése, 

indítása ( Bereczki Jánosné) 

Autómentes nap – iskola szintű megmozdulás szervezése, 

plakátok készítése (Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Bíró 

Erzsébet) 

Állatok világnapja – Házi kisállat bemutató szervezése, 

lebonyolítása 

November Matematikai ügyességi játékok házversenye I. 

Bekapcsolódás az Advent és Karácsony projektbe. 

Felkészítés a központi felvételire. 

Tantermek, folyósok folyamatos – az évszaknak, 

ünnepeknek, megemlékezéseknek megfelelő - 

dekorálása. 

December Önértékelés: Király Benedek 

Felkészítés a központi felvételire. 

Felzárkóztató foglalkozások szervezése a félévben 

gyengén teljesítők, illetve a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók  részére, különös tekintettel az 

esetleges javítások érdekében. 

Bekapcsolódás a Karácsonyi Koncert szervezésébe, 

lebonyolításába. 

Január A KRÉTA napló rejtelmei - tapasztalatcsere 

Az első félév munkájának értékelése. 

A második félév feladatainak megbeszélése.  

Városi, megyei versenyek figyelemmel kísérése. 

(Bereczki Jánosné) 

Február Nyílt nap – 5. osztály matematika (Dányi Ágnes, 

Bereczki Jánosné);  

5. osztály természettudomány (Zelenainé Valaczkai 

Gyöngyi) 

A központi felvételik tapasztalatainak megbeszélése. 

Matematikai ügyességi játékok házversenye II. 



Szülők-nevelők báljának szervezése, lebonyolítása. 

Március Az előző évi kompetencia mérések tapasztalatai, 

feladatok, célok erre a tanévre. 

Fizika, logika, természetismeret  háziverseny 

megszervezése, lebonyolítása a felső tagozatosok 

számára 

Tudásmegosztás – digitális tábla, DFHT tanóra tervezése, 

a megvalósítás buktatói 

NAT2020 kerettanterveihez kapcsolódó helyi tantervek 

kidolgozása a 8. évfolyam számára tantárgyanként 

(digitális kultúra 4. évfolyamra is.) 

Föld órája – figyelemfelhívás és megvalósítás 

 „Víz Világnapja” – iskolai „beöltözködés” 

megszervezése, lebonyolítása, a városi rendezvényen 

való részvétel megszervezése és kivitelezése 

Április Fenntarthatósági témahét megszervezése, lebonyolítása. 

(Felelős: Dányi Ágnes) 

Részt veszünk a városi Föld Napja programokon. 

Családi nap programjainak előkészületei. 

Papírgyűjtésen való részvétel. 

Digitális óratervek, jó gyakorlatok házi tudásbankba 

gyűjtésének megkezdése évfolyamonként, tantárgyanként 

„Föld Napja” – iskolai megemlékezés 

Május Matematikai ügyességi játékok házversenye III. 

Önértékelés: Medvegy Petronella 

Családi nap lebonyolítása. 

Kompetenciamérés. 

 „Madarak, fák napja” 

Június Éves munka megbeszélése, értékelése.  

Beszámoló előkészítése. 

 

 

 

IV. A munkaközösség által tervezett  egyéb programok. 

 



- Műanyagkupak gyűjtés - verseny az osztályok között. 

- Felkészítjük tanulóinkat a középiskolai felvételikre minden tantárgyból. 

- Városi versenyek előtt házi bajnokságot szervezünk.  

- Városi versenyeken indítjuk tanulóinkat /felkészítjük és elkísérjük őket. 

- A sportversenyekre felkészítjük és elkísérjük a tanulókat. 

- Részt veszünk tanulóinkkal a város által meghirdetett tanulmányi és 

sportversenyeken. 

- Levelező versenyeken indítjuk tanulóinkat. 

- Rajzversenyeket szervezünk. 

- A tanulók munkáival folytatjuk a folyosók és a tantermek dekorálását. 

 

V. A munkaközösség pedagógusai a következő versenyeken tervezik tanítványaikat 

indítani: 

 

- Középiskolák által meghirdetett versenyek (különös tekintettel a 7.-8. 

évfolyamosok számára) 

- világnapokhoz, különböző kiemelkedő eseményekhez kapcsolódó rajzversenyek, 

pályázatok 

- Csizmazia György természettudományi verseny 

- Herman Ottó természettudományi verseny 

- Hatvani Fizika verseny 

- Levelező versenyek különböző tantárgyakból: 

o Mozaik 

o Bendegúz 

- Matematika versenyek: 

o Bonifert Domonkos levelező verseny 

o Zrínyi Ilona tesztverseny 

o Curie levelező verseny 

o Makkosházi városi verseny 

- Városi védőnői szolgálat által szervezett vetélkedő 

- Víz világnapja – városi vetélkedő 

- Föld napja – tankerületi vetélkedő 

 

 

Szeged, 2022. augusztus 26. 

 

 

         Dányi Ágnes 

 

 
 

 

 

 

 



A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 
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Jóváhagyta:    Készítette: 

 

    Feketéné Kőkuti Ildikó                Novákné Engi Ildikó 

        intézményvezető        munkaközösség-vezető



 

I. A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI, FELADATKÖRÖK: 

   

 1. Bartha Csilla: angol (óraadó, okt.18-ig) 

 2. Bókáné Papp Éva:  angol, osztályfőnök 7.a 

 3. Boldizsár Endre:  magyar nyelv és irodalom, történelem, könyvtáros, hon- és  

                                                    népismeret, osztályfőnök 8.b    

 4. Lázárné Tóth Klára: magyar nyelv és irodalom, ének-zene, énekkar, etika, 

osztályfőnök 5.a 

 5. Mosonyi Borbála:        könyvtáros, napközi  

 6.Kelemen Szabolcs:        angol  (okt.18-tól) 

 7. Novákné Engi Ildikó         angol, etika, osztályfőnök 6.b 

 8. Pápis Csilla:    fejlesztő pedagógus, a diákönkormányzat munkáját segítő  

     nevelő 

 9. Skrionyáné Gyivicsán Márta:   angol, magyar nyelv és irodalom, napközivezető  

10. Szászné Narancsik Judit:    fejlesztő pedagógus 

11. Országh Gyöngyvér:                magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret, napközi 

12. Tichy-Rácsné Bodré Ágnes:     történelem, földrajz, napközi  

13. Varga Klára Judit:                      etika, dráma és színház, osztályfőnök 7.b,  

                                                         pedagógiai munkát segítő nevelő 

 

II. NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA 

 

❖ Korábban több  tanéven keresztül nevelő-oktató munkánk kiemelt feladata volt a 

TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében a kompetencia alapú oktatás bevezetése, a TIOP 

1.1.1-09. pályázat „Tanulói laptop program” megvalósítása, valamint  a TIOP 1.1.1-

07. pályázat megvalósítása keretében a résztvevő tanulócsoportok oktató munkájában 



a digitális táblák használata, alkalmazása. Ebben a tanévben is feladatunknak tekintjük 

a pályázat megvalósítása során szerzett tapasztalatok, új módszerek, munkaformák, 

tanulásszervezési eljárások beépítése, a kapott eszközök további használatának 

beépítését nevelő-oktató munkánkba. 

❖ Ugyancsak kiemelt feladatunk továbbra is a Kréta elektronikus napló alkalmazásával 

kapcsolatos információk folyamatos megújítása, bővítése. 

❖ Ebben a tanévben is kéthetes „ciklusos” órarenddel tanítunk. 

❖ 2020-ban a NAT módosítása került bevezetésre 1. és 5. évfolyamon, az ehhez 

kapcsolódóan megjelent új kerettantervek alapján a helyi tanterv módosítása 

megtörtént. 

            Ehhez kapcsolódóan az idei tanévben -felmenő rendszerben- már a hetedik évfolyam 

            nevelése-oktatása is az új NAT követelményrendszere alapján történik, így erre az  

            évfolyamra vonatkozó helyi tanterv kidolgozása is tantárgyanként elkészült. 

❖ Az előző tanévek során intézményünkben bevezetésre került a Komplex Alapprogram. 

Ebben a tanévben a program alkalmazása tovább folytatódik. A munkaközösség 

valamennyi tagja ennek megfelelően, a KAP alapelveit, fejlesztési céljait szem előtt 

tartva állítja össze tanmeneteit, ennek megfelelő tanulásszervezési módszereket, 

eljárásokat, egyénre szabott differenciálási módokat választ és jelöl meg. A cél olyan 

tanítási-tanulási stratégiák kiválasztása és alkalmazása, melyek segítségével az 

intézményben meghonosítható a tevékenységközpontú tanítási gyakorlat, mely során a 

tanulók számára a tanulás élmény. Az ezek alapján módosított Pedagógiai Programban 

található jelöléseket alkalmazzuk a tanmenetekben, és az elektronikus naplóban 

egyaránt. 

❖ Intézményünk a 2022/2023. tanévben is elnyerte a „Boldogiskola” címet. Ennek 

megfelelően havonta „boldogórák” megtartását vállaljuk tanítványaink harmonikus, 

kiegyensúlyozott lelki életének megteremtése és fejlődése érdekében. 

 

Feladatunk még: 

• tanulóink megalapozott, korszerű, a mindennapi életben is hasznosítható ismereteinek 

kialakítása, készség- és képességfejlesztés  

• kommunikatív, beszédközpontú oktatás az idegen nyelvekben 

• felkészítés a középiskolára 



• az adott idegen nyelv gyermek- és ifjúsági irodalmának, országának, szokásainak 

megismerése 

• rendhagyó angol órák, autentikus idegen nyelvi műsorok látogatása, nyílt / bemutató órák 

tartása 

• a tehetséges tanulók versenyeztetése városi, országos versenyeken. 

