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1. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által kiadott „INTÉZKEDÉSI TERV A 

2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” és a Tankerület által 

kiadott protokoll szerint intézményünk elkészítette a tanévkezdéshez szükséges terveket: 

- A digitális oktatás intézkedési tervet 

- A koronavírussal kapcsolatos intézkedési tervet, melyet szükség szerint aktualizálunk 

- Az iskolaegészségügy működését tartalmazó tervezetet járvány idejére.  

Az idei tanévben kiemelt feladatunk az intézkedési tervek végrehajtása. 

 

1.1.Oktatás területén kiemelt területek  

A munkaközösségek munkatervei, a nevelőtestület igényei, PP, az igazgatói pályázat, illetve a 

járványügyi helyzet alatti legfontosabb céljaink és feladataink: 

 

- Legfontosabb feladat a biztos alapismeretek nyújtása, az általános műveltség 

megalapozása, kreatív, önálló gondolkodás fejlesztése. 

- Alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése: ezen belül az anyanyelvi 

kommunikáció, a matematikai kompetencia és a hatékony, önálló tanulás. 

- Tanulási motiváció erősítése IKT eszközök használatával, páros- és csoportos 

munkaszervezéssel, valamint a továbbképzéseken elsajátított technikák, módszerek 

felhasználásával, alkalmazásával. 

- Feladatok, utasítások megértésének, értelmezésének fejlesztése írásban és szóban 

(szöveges feladatok, értő olvasás). A könyvtárral együttműködve az olvasás 

népszerűsítése (erre különböző iskolai programok szervezése) 

- Szövegértés, szóbeli kifejezőkészség és szövegalkotás fejlesztése. 

- Segítsük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, hátrányos helyzetben 

lévő tanuló felzárkóztatását – differenciálás, korrepetálás. 

- Megfelelő tanulási technikák és változatos tanulás-módszertani ismeretek beépítése az 

önálló és napközis foglalkozások tematikájába. 

- KIP-es órák beépítése a tanmenetbe. A KIP-es módszer bevezetése, alkalmazása a 

tanórákon- PRÓBAÉV 

- A digitális oktatás ideje alatt szerzett ismeretek, módszerek beépítése a mindennapi 

munkánkba. 

- Országos mérés eredményeinek elemzése és beépítése az egyéni fejlesztési munkába, 

eredmények javítása  

- Központi felvételi eredmények javítása (folyamatos) – felvételi előkészítők 

- Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése 

  



4 
 

A célok megvalósításához a következő módszereket tervezzük:  

 

-  KAP-os továbbképzésen tanult módszerek alkalmazása próba szinten 

-  Kooperatív módszerek és inkluzív- és élménypedagógia alkalmazása a tanórákon 

– kooperatív technikák alkalmazásához többen vettünk részt továbbképzéseken; az 

inkluzív pedagógia alapvetően egy szemléletváltozást feltételez, a szakmaisághoz 

nyújtott segítséget az élménypedagógiai közös gyakorlati jellegű továbbképzésünk. 

-  Differenciálás erősítése tanórán és tanórán kívül is a felzárkóztatás, 

tehetséggondozás hatékonysága érdekében (versenyfelkészítés) 

-  IKT eszközök gyakoribb használata a tanítási órákon; Digitális írástudás 

erősítése  

-  Egyéni fejlesztés, fejlesztő pedagógus általi megsegítés; gyógypedagógus, 

pszichológus igénylése. 

-  Egyéni fejlesztési terv ( tehetséggondozás, SNI ) készítéséhez támogatás kérése 

pedagógiai-szakmai szolgálattól. 

-  A lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzésére és kezelésére 

(helyzetfeltárás, intézkedések eredményessége) konzultációk és szakmai műhelyek 

szervezése és tartása. 

1.2.Nevelés területén kiemelt területek  

- Az ügyelet megreformálása, diákügyelet bevezetése. 

- A „Békés Iskola” eszméjének felelevenítése, terjesztése, a Békítő Team újraindítása 

- Gyermekanimátori program elindítása. 

- Fő nevelési célunk marad a kulturált viselkedés szabályainak megismertetése, 

betartatása, az agresszív megnyilvánulások visszaszorítása, megelőzése -

drámapedagógia alkalmazása nevelési problémák megoldására. 

- Környezettudatosságra nevelés minden tantárgy keretében, ill. a tanórán kívüli 

foglalkozásokon (Sulizsák program, papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, 

TESZEDD! program) 

- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés; helyi honismeret erősítése tanórán és tanórán kívüli 

foglalkozáson. 

- Egészségnevelés, testi-lelki egészség megőrzése iskolai védőnő egészségnevelési terve 

alapján. 

- Neveltségi szint emelése – személyes jelenlét fontossága -kiváló színterei a délutáni 

iskolai rendezvények, táborok, Határtalanul pályázatok elnyerésével történő 

tanulmányutak; a diákönkormányzat segítségével tartalmas iskolai programok 

szervezése, illetve segítségnyújtás a szociális munkás közreműködésével. 

- Közös szabályrendszer betartása és betartatása -Házirend betartatása, késések 

csökkentése, helyes öltözködés, illetve megjelenés tudatosítása a diákönkormányzat 

bevonásával. 
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2. Tárgyi feltételek biztosítása a 2020-2021-es tanévre 

2.1.A nyár folyamán történt felújítások 

A koronavírus-járvány miatt 2020-ban nem történt felújítás. 2020 márciusától a karbantartók a 

kisebb javítási és festési munkákat elvégezték az intézményben. Az önkormányzat a kötelező 

tisztasági festést biztosította a konyhán. 

2.2.A szakmai munka tárgyi feltételeinek alakulása 

Két tantermünk kapott új bútorzatot az önkormányzat jóvoltából. 

A tankerülettől a járvány idején 5 darab Lenovo laptopot kaptunk és egy ASC jogtiszta szoftverre 

az órarend készítéséhez, szerkesztéséhez.  

Azonos feltételeket (képi anyag megjelenítése) diákjaink számára csak úgy tudnánk biztosítani, 

ha kapnánk még a tankerülettől további 8 darab projektort, valamint szükségünk lenne további 

laptopokra és tabletekre. Feltétlenül szükségünk lenne vírusirtókra. 

 

 

3. Személyi feltételek változása 

3.1.Pedagógusok névsora a 2020. szeptember 15-ei állapot szerint: 

     

 Okt.azonosító Viselt név vezetéknév Viselt név 

keresztnév 

Megbízások 

1 74807022909 Apkó Zsuzsanna  

2 71594193465 Benkes Andrea  

3 72292953234 Berényi Mária Osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető 

4 71969574938 Birt_Németh Éva  

5 71396239405 Csikósné Plauschin Katalin  

6 79574947436 Csorba Lászlóné Felsős munkaközösség-

vezető, BECS koordinátor 

7 77080771359 Deme Istvánné  

8 78161777748 Dominek Tünde Intézményvezető-helyettes 

9 78971931950 Dudás Laura Erika  

10 76656989589 Fábiánné Balajti Anikó Alsós  munkaközösség-

vezető 

11 74463253829 Fabu Matild  

12 72753157879 Fejérné Gál Tímea  

13 79106520415 Gyöpösné Gémes Ilona Anikó  

14 73987854156 Horváth Zoltán  

15 72992711724 Horváthné Gyurcsán Erika Gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős 

16 73411635126 Kabai Gabriella  
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17 75750124109 Kádár József Tankönyvfelelős 

18 72693687115 Kiss Gábor DÖK segítő tanára 

19 76400682221 Kissné Fehér Judit  

20 72279096291 Kéri Marietta  

21 72938034332 Kissné Szabó Katalin Szilvia (GYES) 

22 71686568023 Kovács Krisztina  

23 79518128700 Kovácsné Gyetvai Györgyi Napközis munkaközösség-

vezető 

24 75057503168 Kürti Orsolya  

25 78335524245 Malinkó Judit  

26 77630174543 Mándoki Réka  

27 71961118494 Nagy Gyöngyvér 

Zsuzsanna 

 

28 73341288968 Orczi-Tóth Enikő  

29 71572124659 Pichler Rudolf Csaba  

30 75277598520 Simon Gyöngyi  

31 72613996096 Steigervald Róbert  

32 78746574700 Szentgróti-Tóth Tamás Intézményvezető-helyettes 

33 78442800411 Tóth Luca  

34 72544317762 Várszegi Krisztina Óraadó 

35 77256444858 Veszprémi Klára Intézményvezető 

36 77496688595 Zakota János  

37 72613996416 Zumpf Anikó  

4. Osztályfőnökök, osztályfőnök helyettesek; osztálylétszámok 2020. 

szeptember 15-én 
 

OSZTÁLYFŐNÖKÖK LÉTSZÁM (fő) HELYETTESÜK 

1.a Zumpf Anikó 29 Apkó Zsuzsanna 

1.b Fejérné Gál Tímea 29 Mándoki Réka 

2.a Kovácsné Gyetvai Györgyi 23 Orczi Enikő 

2.b Kürti Orsolya 19 Benkes Andrea 

2.c Zakota János 16 Plauschin Katalin 

3.a Deme Istvánné 18 Kovács Krisztina 

3.b  Dudás Laura 20 Steigervald Róbert 

4.a  Kovács Krisztina 23 Deme Istvánné 

4.b Fábiánné Balajti Anikó 27 Kovács Krisztina 

5.a Kissné Fehér Judit 22 Kiss Gábor 

5.b Kabai Gabriella 23 Simon Gyöngyi 

5.c Berényi Mária 16 Malinkó Judit 

6.a Csorba Lászlóné 30 Bird-Németh Éva 

6.b Bird-Németh Éva       29 Csorba Lászlóné 

7.a Kiss Gábor 25 Kissné Fehér Judit 

7.b Pichler Rudolf 18 Horváthné Gyurcsán Erika 

7.c Gyöpösné Gémes Ilona 25 Kissné Fehér Judit 

8.a Malinkó Judit 25 Berényi Mária 

8.b Simon Gyögyi 20 Kabai Gabriella 

8.c Horváthné Gyurcsán Erika 27 Horváth Zoltán 
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5. Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, bontások 
 