 

Munkaközösségünk erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kíván nevelni. 

 

Következetes tanári munkával el kívánjuk érni, hogy diákjaink: 

➢ tekintsék kötelességüknek a tanulást 

➢ becsüljék a szorgalmat, a tudást és a munkát 

➢ legyenek együttműködésre készek társaikkal és a felnőttekkel 

➢   ismerjék meg a tanulás helyes és hatékony módszereit 

➢   legyenek képesek önálló ismereteket szerezni és tudásukat továbbfejleszteni 

➢   legyenek fegyelmezettek, alkalmazzák az emberek közötti érintkezés, a 

kommunikáció elfogadott formáit, módszereit 

➢   tartsák tiszteletben mások szokásait és tulajdonát. 

➢   a tanulók egyéni képességeihez igazítjuk a munkaformákat (önálló, 

csoportos, differenciált) 

Munkánk során figyelembe vesszük a korábbi évek belső értékelésének eredményeit, 

melyek alapján: 

➢ növeljük a személyes törődést tanítványainkkal 

➢ segítjük az osztályközösség összekovácsolását 

➢ felhasználjuk a központi mérések eredményeit a típushibák feltárásával. 

 

Továbbá: 

➢ Javítjuk tanulóink neveltségi szintjét (önfegyelem, trágár beszéd, 

öntörvényűség).  

➢ Külön figyelemmel kísérjük a HHH-s, SNI-s, BTMN-es tanulók fejlődését. 

➢ Figyelmet fordítunk arra, hogy a történelmi események megismertetésével 

erősödjön bennük a haza, a szülőföld iránti szeretet. 

➢ Óralátogatásokkal, szakmai tanácsokkal, egységes követelményrendszerrel 

segítjük elő a minőségi munkát. 



➢ A tanulók esztétikai nevelését mozdítjuk elő a zene, a művészetek 

segítségével. 

➢ Segítjük a pályájuk elején álló kollégákat, a tapasztalt, gyakorlott 

munkatársak véleményére számítunk. 

➢ Törekszünk arra, hogy tiszteljék diákjaink történelmünket, anyanyelvünket, 

más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit. 

➢ Partneri kapcsolatot igyekszünk kiépíteni a szülői házzal.  

➢ Közösségfejlesztő és szabadidős programokat szervezünk. 

➢ Az intézményünkben működő többi munkaközösséggel szoros kapcsolatot 

tartunk fenn, és együttműködünk az iskolai élet minden területén. 

➢ Értékelő esetmegbeszéléseket tartunk, bekapcsolódunk a gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkába. 

 

A munkaközösség konkrét feladatai: 

 

augusztus:  

• a munkaközösség alakuló megbeszélése, munkaközösségvezető választása 

• a munkaterv megvitatása és elfogadása 

• az előző tanév tapasztalatainak megvitatása 

 

szeptember: 

• a szaktantermek anyagigényeinek felmérése 

• levelező versenyek ismertetése, megszervezése, beindítása, nevezések 

• tanmenetek készítése (különös tekintettel a KAP bevezetésére) 

• nyolcadikosok pályaorientációs kompetenciamérése (2022. szeptember 19. és 

2022. október 10. között, Boldizsár Endre, Lázárné Tóth Klára) 

• új, országos bemeneti mérések előkészítése (6. és 8. évfolyamokon, magyar és 

angol szakos pedagógusok, szept.26-nov.30.) 

• „Mozdulj a klímáért!” akcióban részvétel (szeptember 1 – október 21.) 

 

október:   

• idősek világnapja (köszöntő műsor az idősek otthonában, felelős: Lázárné Tóth 

Klára) 



• október 4.   az állatok világnapja (részvétel, együttműködés) 

• csatlakozás a Világ Legnagyobb Tanórájához (október 3-7. opcionális) 

• október 6.   az aradi vértanúkról megemlékezés (felelős: történelem 

szakos kollégák) 

• pályaorientációs nap megszervezése (október 14. felelős: 

osztályfőnökök) 

• őszi papírgyűjtés (együttműködés) 

• az 1956. október 23-i forradalom tiszteletére rendezett iskolai ünnepség 

megszervezése (rendkívüli helyzet esetén: online megemlékezés) 

(felelős: Bókáné Papp Éva, Varga Klára Judit, Szászné Narancsik Judit, 

Skrionyáné Gyivicsán Márta) 

• a zenei világnap alkalmából angol és német dalok tanulása (tanórák) 

• tökfaragó verseny és délután játékos feladatokkal (tervezett időpont: október 

vége, őszi szünet előtt) 

• vers- és prózamondó verseny felső tagozatosoknak (felelős: magyar szakos 

kollégák  

 

november: 

• az iskolai „Advent” projektbe való bekapcsolódás, együttműködés  

(november 14 - december 19. között) 

• kapcsolattartás a szülőkkel – fogadóóra 

• csatlakozás az Európai Hulladékcsökkentési héthez (november 19-27.) 

• adventi koszorúkészítő versenyen részvétel, együttműködés (november vége,  

felelős:  osztályfőnökök) 

 

december:   

• Mikulás – buli (december 2. osztályfőnökök, Pápis Csilla) 

• karácsonyi koncert (az „Advent” projekt keretei között, december 19.) 

• rendkívüli helyzet esetén koncert helyett: online műsor, felelős: Lázárné 

Tóth Klára, Novákné Engi Ildikó, Pápis Csilla 

• karácsonyi műsor az idősek otthonában (felelős: Lázárné Tóth Klára, 

Boldizsár Endre) 

 



           január:  

• „Töri-mozi” 5-6. osztályosoknak (felelős: Boldizsár Endre, Tichy-Rácsné 

Bodré Ágnes) 

• a munkaközösség első félévi munkájának értékelése   

• a félévi dokumentumok elkészítése 

• a következő  tanévi tankönyvek rendelésének megbeszélése 

• az első félévben gyengén teljesítő tanulók felzárkóztatásának 

megkezdése 

• könyvtárhasználati vetélkedő szervezése, lebonyolítása (plakátkészítő 

verseny alsósoknak, felelős: Boldizsár Endre, Mosonyi Borbála) 

 

február:  

• részvétel az iskolai farsang megszervezésében, lebonyolításában  

(felelős: Pápis Csilla) 

• farsangi buli felsősöknek (február 10., felelős: Pápis Csilla, 

osztályfőnökök) 

• „Nyílt nap” – idegen nyelvi bemutató óra (február 16., magyar, 

matematika és nyelvi órák ötödik évfolyamon) 

• felkészülés a „Szülők-nevelők báljára” (február 25.) 

 

március:    

• Pénz7 programjai ("PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. 

március 6-10.önkéntesen) 

• a 4. osztályos angol nyelvi szintfelmérő dolgozatok felülvizsgálata, 

aktualizálása 

(felelős: Skrionyáné Gyivicsán Márta, 1. felmérő dolgozat) 

• Húsvét (tanórai és alsós szakköri keretek között) 

• tankönyvigények leadása 

• Víz világnapja  (március 22., felelősök: osztályfőnökök) 

• Digitális témahét (március 27-31. opcionális) 

• Te Szedd! akcióban való részvétel ( ha meghirdetésre kerül, felelős: 

osztályfőnökök) 

• húsvéti tojásdíszítő verseny (március utolsó hete, felelős: Pápis Csilla) 



• új, országos kimeneti mérések előkészítése (6., 7. és 8. évfolyamokon, magyar 

és angol szakos pedagógusok) 

 

április:   

• tavaszi papírgyűjtés (április első hete) 

• Sokszínűség hete (önkéntesen, Novákné Engi Ildikó) 

• Föld napja (április 22.), virágültetés (együttműködés) 

• „Énekelj a Földért!” – közösségi akcióban való részvétel 

• a „Fenntarthatósági témahét”-ben való közreműködés  (április 24-28. 

mindenki) 

• kapcsolattartás a szülőkkel – fogadóóra 

• a hetedikes tanulók felkészítése az erdélyi kirándulásra  (Határtalanul! 

nyertes pályázat esetén) 

 

május:   

• A Családi nap előkészületeiben, lebonyolításában való közreműködés 

(május 13.) 

• Madarak, fák napja (önkéntesen, szaktanárok bevonásával - 2022.május 

10.) 

• a 4. osztályosok szintfelmérése (felelős: angol szakos kollégák, 1.felmérő 

dolgozat 

• Sulizsák! ruhagyűjtő akcióban való részvétel (ha meghirdetésre kerül) 

• a hetedikes osztályok erdélyi kirándulása (Határtalanul! nyertes pályázat 

esetén) 

(felelős: Bókáné Papp Éva, Novákné Engi Ildikó, Varga Klára Judit)  

 

június:   

• környezetvédelmi világnap: Zölden jobb! akcióban való részvétel (június 

eleje) 

• a 4. osztályosok nyelvi szintfelmérése (felelős: angol szakos kollégák,  

2. felmérő dolgozat) 

• közreműködés és részvétel a DÖK-nap lebonyolításában (június 15.) 