Tanulók Létszámadatok 

Tanulók létszáma: 464 

Ebből: egyéni munkarenddel haladó 0 

 tanulói jogviszonya szünetel 4 

 BTMN tanuló 57 

 SNI tanuló 21 

 halmozottan hátrányos helyzetű 10 

 veszélyeztetett 26+lemorzsolódás (18 fő) 

Tanulócsoportok Csoportok száma 

alsó tagozatos iskolai osztály 9 

felső tagozatos iskolai osztály 11 

napközis csoport 7 

tanulószobai csoport 1 

 

Bontott csoportban oktatott tantárgyak, bontások száma: 

Évfolyam Bontott 

tantárgyak 

Pedagógus óraszám  Bontás 

óraszáma 

6. évfolyam 4 angol 3-3-3-3- óra 2 osztály 12 

7. évfolyam 5 angol/1 német 3-3-3-3-3-3- óra 3 osztály 18 

8. évfolyam 5 angol/1 német 3-3-3-3- 3-3óra 3 osztály 18 

5. évfolyam 4 informatika/ 

4 technika 

1-1-1-1-óra 

1-1-1-1-óra 

2 osztály  8 

6. évfolyam 4 informatika/ 

4 technika 

1-1-1-1óra 

1-1-1-1 óra 
2 osztály  8 

 

7. évfolyam 6 informatika/ 

6 technika 

1-1-1-1-1-1óra 

1-1-1-1-1-1 óra 
3 osztály  12 

8. évfolyam 2 informatika/  

2 informatika/ 

2 informatika 

 

1-1-1-1-1-1óra 

 

3 osztály  6 
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6. Személyi feltételek biztosítása, pedagógus továbbképzés 
 

  Dolgozói létszámadatok 

Pedagógusok Álláshely (nem egyenlő a létszámmal!) (fő) 

igazgató 1 

igazgatóhelyettes 2 

tanító 15 

tanár 20 

iskolapszichológus 0 

összesen: 35 fő (40,5 álláshely) 

Tartósan távol lévő dolgozók 

GYES, GYED 1 

  

Pedagógiai munkát segítők  

iskolatitkár 2 

pedagógiai asszisztens 3 

rendszergazda 0,5 

összesen: 5,5  

 

Tervezett pedagógus és tantestületi továbbképzések 

A tavalyi tanév be nem tervezett továbbképzése volt a 120 órás KAP-os képzés. Iskolánknak a 

2021-22-es tanévben kell bevezetni a KIP-es és DFHT-s órák tartását hivatalosan, viszont a 

vezetőség úgy gondolta, hogy jobb, ha elvégezzük a képzést és tartunk egy „próbaévet” Ennek 

értelmében a tantestület 90% elvégezte a képzést, teljesítve 7 évre a továbbképzési 

kötelezettségét.  

A 2020-21-es tanév 3 nevelési értekezletére a következő tantestületi tréningeket terveztük: 

- Mentalizációs és resztoratív tréning 

- (TEH.) Konzultáció az egyéni fejlesztési terv szerepéről és elkészítéséről; (BTMN) 

Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez 

-  A lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzésére és kezelésére (helyzetfeltárás, 

intézkedések eredményessége) konzultációk és szakmai műhelyek szervezése és tartása 

 

Továbbtanuló pedagógusok 

 

Kéri Marietta két féléves angol nyelvoktató mesterszakot kezd a 2020-21-es tanévtől a Pannon 

Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán. 

Csikósné Plauschin Katalin az ELTE-PPK fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzésének 3. 

félévét végzi. 
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Oktatást segítő nem pedagógus és technikai dolgozók 

 

Név Munkakör 

Káli Éva Pedagógiai asszisztens 

Kenyó Andrea Pedagógiai asszisztens 

Szabados Ágnes Pedagógiai asszisztens 

Óhegyi Jánosné Iskolatitkár  

Major Márta Iskolatitkár 

Széplaki Imre Karbantartó 

Szász Ferenc Karbantartó 

Csibiné Nagy Magdolna Takarító 

Dobos Anikó Takarító 

Juhász Gyuláné Takarító 

Miszlai Mária Délelőtti portás, takarító 

Palkovicsné Hornyák Piroska Délutáni portás, kézbesítő 

Vincze Istvánné Takarító 

Tudja Andrásné Takarít 

 

7. Munkaközösségek, megbízatások, feladatok 
 

A munkaközösség vezetőket 2020-2021-es tanév a tanévnyitó értekezletén választotta meg a 

tantestület. A munkájuk során iskolai rendezvényeket szerveznek, meghatározóak a szülői 

kapcsolattartásban, részt vesznek a pedagógiai munka ellenőrzésében, segítenek az új kollégák 

integrációjában, segítik és összehangolják az osztályfőnökök munkáját. 

 

 

  

Munkaközösség Vezető Tagok 

Alsós Fábiánné Balajti Anikó tanítók 

Osztályfőnöki Berényi Mária tanárok 

Felsős Csorba Lászlóné tanárok 

Diki-segítő tanár Kiss Gábor Diki-képviselők 

Napközi Kovácsné Gyetvai Györgyi napközis tanítók 
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8. A munkaközösségek munkatervei: 
 

 

 

 

 

Alsó tagozatos 

munkaközösség éves 

munkaterve 

2020/2021. tanév 
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Munkaközösség tagjai: 

 

 

 

Zumpf Anikó:   1.a osztályfőnök 

Fejérné Gál Tímea:   1.b osztályfőnök 

Kovácsné Gyetvai Györgyi:  2.a osztályfőnök 

Kürti Orsolya :    2.b osztályfőnök 

Zakota János :    2.c osztályfőnök 

Deme Istvánné:    3.a osztályfőnök 

Dudás Laura:    3.b osztályfőnök 

Kovács Krisztina:   4.a osztályfőnök 

Fábiánné Balajti Anikó:   4.b osztályfőnök 

Apkó Zsuzsi:    I. napközi csoport (1.a ) 

Mándoki Réka:    II. napközi csoport (1.b) 

Orczi-Tóth Enikő:   III. napközi csoport ( 2.a) 

Benkes Andrea:    IV. napközi csoport ( 2.b) 

Plausin Katalin:    V. napközi csoport ( 2.c ) 

VI. napközi csoport ( 3.a , 4.a ) 

Steigerwald Róbert:   VII. napközi csoport ( 3.b) 

Kádár József:    VIII. napközi csoport ( 4.b) 
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Feladataink az oktatás-nevelés terén 

Nevelőmunkánk feladatai: 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú légkörben történő 

személyiségfejlesztés. 

 A házirend megismertetése, elfogadtatása, megfelelő szokásrend kialakítása, a kulturált 

viselkedés elemi szabályainak betartatása. 

 A tanórai és a tanórán kívüli fegyelem megkövetelése, egymás tisztelete, segítése. 

 Együttműködési képesség fejlesztése. 

 Környezettudatos életmód kialakítása. 

 Építő jellegű emberi kapcsolatok kialakítása: a tanulóközösségekben (különféle programok, 

rendezvények alkalmával), a tanári közösségben (egymás segítése), a szülőkkel (szülői 

értekezletek, fogadó órák, egyéb osztály- illetve iskolai programok során). 

 A nehezen kezelhető gyermekekhez az eredményre vezető sajátos bánásmód kialakítása. Az 

egyéni képességek felismerése, a problémákkal küzdő tanulók egyéni fejlesztése. 

 A gyermekek pozitív tulajdonságainak kiemelése.  

 Nyelvi, fizikai durvaságok kiküszöbölése. 

 Az egészséges életmódra nevelés. 

 A tárgyi környezet megbecsülésére nevelés. 

 Az iskola és a kisebb közösségek hagyományainak ápolása.  

 Az óvoda iskola jó kapcsolatának ápolása. 

 Odafigyelünk az alsó-felső átmenet megsegítésére. 

 A szülőkkel való kapcsolattartást továbbra is kiemelten kezeljük. Szülői értekezleteken, 

fogadó órákon, iskolai rendezvényeken folyamatos a kapcsolattartás. Eredményesebb 

munkavégzésünk érdekében igyekszünk megnyerni a szülőket. 

 A tanulói ügyelet működésének segítése. 

 

Oktatási feladatok, célok: 

 Legfontosabb feladat a biztos alapismeretek nyújtása, az általános műveltség megalapozása, 

kreatív, önálló gondolkodás fejlesztése. 

 Tudatos figyelem, tartós figyelem, feladattudat fejlesztése. 

 Szókincsbővítés, szómagyarázat. 

 Az egységes követelményrendszer érdekében együtt dolgozzuk ki a mérésekhez szükséges 

tananyagot, annak értékelését, ebből megfelelő következtetéseket vonunk le a jövő 

feladataira nézve. (félévi, év végi mérések) 

 Feladatok, utasítások megértésének, értelmezésének fejlesztése írásban és szóban (szöveges 

feladatok, értő olvasás). 

 Problémamegoldó logikus gondolkodás fejlesztése. 

 Kommunikációs képességek fejlesztése (kulturált beszéd kialakítása). 

 Írás- helyesírás fejlesztése. 

 Segítsük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, hátrányos helyzetben lévő 

tanuló felzárkóztatását – differenciálás, korrepetálás. 

 Megfelelő tanulási technikák és változatos tanulás-módszertani ismeretek beépítése az 

önálló és napközis foglalkozások tematikájába. 
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 KIP-es órák beépítése a tanmenetbe. A KIP-es módszer bevezetése, alkalmazása a 

tanórákon.  