• ballagás és tanévzáró ünnepély megrendezése (június 17., felelős: 

Bókáné Papp Éva, Varga Klára Judit)  

• a 4. osztályos tanulók későbbi nyelvi csoportokba sorolásának tervezett 

• tankönyvrendelések módosítása, véglegesítése 

• a mérések eredményeinek megjelenítése az iskola honlapján 

• a munkaközösség éves munkájának értékelése   

• a tanév végi dokumentumok elkészítése 

• az erdélyi kirándulás értékelő szakasz megszervezése, lebonyolítása 

(Határtalanul! nyertes pályázat esetén) 

• a nemzeti összetartozás emléknapja (Novákné Engi Ildikó) 

 

Az iskolai szintű versenyek (humán) lebonyolításában a munkaközösség minden tagja részt 

vesz. Folyamatosan végzett tevékenységek:  

❖ Iskolamúzeum gondozása (felelős: Tichy-Rácsné Bodré Ágnes) 

❖ igény esetén könyvtárórák megtartása (főként alsó tagozatosoknak, felelős: Boldizsár 

Endre, Mosonyi Borbála) 

❖ szaktantermek dekorálása (a munkaközösség valamennyi tagja) 

❖ A munkaközösség több tagja boldogórákat tart minden hónapban. 

❖ Igyekszünk együttműködni az intézményben működő más munkaközösségekkel, 

bekapcsolódunk az ÖKO-munkaközösség minden programjába. 

❖ A 2021.szeptember 1- 2026.augusztus 31. közötti második önértékelési ciklushoz 

kapcsolódóan ebben a tanévben a munkaközösség 3 tagja vesz részt, mely később 

kerül kijelölésre. 

 

A munkaközösség tagjai városi- és tankerületi versenyekre, pályázatokra is neveznek 

tanulókat. 

A munkaközösség tagjai a tanév során megrendezésre kerülő továbbképzéseket, 

tankönyvbemutatókat továbbra is figyelemmel kísérik, néhányan rendszeresen részt vesznek a 

„Pedagógiai esték” elnevezésű előadássorozat eseményein. A munkaközösség tagjai 

intézményünk életének eseményein részt vesznek, a programok megszervezésében és 

lebonyolításában közreműködnek, valamint a Diákönkormányzat rendezvényeinek 

megszervezésében és lebonyolításában is segítik a DÖK munkáját segítő pedagógust.  



A munkaközösség tagjai részt vesznek a Lázár Ervin program eseményein, valamint 

közreműködnek a tájházi foglalkozásokon, rendszeresen látogatják diákjainkkal a könyvtárak 

és múzeumok, valamint az Agóra és a Tudástár rendezvényeit, a Szegedi Vadaspark és a 

Szegedi Fűvészkert programjait. 

 

Országos versenyek: 

• Arany János magyarverseny 

• Bolyai anyanyelvi verseny 

• Csizmazia pályázat 

• Mozaik anyanyelvi verseny 

• Bendegúz anyanyelvi verseny 

• országos angol nyelvi verseny 

 

Városi versenyek: magyar 

• vers- és prózamondó verseny 

•  Arany János irodalmi kávéház, balladamondó verseny 

• városi roma szavalóverseny, rajzverseny, tematikus plakátkészítő verseny 

• „Rímbe szedett természet” füvészkerti szavalóverseny 

• versíró verseny 

 

Városi versenyek: történelem 

• Mozaik levelező verseny 

• Tudásbajnokság (Bendegúz) internetes verseny 

 

Idegen nyelvi versenyek: 

 

• TITOK angol nyelvi levelező verseny 

• Tudásbajnokság (Bendegúz) internetes verseny 

• Mozaik Tanulmányi Verseny 

• William Blake Angol Nyelvi Szépkiejtési Verseny 

• Milne tankerületi angol nyelvű szavalóverseny 

• A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola „Angol nyelvi 

Tehetségkutató” versenye   

• A Radnóti Miklós Gimnázium Tehetségkutató Angol nyelvi versenye 



• Országos angol nyelvi verseny 

• Tabán – Teszt – Túra angol nyelvi tesztverseny 

• London Bridge tesztverseny 

 

 

A munkaterv készítésekor a munkaközösség a hagyományos értelemben vett tanév rendjét 

vette alapul. Természetesen a rendkívüli járványügyi helyzethez igyekszünk alkalmazkodni, 

viszont fontosnak tartjuk, hogy a nagy, közös iskolai rendezvények, események egy esetleges 

járványügyi korlátozás esetén is megrendezésre, lebonyolításra kerüljenek olyan formában, 

amelyet az aktuális, érvényben lévő rendelkezések nem tiltanak. 

 

 

 

 

Szeged, 2022. augusztus 26.  

 

 Novákné Engi Ildikó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szegedi Alsóvárosi 

Általános Iskola 
 

 

 

 

 

ÖKO munkaközösség 

éves munkaterv 

2022/2023. tanév 

 

 
 

„Van reményem a jövőben: a fiatalok, akik megértik a 

 problémákat, és van kellő erejük a világ megváltoztatásához.” 

   (Jane Goodall) 

 

készítette: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi 

Szeged, 2022.augusztus 26.        

 

 

 

 

 

A munkaközösség tagjai: 
Tibai József                                  

Dányi Ágnes                                   

 

Feketéné Kőkuti Ildikó 

 

Péterné Brányi Ildikó                      

 

Lázárné Tóth Klára                         

 

intézményvezető (földrajz-testnevelés) 

intézményvezető-helyettes (matematika-

földrajz, informatika) 

intézményvezető-helyettes (matematika-

angol) 

alsós munkaközösség-vezető (tanító, 

gyógypedagógus) 

osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

(magyar-ének) 



Bereczki Jánosné                       

Kónyáné Kapitány Gabriella          

 

Zelenainé Valaczkai Gyöngyi        

Pápis Csilla 

 

 

Kovács Katalin          

 

Novákné Engi Ildikó 

Csiszárné Farkas-Csamangó Erika 

 

Huszár Zoltánné 

Bende Imre 

Miklo Ferenc 

Szécsi János 

Bíró Erzsébet 

 

Váradiné Dudás Gabriella 

Szászné Narancsik Judit 

 

Kocsis-Savanya Antalné 

 

Barabás Mercédesz 

Vargáné Albert Klára 

Laczi Ágnes 

Török Eszter 

Molnár Tímea 

Bókáné Papp Éva 

Varga Klára Judit 

Tichy-Rácsné Bodré Ágnes 

 

Mosonyi Borbála 

reál munkaközösség (matematika-fizika) 

reál munkaközösség (biológia-testnevelés, 

gyógytestnevelő) 

reál munkaközösség (biológia-technika) 

DÖK munkáját segítő pedagógus, humán 

munkaközösség (fejlesztő pedagógus, 

magyar) 

reál munkaközösség (biológia-testnevelés, 

környezetvédelem) 

humán munkaközösség-vezető (angol) 

alsós munkaközösség (tanító, biológia-

földrajz) 

alsós munkaközösség (tanító) 

portás 

portás 

pedellus 

reál munkaközösség (rajz-földrajz, 

napközi) 

alsós munkaközösség (tanító) 

humán munkaközösség (magyar-orosz, 

fejlesztő pedagógus) 

reál munkaközösség (matematika-fizika-

informatika) 

humán munkaközösség (német, napközi) 

alsós munkaközösség (tanító) 

alsós munkaközösség (tanító) 

alsós munkaközösség (tanító) 

alsós munkaközösség (tanító) 

humán munkaközösség (angol)  

humán munkaközösség (etika) 

humán és reál munkaközösség 

(történelem-földrajz) 

humán munkaközösség (német-könyvtár) 



Szabó Ádám 

Győri-Dani Dóra 

Bagdi-Seres Márta 

Király Benedek 

Külsős tag: 

Kocsispéterné Szemes Ágnes 

rendszergazda 

iskolapszichológus 

alsós munkaközösség (napközi) 

reál munkaközösség (testnevelés) 

 

iskolai védőnő 



 

Az “öko” szócska arra utal, hogy az iskola a tevékenységét olyan módon végzi, hogy közben a lehető 

legnagyobb mértékig megpróbálja tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, megpróbál minél kisebb 

károsodást okozni az ökoszisztémának. 

Az Ökoiskola Cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, 

pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság 

pedagógiájának értékeit. 

 

Legfontosabb célkitűzéseink intézményünk Pedagógiai Programjában foglaltak szerint: 
 

-Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását, fejlesztését. 

- Megértetni a tanulókkal a fogyasztás és a környezet kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 

- A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, 

fejlesztésébe, gyarapításába. 

- Tanulóink gondolkodásában, életvitelében, életmódjában a természet tisztelete, szeretete, a felelősség, a 

környezeti károk megelőzésére valótörekvés váljék meghatározóvá. 

- A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése váljék 

fontossá, együttműködve a fenntartóval, a szülői házzal, társadalmi, civil szervezetekkel. 

- Partneri kapcsolatok kialakítása a fenntarthatóság, a környezettudatosság elmélyítése közös programok 

szervezésén keresztül. 

- Intézményünk falain belül és kívül, lakókörnyezetünkben és otthon, az iskolai élet minden szintjén és 

színterén (a tantárgyi óráktól kezdve a szabadidős tevékenységeken, főként a Diákönkormányzat által 

szervezett programokon és eseményeken keresztül az egyéb közösségfejlesztő tevékenységekig) a 

környezettudatos gondolkodás és magatartás váljon tudatossá. 

 

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink, melyek az intézményünkben működő 

munkaközösségek programjában is jelen vannak, különös tekintettel a Diákönkormányzat munkájára: 

A „jeles napokról” (Állatok világnapja, Vizes élőhelyek világnapja, Beporzók napja, Víz világnapja, Föld 

napja, Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap) programokkal, versenyek és kiállítások 

szervezésével emlékezünk meg. 

Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a papírt és a műanyag kupakot. 

Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, a PontVelem 

Nonprofit Kft-vel. 

Tervezzük, hogy bekapcsolódunk a Zokni Csereprogramba. Azzal, hogy a zoknikat összegyűjtjük, 

támogatjuk a tűnemezelt filc előállítását. Ennek gyártása során nem történik ivóvíz felhasználás. Az elmúlt 

öt év alatt összegyűjtött zoknik ilyen módon történő újra hasznosításával a gyártócég számítása szerint 2117 

család éves ivóvíz felhasználásának megfelelő mennyiségű vizet takarítottak már meg. Ennek a nagyszerű 

kezdeményezésnek szeretnénk a vállalásunkkal mi is aktív részeseivé válni. 

Újrahasznosítunk: az adatvédelmi szempontból lényegtelen, felgyűlt iratok üres oldalait jegyzetelésre, 

rajzolásra használjuk. 

Különös figyelmet fordítunk az energiatakarékosságra. Az energiajárőr-csapat felügyeli, hogy feleslegesen 

ne égjen a villany, csapok el legyenek zárva, a szellőztetés hatékony módon történjen. A csapok, WC 

tartályok meghibásodását azonnal jelzik. 

Iskolánk belső terében sok növénnyel gondoskodunk a jó közérzetről, a növényekkel szembeni felelősség 

tudatosításáról. 

Több éve csatlakoztunk az Iskolagyümölcs programhoz, melynek keretében minden 1-6. osztályos diákunk a 

meghatározott időszakban kap gyümölcsöt, vagy ivólevet. 

Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön: 

- természettudományi versenyek: Hermann Ottó - versenyek, Víz világnapja, Föld napja tankerületi 

vetélkedők, Hevesy György kémiaverseny, 

- ősszel egészségnevelési napot tartunk iskolánkban (alsó tagozat). 

Részt veszünk a városi és országos „szemétszedési akciókban”, iskolánk környékét és közvetlen 

lakóhelyünket a "Szemétszüret" elnevezésű tisztasági akciónkkal tartjuk tisztán. 



Zoopedagógiai foglalkozásokkal egybekötött tanulmányi sétákat szervezünk a Szegedi Vadasparkba, 

természetismereti foglalkozásokkal egybekötött látogatást az SZTE Füvészkertbe, felső tagozaton a Szent-

Györgyi Albert Agóra programjainak látogatását, pl. a Látványlabor megtekintését tervezzük. A Szegedi 

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Természettudományos Oktatási Szaklaboratóriumában (TERMOSZ), 

valamint a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumának laborjában, a  Szegedi Regionális 

Természettudományos Diáklaboratóriumban (SzeReTeD) tarthatnak pedagógusaink kihelyezett kémia, 

fizika, földrajz és biológia laborfoglalkozásokat felső tagozatos diákjainknak. Ezekkel az intézményekkel 

partneri kapcsolatot kívánunk létrehozni, amely a későbbiekben a továbbtanulás esetében is hasznos lehet. 

Osztályaink éves programjai között szerepel a piaclátogatás, az Európai Mobilitási Hét eseményei, valamint 

a Világ Legnagyobb tanórájához való csatlakozás, és az Autómentes Napon való részvétel. 

Nevelőtestületünk tagjai és diákjaink körében is egyre népszerűbb a "Bringázz a munkába!", valamint a 

"CriticalMass" akció, erről idén sem feledkezünk meg. Csatlakozunk ebben a tanévben is az Európai 

Hulladékcsökkentési Kampányhoz környezetvédelmi szemléletformáló és felelősségvállalásra ösztönző 

hatása miatt. 

A környezettudatos életmód és a fenntarthatóság kialakítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink 

pénzügyi, gazdasági és vállalkozói ismereteinek gyarapítására, ily módon csatlakozunk a 2023. március 06-

10.között megrendezésre kerülő Pénzügyi és Vállalkozói Témahéthez, valamint 2022. április 24.-28. között 

a Fenntarthatósági témahéthez, amelyek évről évre nagy népszerűségnek örvendenek osztályaink között. 

Folyamatos gyűjtőmunkánk során igyekszünk karitatív tevékenységet folytatni a korábbi tanévekhez 

hasonlóan (pl.: mesekönyv-gyűjtő akció, megunt játékok gyűjtése, "Csere-Bere" délután, SegítsVelem 

MosolyTáska akció, SegítsVelem Karácsonykor). 

Környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez fontos, hogy az iskolai élet valamennyi résztvevője jó 

együttműködést alakítson ki egymással. 

 

Az iskolán belüli együttműködés szereplői:  

1. a nevelőtestület: 

Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaértékű legyen 

a tanulók számára. 

Tantárgyában segítse a környezeti nevelési célok megtalálását, építse be ezeket tanmenetébe. 

Vegyen részt a környezeti nevelési programokon, segítsen azok megszervezésében. 

2. a diákok: 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére, társait figyelmeztesse a kulturált 

magatartásra. Ebben kiemelkedő szerepe van a diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek. Tanulóink 

aktívan vegyenek részt a környezeti nevelési programokon. 

3. nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

Az iskolai adminisztrációs és technikai dolgozók munkájukkal aktív részesei a környezeti nevelési 

programnak. Munkavégzésük legyen példamutató, csökkentsék a felesleges papírfelhasználást, 

folyamatosan gyűjtsék a hulladékpapírt. Az iskola épületének takarítása során (lehetőség szerint) 

környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használjanak. 

Tanórákon az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei: 

Magyar nyelv és irodalom: 

A tanulók ismerjék meg a természetes és mesterséges, ember alkotta közvetlen környezetük értékeit 

bemutató irodalmi alkotásokat. 

Egy táj megismerésekor legyenek képesek kifejezni érzelmeiket. 

Ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv a köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra hatását. 

Törekedjenek az anyanyelv védelmére. 

Növeljük a tanulókban a környezethez való pozitív közeledést a természetvédelmi témájú könyvek 

feldolgozásával. 

 

Történelem: 

Értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek miatt alakult át a természet. 

Tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, a közösségi 

munka alakulására. 

Ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete. 



Értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, érezzék az egyén, az állam és a társadalom 

felelősségét és feladatait a problémák elhárításában csökkentésében. 

 

Idegen nyelv: 

A tanulók váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának 

segítségével. 

Ismerjék meg más országok hasonló problémáit. 

Ismerjék meg más népek ilyen irányú törekvéseit, valamint a környezetvédelemmel foglalkozó 

szervezeteket. 

Alakuljon ki bennük a nemzetközi felelősség a környezettel szemben. 

Fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációs képességük. 

 

Matematika: 

Legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére elemzésére statisztikai módszerek 

alkalmazásával. 

Tudjanak grafikonokat, táblázatokat készíteni, elemezni. 

Fejlődjön logikus gondolkodásuk, lényegkiemelő képességük. 

Legyenek képesek reális becslésre. 

 

Biológia: 

Ismerjék meg a globális környezeti problémákat és annak megelőzési illetve mérséklési lehetőségeit. 

Ismerjék és szeressék környezetüket. 

Ismerjék meg a környezeti, egészségügyi problémákat. 

Ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit. 

Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. 

Alakuljon ki bennük ökológiai szemléletmód. 

 

Földrajz: 

Ismerjék meg a világ globális problémáit. 

Gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükből. 

Ismerjék meg és őrizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit. 

 

Fizika: 

A tanulók váljanak képessé a környezeti változások magyarázására. 

Ismerjék meg az élő szervezetre ható fizikai hatások egészségkárosítását (sugárzások, zaj, stb.) 

Ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti kapcsolatokat, valamint az élő 

és élettelen közötti kölcsönhatásokat. 

Tudják értelmezni a környezeti változások törvényszerűségeit, legyenek képesek megoldásokat keresni a 

globális környezeti problémákra. 

 

Kémia: 

Törekedjenek a környezettudatos magatartásra. 

Legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értékelésére. 

Értsék meg a különböző technológiák környezetre gyakorolt hatását. 

 

Ének-zene: 

Ismerjék fel a természeti illetve művészeti szépség rokonságát, azonosságát. 

Ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait. 

Fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban. 

Fedezzék fel a zenei környezetszennyezést és tudjanak ellene védekezni. 

 

Rajz és vizuális kultúra: 

Ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit. 

Ismerjék meg a természetes anyagokat, használatukat. 

Legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően. 



Kutassanak fel, ismerjenek meg helyi építészeti emlékeket. 

A tanórák mellett a kompetencia alapú nevelés lehetőségeit felhasználva, projekteket szervezünk, melyek 

során egy adott témát dolgozunk fel minél több aspektusból megközelítve. 

 

Technika: 

Ismerjék a természetes és mesterséges környezet anyagait. Törekedjenek a takarékos anyagfelhasználásra.  

Tudják a biztonságos közlekedés alapvető szabályait. Ismerjék a környezetbarát szállítási módokat. 

Ismerjék a biológiai élőhelyek hasznosítható anyagait. 

Ismerjék a háztartási eszközöket és legyenek tisztában biztonságos használatukkal.  

Ismerjék lakóhelyük szolgáltatásait. Legyenek képesek helyes idő-, anyag-, és pénzbeosztásra.  

Alakuljanak ki környezetbarát fogyasztási szokásaik. Ismerjék a hulladékkezelés lehetséges módjait. 

Bánjanak takarékosan a vízzel. 

Kerüljék a környezetszennyezés bármelyik formáját. 