 A digitális oktatás ideje alatt szerzett ismeretek, módszerek beépítése a minden napi 

munkánkba. 

A 2020-2021-es tanévre tervezett feladataink között kiemelve foglalkozunk: 

 
- nevelési célként idén is kitűztük: 

 

 az alapvető viselkedési normák (köszönés, udvarias, tisztelettudó viselkedés a 

felnőttekkel, az iskola minden dolgozójával és a társakkal szemben) tudatosítását a 

tanulókban; 

 

 a verbális és fizikai agresszió, a csúnya beszéd és kirekesztés visszaszorítását. 

 

 továbbra is vigyázunk a környezetünkre; a szépülő iskolaépület külső- és belső 

állagának és berendezéseinek megóvása a cél. 

 

 Ebben az évben újdonság lesz az animátori tevékenység bevezetése az iskolánkban. Az 

alsós tanulókat tájékoztatjuk a lehetőségről és ösztönözzük, hogy a felsős diákok által 

kezdeményezett játékokban bátran vegyenek részt. 

 

 

- oktatási célként: 

 

 KIP-es órák tervezése, használata a tanórákon. 

 

 Az előző tanév digitális távoktatása során felhalmozódott tudásbeli hiányosságok 

feltérképezése, ezek pótlása. 

 

 A digitális eszközökön alkalmazható programok, platformok beépítése a 

mindennapokban, alkalmazása a differenciálás terén. 

 

 A távoktatás során felmerült nehézségek feltérképezése után (szülők és tanulók) azok 

kiküszöbölése, megsegítése. 
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Feladataink havi bontásban 

Augusztus 

pótvizsgák megszervezése, lebonyolítása 

termek, folyosók dekorálása 

munkaközösségi értekezlet 

digitális stratégia kidolgozása 

Szeptember 

- órarendek, foglalkozási tervek, tanmenetek elkészítése 

- szülői értekezlet megtartása 2020. szeptember első hetében 

- az Iskolatej program lebonyolításának megszervezése 

- papírgyűjtés: szept. 10. 

- évvégi szintfelmérők elkészítése évfolyamonként 

- napközi: Aszfaltkréta rajzverseny, téma: szüret 

Október 

- munkaközösségi értekezlet 

- adminisztrációs feladatok 

- Iskolacsipegető 1. – okt. 6. ( 15.30- 16.15 ó) 

- Differ- mérés (érintett gyerekek névsorának leadása) 

- óvónénik látogatása 1. osztályokban a hónap közepén 

- napközi - Sportversenyek: Labdás- és ügyességi játékok 

November 

- munkaközösségi értekezlet 

- Iskolacsipegető 2. – nov. 3.  

- nevelési értekezlet – nov. 12. 

- nov. 13. pályaorientációs nap 

- nov. 16. szakmai napok 

- nov. 25. Őszbúcsúztató (16 ó) - napközi 

- téli dekorációk készítése a folyosókra, termekbe 

- napközi –kézművesfoglalkozás: Márton nap 

December 

- munkaközösségi értekezlet 

- Iskolacsipegető 3. – dec. 1. - családi kézműves foglalkozás 

- dec. 7. iskolai mikulás ünnepség 
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- dec. 4.-6. Mikulás-tábor  

- dec. 10. Adventi kézműves (14 -16 ó) 

- dec. 14. zsibvásár 

- dec. 18. „Mi karácsonyunk” 

Január 

- munkaközösségi értekezlet 

- osztályozó értekezlet 

- félévi értesítők elkészítése 

- Iskolacsipegető 4. – jan. 5.  

- napközi – Ki mit tud?  

Február 

- félévi értekezlet 

- munkaközösségi értekezlet 

- Iskolacsipegető 5. – febr. 2.  

- félévi szülői értekezletek megtartása 

- farsangi dekorációk készítése 

- farsang febr. 19.  

- nevelési értekezlet – febr. 22. 

Március 

- munkaközösségi értekezlet  

- tavaszi terem- és folyosó dekoráció készítése. 

- Iskolacsipegető 6. – márc. 2. - bemutató óra a leendő elsős szülőknek 

- kiszebáb égetés – márc. 5.  

- húsvéti családi nap – márc. 25. 

- alsós iskolai szavalóverseny - márc. 30. 

Április 

- munkaközösségi értekezlet  

- nevelési értekezlet – ápr. 7. 

- városi szavalóverseny 

- sulizsák – ápr. 12- 19. 

- papírgyűjtés - ápr. 15. 

- Projekt hét (Fenntarthatóság) – ápr. 19-23. 

- Andrássy túra – ápr. 23. 

- énekverseny – ápr. 27.  

- napközi – könyvtárlátogatás 
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Május 

- anyák napi ünnepségek  

- munkaközösségi értekezlet 

- Andrássy gála – május 21. 

- osztálykirándulások megszervezése 

- gyereknap 

- napközi – kirándulás a tanösvényre 

Június 

- osztálykirándulások – jún. 3-4. 

- iskolai pedagógusnap – jún. 7. 

- napközi – Filmvetítés: A nyár veszélyei 

- munkaközösségi értekezlet 

- osztályozó értekezlet – jún. 10. 

- aktuális adminisztrációk elkészítése 

- ballagás – jún. 11. 

- Diki nap lebonyolítása – jún.14.  

- tanévzáró ünnepség  

 

Fábiánné Balajti Anikó 

Vecsés, 2020. szeptember 7.
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Helyzetkép 

  Létszám:   265 fő 

 Osztályok száma:  11 osztály 

 Új diákok száma:  4 fő 

 

 Személyi feltételek 

 

A pedagógusok beosztása és az osztályok: 

 

Szentgróti-Tóth Tamás:   igazgatóhelyettes, tanár 

Berényi Mária:  5.c osztály osztályfőnök, munkaközösség vezető 

Csorba Lászlóné:  6.a osztály osztályfőnök, munkaközösség vezető, 

Önértékelést segítő csoport  vezetője 

Horváthné Gyurcsán Erika:  8.c osztály osztályfőnök, munkaközösség vezető, 

gyermekvédelmi felelős 

Kissné Fehér Judit:  5.a osztály osztályfőnök, Önértékelést segítő 

csoport tag 

Kabai Gabriella :   5.b osztály osztályfőnök 

Bird-Németh Éva:   6.b osztály osztályfőnök 

Kiss Gábor:  7.a osztályfőnök, DIKI koordinátor 

Pichler Rudolf :   7. b osztály osztályfőnök,  

Gyöpösné Gémes Ilona:  7.c  osztály osztályfőnök, énekkar vezető  segítő 

csoport tag 

Simon Gyöngyi:  8.b osztály osztályfőnök 

Fabu Matild:    tanár, fejlesztőpedagógus 

Horváth Zoltán:   tanár, tűz – és balesetvédelmi felelős 

Nagy Gyöngyvér:   tanár 

Tóth Luca:    tanár 

Kéri Marietta:    tanító / tanár 

Mándoki Réka:   tanító / tanár  
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1. Pedagógiai feladatok 

 

 Oktatási, nevelési célok 

 

 

2020 tavasza óta járványügyi helyzettel kell szembe néznünk.  Az előző tanévet tantermen 

kívüli oktatással kellett befejeznünk, s bár az idei tanévet hagyományos oktatási rendben 

kezdtük el, - mivel a járványveszély továbbra is fennáll, - a biztonság és megelőzés érdekében 

intézkedési tervek készültek. 

 

 az idei tanévben kiemelt célunk az intézkedési tervek végrehajtása 

 az ügyelet megreformálása, diákügyelet bevezetése 

 a „Békés Iskola” eszméjének felelevenítése, terjesztése, a Békítő Team újraindítása 

 ebben az évben is fő nevelési céljaink közé tartozik az egyre szebbé, felszereltebbé 

váló iskolánk épületének, eszközeinek, bútorainak, környezetének a megóvása, 

további fejlesztése 

 kiemelt oktatási feladatunknak tartjuk a kompetenciák fejlesztését 

 fő nevelési célunk marad a kulturált viselkedés szabályainak megismertetése, 

betartatása, az agresszív megnyilvánulások visszaszorítása, megelőzése 

 szövegértés, szóbeli kifejezőkészség és szövegalkotás fejlesztése 

 felzárkóztatás, tehetséggondozás 

 környezettudatosságra nevelés minden tantárgy keretében ill. a tanórán kívüli 

foglalkozásokon (Sulizsák program, papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, 

TESZEDD! program) 

 nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 osztályfőnöki, valamint hit – és erkölcstan órán a közösségfejlesztés kiemelt 

fontosságú 

 könyvtárhasználati ismeretek bővítése a Róder Imre Városi Könyvtárral 

együttműködve 

 az olvasás népszerűsítése (erre különböző iskolai programok szervezése) 

 egészségnevelés, testi-lelki egészség megőrzése 

 tananyagokhoz kapcsolódó programok, kirándulások szervezése pl. kiállítások, 

színház- és múzeumlátogatások, kirándulások stb 

 tanulási motiváció erősítése IKT eszközök használatával, páros-és csoportos 

munkaszervezéssel, valamint a továbbképzéseken elsajátított technikák, módszerek 

felhasználásával, alkalmazásával 

 

Fenti célok közül számosnak a megvalósulását a járványhelyzet további alakulása 

nagymértékben befolyásolhatja. Csakúgy, mint az alábbi területeket.  
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Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 

 angol nyelv oktatása csoportbontásban 6., 7., 8. évfolyamon 

 a tanórákon a változatos tanulásszervezési módszerek alkalmazása 

 a szakkörökön érdeklődési körüknek megfelelően vehetnek részt tanulóink. Ezek a 

következők: honismeret, énekkar, felsős színjátszó csoport, technika szakkör, angol 

szakkör 

 órarendbe épített tehetséggondozó- és felzárkóztató órák 

 tanulmányi versenylehetőségek kihasználása 

 az egyéni fejlesztő foglalkozásokon a tanulók képességeihez igazodva folyik a 

felzárkóztatás 

 BTMN és SNI tanulók a szakértői véleményben foglaltak szerinti fejlesztő órákon 

vesznek részt. 