 

Testnevelés: 

A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy a testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az emberi kapcsolatokban, 

az együttműködés és tolerancia fejlesztésében. 

Ismerjék a sport és az egészséges táplálkozás fejlődő szervezetükre gyakorolt hatásait, annak jelentőségét. 

Értékeljék a szabadban végzett mozgási lehetőségeket. 

Értsék és tapasztalják meg, a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés veszélyes. 

Tudják, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják egészséges testi fejlődésüket. 

 

Iskolán kívül tartott foglalkozások: 

múzeumok, műemlékek, Tájház, könyvtárak, Füvészkert, Vadaspark, természetvédelmi terület, 

hulladékudvar, hulladéksziget meglátogatása. 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

szakkörök, gyűjtőmunka, versenyek, kézműves foglalkozások, kirándulások, múzeum, műemlék, vadaspark, 

füvészkert, hulladékudvar, hulladéksziget látogatása, hulladékgyűjtés, kiállítás (készítés, megtekintés), 

környezetszépítő akciók, napközis szabadidős foglalkozások. 

 

Az egyéb foglalkozásokon a nevelési-oktatási tartalomhoz igazodóan a környezettudatos magatartásra 

nevelés a tantárgyhoz illetve műveltségi területhez kapcsolódó tartalmi struktúra része. Minden 

szabadidőben töltött pedagógiai tartalmú foglalkozás döntő arányban magába foglalja – a foglalkozás 

tematikai jellegétől függően – mind a környezet és a természet megismerésének és védelmének témáját, 

mind az egészségnevelés preferált céljait. 

 

Munkánk során kihasználjuk a helyi természeti és kulturális értékek adta lehetőségeket, igyekszünk 

elősegíteni, hogy a nálunk tanuló diákok megismerjék környezetük értékeit, óvják és védjék azokat. 

Ügyelünk arra, hogy az iskola könyvtárában az érdeklődők találhassanak különféle témához kapcsolódó 

könyveket ismereteik kiegészítésére, bővítésére. 

A napközis és tanulószobai foglalkozásoknak is természetes része a környezettudatos magatartásra nevelés. 

Minden pedagógusunk környezeti nevelői munkájára szükség van ahhoz, hogy a jövő generációja kritikus, 

problémamegoldó, innovatív, környezettudatos, fenntarthatóságot szem előtt tartó döntéshozóvá váljon.



ÜTEMTERV 

 

SZEPTEMBER: 

- a munkaközösség alakuló ülése 

 (felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- az éves munkaterv elkészítése 

 (felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- közösségi terek (zsibongók, folyosók, ablakok, alsós osztályteremajtók őszi 

dekorációja) 

(felelős: Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, Bagdi-Seres Márta) 

- jeles környezetvédelmi napok a hónapban (Takarítási világnap, Autómentes Nap) 

(felelős: Pápis Csilla, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, osztályfőnökök) 

- Mozdulj a klímáért! akció, Európai Mobilitási Hét: célja, a környezetbarát és fenntartható 

városi közlekedés népszerűsítése, mottója: "Hangold össze" 

(felelős: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

-  kupakgyűjtés, őszi papírgyűjtés szervezése 

 (felelős: Pápis Csilla, folyamatos) 

- jeles napok faliújság készítése 

(felelős: Kónyáné Kapitány Gabriella) 

- KEVE-program elindítása 

(felelős: 1-2-3-4-5-es osztályfőnökök) 

- az iskolai közösségi terek növényeit gondozó csapat megszervezése (4.-8 osztály) 

(felelős: Bókáné Papp Éva) 

- NetFit mérés indítása 

(felelős: testnevelés szakosok kollegák) 

- figyelemfelkeltő feliratok/rajzok elhelyezése az iskolaépületben (energiatakarékosság, 

tisztaság, kulturált viselkedés) 

(felelős: Bíró Erzsébet) 

- megemlékezés a népmese napjáról 

(felelős: alsós és humán munkaközösség) 

 

OKTÓBER: 

- „Energia-járőr” szolgálat megszervezése  

(felelős: Pápis Csilla, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- csicsergő-csapat megszervezése (5. osztályosok) 

(felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- a madáretetők javítása, karbantartása (felelős: Szécsi János) 

- jeles napok faliújság készítése 

(felelős: Boldizsár Endre) 

- Állatok Világnapja  

(felelős: Pápis Csilla, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- „Kedvenc állatom” – könyvtári órák alsósoknak  

(felelős: Boldizsár Endre)  

- bekapcsolódunk a Világ Legnagyobb Tanórája oktatási projektbe 

(felelős: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- őszi papírgyűjtés megszervezése, lebonyolítása  

(felelős: Pápis Csilla) 

- tökfaragó verseny felső tagozatosoknak 

(felelős: Novákné Engi Ildikó, Pápis Csilla) 

- őszi tárlat az alsós tanulók munkáiból 



 

66 

 

 

(felelős: Bagdi-Seres Márta) 

- SZTE-JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástárban foglalkozások látogatása a 

tanév folyamán  

(felelős: osztályfőnökök) 

- Móra Ferenc Múzeum kiállításainak látogatása a tanév folyamán 

(felelős: Kovács Katalin, osztályfőnökök) 

- Pályaorientációs projektnap 

(felelős: osztályfőnökök) 

 

NOVEMBER: 

- „Advent –karácsony” projekt előkészítése 

(felelős: Novákné Engi Ildikó, Pápis Csilla, Lázárné Tóth Klára, alsós munkaközösség) 

- adventi díszkészítő délután 

(felelős: Pápis Csilla, osztályfőnökök, napközis kollegák) 

- jeles napok faliújság készítése 

(felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- Európai Hulladékcsökkentési Héthez való csatlakozás megszervezése 

(felelős: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)  

- az iskolaudvar, a medence környékének tisztántartása 

 (felelős: Bende Imre, Miklo Ferenc, Szécsi János) 

 

DECEMBER: 

- közösségi terek (zsibongók, folyosók, ablakok, alsós osztályteremajtók) téli 

dekorációja 

(felelős: Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, Bagdi-Seres Márta) 

- jeles napok, népszokások decemberben  

(felelős: Huszár Zoltánné, Pápis Csilla) 

- kézműves foglalkozások, mézeskalács-díszítés  

(felelős: alsós munkaközösség, osztályfőnökök) 

- jeles napok faliújság készítése 

(felelős: Lázárné Tóth Klára) 

- Karácsonyi koncert a Szent-Györgyi Albert Agórában – dekoráció készítése  

(felelős: Lázárné Tóth Klára, Novákné Engi Ildikó, Pápis Csilla, alsós munkaközösség) 

 

JANUÁR: 

- könyvtárhasználati vetélkedő megszervezése a környezetvédelem jegyében  

(felelős: Boldizsár Endre) 

- 2022. év élőlényeiből kiállítás megrendezése 

(felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, felsős osztályfőnökök) 

- jeles napok faliújság készítése 

(felelős: Bókáné Papp Éva) 

- téli tárlat az alsós tanulók munkáiból 

(felelős: Bagdi-Seres Márta) 

- a féléves munka értékelése 

 (felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

FEBRUÁR: 

- Jeles környezetvédelmi napok a hónap során: a Tisza élővilágának emléknapja, a 

vizes élőhelyek világnapja. 
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Tablók, illusztrációk készítése – osztálykeretben, rajz órákon illetve napközis 

foglalkozásokon. 

(felelős: Bíró Erzsébet, napközis kollegák) 

- Farsang: népszokások, Tájházi programok, farsangi buli  

(felelős: napközis kollegák, Pápis Csilla, osztályfőnökök) 

- jeles napok faliújság készítése 

(felelős: Varga Klára) 

- Szülők-nevelők bálja 

(felelős: Feketéné Kőkuti Ildikó, Novákné Engi Ildikó) 

- nyílt tanítási nap 

(felelős: Péterné Brányi Ildikó) 

 

MÁRCIUS: 

- Pénz7 hirdetése, megszervezése 

(felelős: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, osztályfőnökök) 

- közösségi terek (zsibongók, folyosók, ablakok, alsós osztályteremajtók tavaszi 

dekorációja)  

(felelős: Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, Bagdi-Seres Márta) 

- jeles napok a hónapban: Beporzók napja 03. 10., Víz világnapja 03. 22., a Föld órája 

március 3. szombatja 

(felelős: Kónyáné Kapitány Gabriella, Kovács Katalin, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, 

osztályfőnökök) 

- Árvízi emlékséta 

(felelős: Novákné Engi Ildikó) 

- hagyományőrző Gergely-járás 

(felelős: Huszár Zoltánné, Péterné Brányi Ildikó) 

- tavaszi tárlat az alsós tanulók munkáiból 

(felelős: Bagdi-Seres Márta) 

- jeles napok faliújság készítése 

(felelős: Kovács Katalin) 

- Down-szindróma világnapja (03. 21.) jelképe a felemás zokni 

(felelős: osztályfőnökök) 

 

ÁPRILIS: 

- tavaszi papírgyűjtés megszervezése és lebonyolítása 

(felelős: Pápis Csilla) 

- Fenntarthatósági Témahét április 24.-28. 