 

Versenyekre való felkészítés 

 

 Idei tanévünkben nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a tanulmányi versenyeken 

való részvételre.   Tanulóinkat különböző városi- és országos versenyen mérettetjük 

meg. A versenyidőpontok a tanév programjába beépítve szerepelnek. 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

 Bolyai Matematika Csapatverseny 

 Zrínyi Matematika Verseny 

 Városi tanulmányi, vers- és prózamondó versenyek 

 Honismereti verseny 

 Iskolai, szaktárgyi versenyek (pl. énekverseny, szavalóverseny, angol – német 

szavalóverseny, stb.) 

Mérések: 

 

 Év eleji felmérés angol nyelvből, szintfelmérők magyar nyelv- és irodalomból, stb. 

 Év végi felmérés 

 Témazáró dolgozatok 

 Próbafelvételi a nyolcadik osztályos tanulóknak 

 Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon 

 Országos angol nyelvi kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon 

 NETFIT mérés 

 

   Munkaközösség vezetői óralátogatási terv 

 

A tanórai leterheltség miatt előzetes tervezés helyett szükség esetén (szaktanári kérés, 

konfliktus, egyéb neveléssel, oktatással összefüggő problémák megoldása érdekében) 

látogatunk tanórákat. 
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Szakmai fejlődés, tapasztalatcsere 

 

A szakmai fejlődést és tapasztalatcserét elősegítendő minden hónapban a felsős 

munkaközösség a magatartás, szorgalom értékelő értekezleteken egy-egy pedagógiai 

témát dolgoz fel.  

 

A témáink (az előzetes tervek szerint) 

 

 Szeptember: értékelés 

 Október:   kompetenciafejlesztés 

 November:  fegyelmezés 

 December:  differenciálás 

 Január:   szülői kapcsolattartás 

 Február:   motiváció  

 Március:   házi feladat 

 Április:   tanóra felépítése 

 Május:  tájékoztatás, információáramlás  

 

Közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés 

 

A nevelésnek e szegmense a teljes iskolai életet áthatja, mind a tanórán, mind a tanórán 

kívüli tevékenységek szerves része.  

 

Iskolánk néhány éve megismerkedett a Békés Iskolák programmal, amelynek szemlélete 

azóta is jelen van az életünkben.  Fokozatosan szeretnénk erősíteni ennek a programnak a 

szellemét. 

Ennek érdekében idei tervünk az igazgatónő mesterképzésével – mentalizációs modul – 

összhangban, kis lépésekben, ezt ismét előtérbe helyezni, a szándékot terjeszteni. A Békítő 

team újra munkához lát, rendszeres megbeszélések, tapasztalatcserék felhasználásával a 

további feladatok meghatározásában fontos szerepet vállal. 

Hosszabbtávú cél, hogy órarendileg is megjelenjen ez a program. 
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Gyermekvédelem 

 

A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulóink ellátása érdekében napi 

kapcsolatot tartunk a gyermekvédelmi felelősön keresztül a gyermekjóléti 

szolgálattal. Közös jelzőrendszert működtetünk.  

Iskolai jelzőrendszeri megbeszéléseken, esetmegbeszéléseken veszünk 

részt.  

Az idei tanévben is folyamatosan felmérjük a veszélyeztetett tanulóink 

számát, a problémák sajátosságait, megismerjük élethelyzetüket, igyekszünk 

megtalálni  a megfelelő segítséget. Ennek érdekében természetesen 

együttműködünk az iskolai szociális munkással.  

 

 Egészséges életmódra nevelés 

 

 Az egészségnevelést iskolánk védőnője végzi az egészségnevelési terv alapján  

A munkatervek részletesen olvashatók az  

 Egészségnevelési terv 2020/2021. című alfejezetben, valamint 

 Iskolai munkaterv a 2020/2021. tanévre a tanulók egészségfejlesztéséről és 

egészségügyi ellátásáról című alfejezetben) 

 csatlakoztunk az országos Iskolatej Programhoz, osztályfőnöki óráink témája az 

egészséges életmód 

 a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és 

családi élet kialakítása, fenntartása témákban a védőnő tart előadásokat osztályonként. 
 

 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A tanulók kéréseit, véleményét a diákönkormányzaton keresztül igyekszünk figyelembe 

venni. 

Munkaközösségi értekezleteket félévente tartunk, illetve esetenként az aktuális feladatokkal 

kapcsolatban.  

Tanítás nélküli munkanapjainkat kihasználva nevelési értekezleteket tartunk, ezeken az 

értekezleteken szakmai munkánk során felmerülő kérdéseinkre szakértőket hívunk. 