(felelős: Dányi Ágnes, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- „Énekelj a Földért!” kezdeményezéshez csatlakozunk 

(felelős: Novákné Engi Ildikó, Lázárné Tóth Klára, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- a Föld Napja – tankerületi környezetvédelmi vetélkedőre való felkészülés 

 (felelős: Kónyáné Kapitány Gabriella, Kovács Katalin) 

- „Egy Földünk van” – rajzverseny alsó tagozatosoknak  

(felelős: Péterné Brányi Ildikó, napközis kollegák) 

- iskola környékének virágosítása közösen az óvodásokkal 

(felelős: Pápis Csilla, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- húsvéti díszkészítő délután 

(felelős: Pápis Csilla, osztályfőnökök) 

- megemlékezés a magyar költészet napjáról 

(felelős: humán munkaközösség) 
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- jeles napok faliújság készítése 

(felelős: Novákné Engi Ildikó) 

 

MÁJUS: 

- jeles napok a hónapban: Madarak és Fák napja 05. 10., Dohányzás elleni világnap 05. 

31. 

(felelős: Kovács Katalin, Kocsispéterné Szemes Ágnes) 

- Sulizsák ruhagyűjtő akció 

(felelős: Novákné Engi Ildikó) 

- Családi nap 

(felelős: Feketéné Kőkuti Ildikó, Dányi Ágnes) 

- látogatás a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálathoz (8. osztályosok) 

(felelős: Kocsispéterné Szemes Ágnes, 8.-os osztályfőnökök) 

- jeles napok faliújság készítése 

(felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

JÚNIUS: 

- közösségi terek (zsibongók, folyosók, ablakok, alsós osztályteremajtók nyári 

dekorációja)  

(felelős: Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- nyári tárlat az alsós tanulók munkáiból 

(felelős: Bagdi-Seres Márta) 

- a #Zöldenjobb Naphoz csatlakozás (a környezettudatos magatartás, a 

környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése)  

(felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Pápis Csilla, osztályfőnökök) 

- Városi Védőnői Szolgálat által szervezett vetélkedőn részvétel (8. osztályok) 

(felelős: Kocsispéterné Szemes Ágnes, 8.-os osztályfőnökök) 

- a Diákönkormányzat napja, az éves gyűjtőmunka eredményhirdetése, a diákok 

jutalmazása 

(felelős: Pápis Csilla) 

- A munkacsoport éves munkájának értékelése, éves beszámoló készítése 

(felelős: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

TOVÁBBI, A TANÉVRE TERVEZETT KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK: 

A környezettudatos szemlélet, gondolkodást, a fenntarthatóság elvének erősítését a napi 

nevelő-oktató munkákban a következőképpen képzeljük el:   

- figyelemfelkeltő feliratok elhelyezése az iskolaépületben, 

- a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosítása, 

- zoknicsere program népszerűsítése, 

- a szülők minél szélesebb körű bevonása programjainkba, 

- új kapcsolat építése civil szervezetekkel, 

- partneri kapcsolatok kialakítása közös rendezvények és tapasztalatcsere tekintetében 

más Zöld Óvodákkal, ökoiskolákkal, 

- kapcsolat felvétel a Jane Goodall Intézettel. 

 

 

Szeged, 2022. augusztus 26.                                                                    

 

 Zelenainé Valaczkai Gyöngyi 

 munkaközösség-vezető 
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Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

2022/2023. tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Lázárné Tóth Klára 
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Az osztályfőnöki munkaterv iskolánk 2022-2023-es tanévre szóló munkatervével 

összhangban készült. 

 

Fő feladataink:  

 

▪ A minőségbiztosítás érdekében a mérések, értékelések elvégzésében aktív 

közreműködés. 

▪ A mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltség megalapozása 

▪ Szellemileg, erkölcsileg, testileg egészséges nemzedék nevelése a ránk bízott 

gyermekekből. 

▪ Pályaorientációs előadások, valamint üzemlátogatások szervezése 

▪ Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokban való részvétel,  

▪ Tanulóink segítése a szabadidő hasznos eltöltésében 

▪ A HHH-s tanulók integrációja, 3 havi értékelések elkészítése 

▪ Munkánk során elérni, hogy tanulóink: 

- tekintsék kötelességüknek a tanulást,  

- becsüljék a szorgalmat, a tudást, a munkát 

- legyenek megértők, együttműködésre készek társaikkal és a felnőttekkel 

- legyenek tisztában az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

normáival 

- legyenek képesek tudásukat továbbfejleszteni, sajátítsák el az egyéni tanulás 

hatékony módszereit, 

- legyenek fegyelmezettek, tisztelettudók, kötelességtudók, lelkiismeretesek, 

kitartók, önmagukkal és környezetükkel szemben igényesek 

- tartsák tiszteletben mások szokásait, tulajdonságait 

- tudják kezelni a konfliktusokat , mutassanak hajlandóságot a megegyezésre. 

- Ismerjék, és tartsák be az iskolai házirend szabályait! 

     

Egyéb feladataink:   

- Az osztályfőnökök folyamatos kapcsolattartása a szaktanárokkal, alsós 

kollegákkal, és a DÖK vezetőjével 

- Az 5. osztályosok segítése a felső tagozaton 

- A tanulók erkölcsi, értelmi, akarati, közösségi nevelése 

- Hagyományok ápolása 
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- Törekvés a jó osztályközösségek és iskolai közösség formálására. 

- A tehetséggondozás, felzárkóztatás figyelemmel kísérése. 

- Fokozott odafigyelés a gyermekbalesetek elkerülésére. 

- Az újonnan érkezett kollégák beilleszkedésének támogatása. 

- Partneri kapcsolat kiépítése a szülői házzal.  

- Szükség esetén értékelő esetmegbeszélés. 

- A pályaválasztás előkészítése, segítése (beiskolázás 8. of.) 

- A szülők mozgósítása az iskolai alapítvány rendezvényeire (Karácsonyi koncert, 

Szülők- nevelők bálja, Családi nap) 

- Osztályrendezvények előkészítése, lebonyolítása. 

- Lakóhelyünk (Szeged) fontosabb helyeit, épületeit megismertetni a tanulókkal. 

- A rendszeres testmozgás megszerettetése, törekvés a test és lélek harmóniájának 

megteremtése. 

- Az ÖKO rendezvényeken való részvétel 

- Részvétel a Témahét szervezésében és lebonyolításában. 

- Pályázatokon való részvétel, rendhagyó osztályfőnöki órák tartása (A világ 

legnagyobb tanórája, Pénz7) 

- A tanulók mozgósítása a DÖK által szervezett rendezvényekre (papírgyűjtés, 

tökfaragás, koszorúkészítés, húsvéti díszkészítés) 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség tagjainak fontosabb teendői, összejövetelei: 

 

2022. augusztus 

          Munkaközösségvezető-választás 

         Az éves munkaterv megbeszélése 

 

2022. szeptember 

 a tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok és az éves program megbeszélése 

 felkészülés az év eleji szülői értekezletre 

 hátrányos, veszélyeztetett tanulók felmérése 

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok megvitatása 

            a diákügyelet megszervezése (7. 8. osztály) 

            pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata (szept.19-okt.10.) 
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 2022. október 

 papírgyűjtés 

 megemlékezés a 13 aradi vértanúról okt. 6. (osztálykeretben) 

 okt. 23-i megemlékezés (iskolai ünnepély)  felelős : Varga Klára 

 pályaorientációs nap (okt.14.) 

üzemlátogatások   

  

2022. november 

           tökfaragás 

készülődés az ünnepekre (koszorúkötési-verseny, asztalidísz-készítés) 

 fogadó óra 

   

2022. december 

            Karácsonyi projekt (nov.14-dec.19.) 

 Mikulás-buli 

            ajándékozás (osztályonként) 

 Karácsonyi koncert  (dec.19. Agóra) 

            tájékoztatás a 8. osztályos osztályfőnökök részére a továbbtanulásról 

 

2023. január 

 az első félév lezárásával kapcsolatos feladatok 

 a 8. osztályosok felvételijének előkészítése 

 szülői értekezlet 

 

2023. február 

 iskolai farsang 

            Szülők- nevelők bálja febr.25. 

 

2023.. március 

          március 15-i iskolai ünnepély (alsó tagozat) 

 

2023. április 

 fogadó óra 

 papírgyűjtés 
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            készülődés a Családi napra 

 

2023. május 

 részvétel a Családi nap rendezvényein /máj.13./ 

 anyák napi ünnepség (osztályonként) 

 közreműködés az országos kompetenciamérésben 

 

2023. június  

           DÖK napja (jún.15.) 

 ballagás, tanévzáró ünnepély (jún.17.) - felelős:7.-es osztályfőnökök 

            a tanévzárással kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai: 

 5.a  Lázárné Tóth  Klára 

             5.b  Zelenainé Valaczkai Gyöngyi  

             6.a  Kovács Katalin 

             6.b  Novákné Engi Ildikó 

             7.a  Bókáné Papp Éva 

             7.b  Varga Klára Judit 

             8.a  Kónyáné Kapitány Gabriella 

             8.b  Boldizsár Endre 

              

  

  

  

              

  

    

       .          .       

Szeged, 2022 .augusztus  25.                                              Lázárné Tóth Klára 

                                                                                                          mk. vezető 
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Iskolapszichológus munkaterv 

2022/23-as tanév 

 

Munkámat teljes állásban, három általános iskolában végzem: Szegedi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola, Szegedi Fekete István Általános Iskola és Szegedi Alsóvárosi 

Általános Iskola. Az iskolapszichológusi szolgáltatás a tanév rendjéhez igazodva 

folyamatosan elérhető. Az iskolapszichológus oktatás-neveléssel lekötött munkaideje heti 22 

óra, mely a fent nevezett intézmények között az előbbi sorrendet követve heti 7-7-8 óra 

szerint oszlik meg. A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott iskolapszichológus ellátja a 

20/2012.  (VIII.31.) EMMI rendelet által meghatározott feladatokat, amelyek elsődleges célja 

a gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató 

munka hatékonyságának segítése. Az iskolapszichológus munkája során előnyben részesíti az 

indirekt beavatkozást, jellemző rá a rendszerszemlélet, a preventív szemlélet, valamint a 

fejlődéslélektani sajátosságok figyelembevétele. Jelen munkaterv a Szegedi Alsóvárosi 

Általános Iskola számára készült. 

Egyik első feladatom az idei tanévben is az órarendem elkészítése. Több változás (pl. 

szakképzés megkezdése, intézményváltás) és a tavalyi tanév tapasztalatai is indokolták, hogy 

ebben a tanévben a tavalyihoz képest módosuljon az órarendem. Mivel az 

iskolapszichológushoz fordulhat a tanuló, a szülő és a pedagógus is, így a heti munkarendem 

kialakításakor igyekeztem olyan beosztást létrehozni, ami lehetővé teszi, hogy mindhárom 

csoport tagjai számára könnyedén elérhető legyek. Fontos feladat, hogy azt, hogy hol és 

mikor vagyok elérhető, minél előbb megismerjék a tanulók, a pedagógusok és a szülők is. A 

tavalyi tanévben jól működött ezen információk honlapon, faliújságon, szülői értekezleten 

történő megosztása, így idén csupán azok frissítése fog megtörténni. Annak ellenére azonban, 

hogy a tanulók nagy része már találkozott velem, fontosnak tartom, hogy az első hetekben 

óralátogatás, osztályfoglalkozás keretében minden gyerekkel legyen személyes találkozásom, 

ami megerősíti a tavalyi kapcsolatot. Ahogyan fent említettem, az idei tanévben figyelembe 

kellett venni azt is, hogy az órarend alkalmas legyen a megkezdett szakképzés miatt kieső 

órák pótlására is. Fontosnak tartom, hogy erre egységes és könnyen megszokható rendszer 

alakuljon ki, hogy ez a lehető legkevésbé befolyásolja csak az elérhetőségem. 

Mivel az intézményben a 2021/22-es tanév szeptemberében kezdtem meg a munkám, 

azzal számolok, hogy az idei tanévben csupán a meglévő ismeretek felfrissítésére lesz 

szükség.  Ennek érdekében a tavaly készített tájékoztató anyagokat, melyekben mindhárom 

csoport számára leírtam, hogy mi az iskolapszichológus feladata, illetve, hogy milyen esetben 

érdemes hozzá fordulni, ismét elérhetővé teszem. Ezzel párhuzamosan felveszem a 

kapcsolatot a tavalyi tanévben iskolapszichológusi szolgáltatásban részesülő tanulók 

szüleivel, osztályfőnökeivel, és átbeszéljük, hogy szükséges-e esetleg a tavaly megkezdett 

munka folytatása. Ugyanilyen fontosnak tartom, hogy a tavalyi tanévben megkezdett 

osztályfoglalkozás-sorozatok hatásáról visszajelzést kapjak, szükség esetén további 
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foglalkozásokat egyeztessek, illetve új osztályokat vonjak be. Terveim között szerepel, hogy 

az idei tanévben az egyéni segítő beszélgetések számához képest növelni tudjam az 

osztályfoglalkozások arányát, illetve, hogy az elmúlt tanév tapasztalatai alapján minél több 

osztályban tudjak foglalkozni a bullying témájával. Az ajánlott, életkori sajátosságokat 

figyelembe vevő osztályfoglalkozások témalistáját minden osztályfőnök megkapja a tanév 

elején. 

Szeretném megtartani azokat a jó gyakorlatokat, munkakapcsolatokat, amik a tavalyi 

tanévben is jól működtek. Ilyen például az ÖKO munkacsoporttal való munka, az iskolai 

szociális segítővel való szoros együttműködés, az osztályfőnökökkel való fokozott 

kapcsolattartás, az iskolai rendezvényekhez, jeles napokhoz való kapcsolódás, 

pszichoedukációs anyagok és képzési lehetőségek ajánlása a pedagógusoknak, szülőknek. 

Célom lenne a szülők hatékonyabb, interaktívabb megszólítása is, például tematikus szülői 

értekezletek szervezésével. Ezek történhetnek egy-egy specifikus probléma, nehézség 

kapcsán az osztályfőnökkel együttműködve, valamint általánosabb, tájékoztató jellegű 

témában, érdeklődők számára szervezve. 

Szemléletmódomban fontosnak tartom a prevenciót és a rendszerszemléletet. 

Tevékenységeim közül főbb feladataimnak az egyéni beszélgetéseket, a tematikus csoportos 

foglalkozásokat és az iskolai szintű programokhoz való csatlakozást tartom. Ennek keretében 

munkámat igény és javaslat alapján végzem. Munkám része lehet a diákokkal kétszemélyes 

helyzetben végzett segítő beszélgetés, tanácsadás, krízisintervenció, illetve a szülőkkel és 

pedagógusokkal való konzultáció (indirekt beavatkozás). A fejlődéslélektani sajátosságokat 

figyelembe véve alsó tagozaton az indirekt beavatkozás a hangsúlyosabb, felső tagozaton 

egyre gyakoribbá válik a közvetlenül a gyermekekkel, kétszemélyes helyzetben folyó segítő 

munka, de az indirekt hatások továbbra is fontosok maradnak. Úgy vélem, ez a szemléletmód 

működött a korábbi tanévben, így az idei évben ennek továbbvitelét tervezem, a hangsúlyok 

fent kifejtett módon történő elmozdításával. 

Az idei tanévben szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy az SNI vagy BTMN 

diagnózissal rendelkező tanulók – amennyiben azt a Pedagógiai Szakszolgálat vagy a 

Szakértői Bizottság szükségesnek látta –részesüljenek iskolapszichológusi ellátásban, ezzel is 

hozzájárulva esetleges lemorzsolódásuk megelőzéséhez. Hasonló célt szolgál az is, hogy – az 

iskolai szociális segítővel együttműködve – szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az intézmény 

érzékenyebbé váljon a gyermekvédelmi jelzések elküldésére. 

Igény esetén az iskolapszichológus végez szűrő- és képességfelmérő vizsgálatokat (pl. 

tanulási zavar veszélyeztetettségének szűrése 1. évfolyamon), illetve egyéb olyan méréseket, 

melyekkel a diákcsoport jobban megismerhető. Ezek egy része bizonyos életkorban ajánlott 

(pl. tanulási stílus 5-6. évfolyam), vagy bizonyos szituációkban (pl. szociometria új tanuló 

beilleszkedésének nyomonkövetésére). Ezekről a lehetőségekről a tanév elején a 

pedagógusokat tájékoztatom. A kapott eredményekről az intézményvezetők és a 
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pedagógusok visszajelzést kapnának, valamint szükség esetén osztály/iskola szintű 

beavatkozás tervezéséhez is jó alapot nyújthatnának. 

A pedagógusoknak október hónapban kiküldök egy anonim kérdőívet, melyben arról 

adhatnak visszajelzést, hogy mire lenne igényük az iskolapszichológustól, milyen 

témakörökben és milyen jellegű segítségre számítanak tőlem, milyen keretek között lenne rá 

igény (pl. tematikus előadások – milyen témában?, csapatépítő tréning, beszélgető kör, stb.). 

A kapott válaszok alapján tervezném a tanév során a pedagógusokkal való további munkám, 

illetve a tantestület visszajelzést kapna az összesített válaszokról november hónapban. Ez 

lehetőséget nyújthatna arra is, hogy amennyiben vannak tévhitek, téves információk a 

pedagógusok körében az iskolapszichológus feladatairól, kompetenciájáról, azok feltárásra 

kerüljenek és ha szükséges, ezzel kapcsolatban pszichoedukációban részesítsem a 

pedagógusokat. 

Szeretnék csatlakozni az iskolában közösségi vagy évfolyam szintjén zajló 

programokhoz. Arra mindenképp figyelmet szeretnék fordítani, hogy mivel három 

intézményben látok el iskolapszichológusi feladatokat, minden intézmény esetén ott legyek a 

fontosabb rendezvényeken, illetve nagyjából azonos mértékben legyek jelen az iskolák 

életében. Saját szervezésben szeretnék minden intézményben egy lelki egészséggel 

kapcsolatos projektdélutánt, osztályfőnöki óra sorozatot, stb. is tartani a második félévben 

annak érdekében, hogy a lelki és testi egészség kapcsolatával, illetve a lelki egészség 

megőrzésével kapcsolatos ismeretekkel gazdagodjanak a diákok. Ennek pontos keretéről az 

intézmény vezetőjével egyeztetek majd. 

Komplex probléma esetén a tanuló irányítását segítem a szükséges szakemberhez, 

intézményhez. 

2022 szeptemberében elkezdem az ELTE PPK által hirdetett tanácsadó 

szakpszichológus szakképzést és az annak elvégzéséhez szükséges önismereti képzést. 

Emellett részt veszek a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által szervezett, 30 órás akkreditált 

képzésen, mely a Z generáció tagjaival való munkát segíti. 

A fent leírtak megvalósításához szükséges a folyamatos együttműködés, konzultáció az 

iskola vezetésével, pedagógusokkal és szakmai munkaközösségekkel, iskolai segítő 

szakemberekkel és szükség esetén iskolán kívüli szakemberekkel. A szakmai munka 

összefogását, segítését az iskolapszichológus koordinátor végzi, így fontos feladatom a vele 

való rendszeres kapcsolattartás (különös tekintettel a komplex esetekre), a havi 

iskolapszichológus találkozókon való megjelenés, valamint a folyamatos szakmai önképzés. 

Véleményem szerint ez a tavalyi tanévben is megfelelően működött. 2021 szeptemberében 

csatlakoztam a Dél-alföldi Iskolapszichológiai Módszertani Központhoz, valamint az 

Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázishoz. Munkásságukat az idei tanévben is 

követni fogom, amennyire időm engedi. 

Intézményvezetői kérésre félévi és éves beszámolót készítek. Vezetem a KRÉTA-t és a 

havi tevékenységelszámolót. A munkatervben leírt tevékenységek egymáshoz viszonyított 
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aránya és a tanév során való eloszlása a tanév menetének és az igényeknek megfelelően 

alakul majd. 

 

A munkaterv az alábbi dokumentumok figyelembevételével készült:   

• Szabó Éva, N. Kollár Katalin és Hujber Tamásné: A pedagógiai szakszolgálatokban 

végzett iskolapszichológai, óvodapszichológiai ellátás szakterületi protokollja  

• Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe  

 

Az iskolapszichológiai munkával kapcsolatos törvényi háttér a következő:  

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.  

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról.  

• 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 

 

Szeged, 2022. 08. 26. 

 

         

        Győri-Dani Dóra 

                  iskolapszichológus 
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Az iskolai sportkör /ISK/ szakmai programja 

    

 

2022/2023. TANÉV 

 

 

 
Az iskolai sportkör céljai és feladatai 

 

 

A sport rendszerezettséget, fegyelmezettséget, kitartást biztosít. Nemcsak a testet 

edzi, de fejleszti az összpontosításra való képességet, s ez által hozzásegít a 

koncentráltabb tanuláshoz és a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez 

egyaránt. Ennek tükrében reméljük iskolánk minden tanulója megtalálja 

számára azt a sportot, mely örömet jelent számára, és amelyben a legjobb 

eredményeket éri el. 

Ennek elősegítése érdekében legfőbb feladataink 

- általános, az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen fizikális képességek 

javítása, fejlesztése, a rendszeres testmozgás biztosítása. 

- a gerincoszlop egészségének megőrzését elősegítő gyakorlatok 

megtanítása, rendszeres végeztetése. 

- az egészséges életmódra nevelés, a testi – lelki egészség megőrzése. 

- az egyesületi foglalkoztatási rendszeren kívüli, sportklubokban, 

rendszeresen nem 

sportoló diákok bevonása a sportköri munkába. 

- a különböző mozgásformák megismertetése, a szabadidő hasznos 

eltöltésének, a 

rekreációnak a biztosítása. 

- a tanintézményen belül a diákok számára házi bajnokságok, 

sportprogramok 

szervezése, lebonyolítása. 
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- tehetséges fiatalok kiválasztása, gondozása, sportegyesületekbe való 

irányítása. 

- diákolimpiai eseményeken, valamint egyéb sporteseményeken iskolánk 

hírnevének 

öregbítése. 

- a sportoláshoz elengedhetetlen tárgyi feltételek biztosítása. 

 

 

 

Óraszámok a 2022/23-as tanévben: 

 

 

Sportági előkészítő foglalkozások: 

 

 

          1. osztály     1 óra 

    2. osztály     1 óra 

          2 óra 

Foglalkozásvezető: Kovács Katalin, Király Benedek 

            

      

4-5. Testnevelés óra: 

 

       1. osztály  :  úszás      2 óra 

  3. osztály  :  úszás     2 óra 

    5. osztály  :  úszás     2 óra 

    7. osztály  :  úszás     2 óra 

         8 óra 

 

Foglalkozásvezetők:  

Kónyáné Kapitány Gabriella, Kovács Katalin, Király Benedek    

        

                                                                                                                    

 

ISK által szervezett önálló sportági foglalkozások: 

 

  1-2. osztály fiú :        labdarúgás  2 óra  
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Foglalkozásvezető: Kovács Katalin 

 

  3-4. osztály fiú :        labdarúgás  2 óra 

 

Foglalkozásvezető: Novák Zsolt 

 

3-4. osztály leány: kosárlabda  2 óra 

   

Foglalkozásvezető:  Kónyáné Kapitány Gabriella     

 

 

 

 

VERSENY- ÉS ESEMÉNYEK 

2022/2023. TANÉV 

 

ELSŐ FÉLÉV 

 

- A csoportok szervezése, tagtoborzás (szórólapok, faliújság, szülői értekezlet, online 

felületek), a foglalkozások rendje. 

- Nevezés a diákolimpiai és a Városi sportigazgatóság által hirdetett versenyekre: mezei 

futás,  

- MOL suliváltó, Pick-futás, stb. (a meghirdetett események függvényében). 

- Nevezés az MKOSZ által szervezett kosárlabda utánpótlás bajnokságba (U11 - 

Kenguru Kupa). 

- Nevezés az OTP-MOL Bozsik programba (I-II. korcsoport). 

- A fenti versenyeken való részvétel a szervezők által közzétett időpontokban. 

- Házibajnokság szervezése az alsós tanulók részére: csapatfogyasztó, kapitánylabda. 

 

MÁSODIK FÉLÉV 

 

A benevezett bajnokságokban való további részvétel. 

Házibajnokságok szervezése a felsős tanulók részére: teremfoci, kosárlabda, zsinórlabda. 

Az éves sportmunka értékelése: 

- „Jó tanuló, jó sportoló” cím odaítélése 

- iskolai és városi rendezvények értékelése. 
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Év végi tanár-diák mérkőzések lebonyolítása:  

- röplabda (női) 

- kosárlabda (férfi) 

- labdarúgás (férfi) 

 

 

Szeged, 2022. szeptember 01. 

 

            

                                                                               

       Kónyáné Kapitány Gabriella 

                   testnevelő szakmai közösség képviseletében  
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Esélyegyenlőségi fejlesztési terv a 2022/2023. tanévre 
 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentése és a tanulói eredményesség növelése 
érdekében elkészített, három tanévre szóló fejlesztési terv időarányos megvalósítása. 

Fejlesztési terület 
Fejlesztési területhez rendelt 
stratégiai részcélok 

A stratégiai célok eléréséhez szükséges 
részcélok 

I.  
Az iskola mint 
szervezet. 

1. Rendszeres, teljeskörű vezetői 
ellenőrzés. 

 
2. A vezetői ellenőrzés során a 

visszacsatolás gyakoriságának 
növelése a PDCA - ciklus 
szerint. 

 
3. Együttműködő szakmai kultúra 

az intézményen belül. 
(választható) 

 
 
 

1. Munkatervben rögzített ellenőrzési terv. 

 

1. Munkatervben rögzített ellenőrzési terv 
alapján a beavatkozási lehetőségek 
megvalósítása. 

 

 

1.  Szervezeten belüli együttműködés 
hatékonyságának növekedése: Szakmai 
fejlődést biztosító együttműködés vezető és 
vezető, vezető és pedagógus, pedagógus és 
pedagógus között.  

II. 
A partner-kapcsolatok 
rendszere. 

1. A szülőkkel/törvényes 
képviselővel való 
kapcsolattartás erősítése. 

1. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
szülőinek/törvényes képviselőjének külön 
tájékoztatás, konzultációs lehetőség nyújtása. 

2. Szülők/törvényes képviselők nagyobb számú 
bevonása a tanórán kívüli programokba, 
tekintettel a hátrányos helyzetű és 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra. 

3. A szülőkkel/törvényes képviselővel való 
kommunikáció hatékonyságának növelése. 

4. Nyílt napok, nyílt tanórák szervezése. 

 
2. Az intézmény külső 

kommunikációs 
hatékonyságának növelése. 

1. A különböző sajtóorgánumokban, 
médiafelületeken történő megjelenések 
számának növekedése. 

2. Az iskola keresettségének, elismertségének 
növekedése. 

3. Az iskola keresettségének, 
elismertségének növelése. 

1. Az első évfolyamos beiskolázási mutató 
emelkedése, szinten tartása. 

(A vidéki intézmények estében: Az iskola 
megtartó erejének növelése és szinten tartása 
a településen első osztályba beiratkozó 
gyermekek vonatkozásában.) 
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III.. 
A módszertani kultúra, 
a tanulói és pedagógus 
kompeten- ciák 

1. Differenciált személyközpontú 
tanulási módszerek 
hatékonyabb alkalmazása, újak 
megismerése a tanulói és a 
pedagógus kompetenciák 
fejlődése érdekében, különös 
tekintettel a kiemelt figyelmet 
igénylő tanulókra vonatkozóan. 

1. Jó gyakorlatok megismerése/megismertetése. 
(lehetőségek függvényében) 

2. Külső-belső tudásmegosztás 
3. Továbbképzéseken való részvétel 

(lehetőségek függvényében) 

2. Tanulási motiváció növelése 1. Tanulók érdeklődésének megfelelő témájú 
tanórán kívüli foglalkozások, programok 
szervezése/bővítése az intézmény személyi 
feltételei és a tantárgyfelosztás 
függvényében a szülői közösség 
egyetértésével. 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentése és a tanulói 

eredményesség növelése érdekében elkészített, három tanévre szóló fejlesztési terv 2022/23. 

tanévre vonatkozó időarányos megvalósulása a stratégiai célok eléréséhez szükséges 

részcélok mentén történik, a tanévre szóló cselekvési terv alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