Az alsós és a napközis munkaközösségekkel, a diákönkormányzattal és az SZMK-val közösen 

szervezzük az egész iskolára kiterjedő programokat. 
 

A szülőkkel történő kapcsolattartás 
 

 szülői értekezleteken, 

 össztanári fogadóórák (november, március) 

 pályaválasztási szülői értekezleteken, 

 iskolai szintű programokon pl. farsang, gyereknap 

 az iskola honlapján keresztül és 

 az osztályszinteken működő szülői közöségi oldalakon (zárt csoport, e-mail 

csoport) biztosítjuk a hatékony információáramlást.  
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Pályaorientáció és pályaválasztás 

Kiemelt program iskolánkban a hetedik, nyolcadik osztályosok részére szervezett 

pályaorientáció.  

 Ennek keretében 

 szülői értekezletekre meghívjuk a Pest megyei Iparkamara munkatársát 

 a pályaorientációs napot igyekszünk hatékonyan, interaktív formában 

megrendezni, ehhez az Ipartestület segítségét is igénybe vesszük 

 magyar- és matematika, illetve idegen nyelv szakos kollégáinknak, kiemelt 

munkája a felvételi előkészítők megtartása nyolcadik osztályban 

 II. félévben a hetedikeseknek tartjuk a felvételi előkészítőket 

 pályaválasztási programokra visszük a hetedik, nyolcadik osztályosokat 

(SzakmaSztár, nyílt műhelyfoglalkozások, kiállítások) 

 volt tanítványaink bemutatják iskolájukat a végzősöknek 

 próbafelvételit tartunk a nyolcadikosoknak minden tanév szeptember vagy 

október hónapjában. 

 

A felső tagozat éves programja 

Szeptember 

- tanévnyitó 

- szülői értekezletek 

- ötödikes osztályok megismerése, átadása 

- próbafelvételi a nyolcadik osztályosoknak 

- tanmenetek leadása 

- őszi papírgyűjtés 

Október 

- aradi vértanúk emlékünnepsége (hetedik évfolyam) 

- Bolyai Matematika  Csapatverseny 

- felvételi tájékoztató szülői értekezlet 

- október 23-ai ünnepség 

November 

- Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

- össztanári fogadóóra 

- tankerületi szakmai nap 

- pályaorientációs nap 

- II. pályaválasztási szülői értekezlet 

- iskolagyűlés 
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December 

- jelentkezés a központi felvételire 

- Mikulás ünnepség 

- Zrínyi matematika verseny (I.forduló) 

- Nevelési értekezlet tanítás nélküli munkanapon 

- Zsibvásár 

- Adventi családi nap 

- Tanári karácsony 

- Karácsonyi műsor az ötödikesek előadásában 

 

Január 

- Központi felvételi  

- Magyar kultúra napja (színjátszókörünk előadása) 

- I. félév végi teendők 

- Iskolagyűlés 

- Felsős téli tábor 

 

Február 

- Félévzáró értekezlet 

- Felsős farsang 

- Felvételi adatlapok beküldése 

- Horváthné Gyurcsán Erika Pedagógus II. minősítő 

 

Március 

- Szóbeli felvételi a nyolcadikosoknak 

- Március 15-ei ünnepség 

- Iskolagyűlés 

- Zrínyi Matematika Verseny 

- Városi vers – és prózamondó verseny (iskolai forduló) 

- Össztanári fogadóóra II. félév 
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Április 

- Városi vers- és prózamondó verseny 

- Tavaszi papírgyűjtés 

- Költészet napja iskolánkban 

- Holocaust emléknap  

- Sulizsák program 

- Projekthét a fenntarthatóság témakörében 

- Iskolai énekverseny 

- Andrássy-túra 

Május 

- Helytörténeti vetélkedő 

- Iskolai angol - német szavalóverseny 

- Andrássy Gála 

- Határtalanul – tanulmányi kirándulás a hetedikeseknek 

- Kompetenciamérések 

- Gyermeknap 

Június 

- Nemzeti összetartozás napja 

- Tanulmányi kirándulások a felső tagozatnak 

- Iskolai pedagógusnap 

- DIKI nap 

- Osztályozó értekezlet 

- Ballagás (előkészületek) 

 

A fent említett iskolai rendezvények, programok megvalósulása vagy megvalósításuk módja 

az országos járványügyi helyzet függvénye, ha sor kerül ezek megrendezésére akkor a 

biztonság érdekében a szokásostól eltérő módon, külön intézkedések mellett fogjuk azokat 

lebonyolítani. 

Vecsés, 2020. szeptember 7. 

Csorba Lászlóné 
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Napközis 

munkaközösség  

éves munkaterve a 

2020/2021. tanévre 
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Napközis csoportok: 

Egy osztály kivételével – amely három felé van osztva -, tiszta csoportokban vannak 

délutánonként a gyerekek. 

1.csoport 1.a Apkó Zsuzsanna 

2.csoport 1.b Mándoki Réka 

3.csoport 2.a Orczi-Tóth Enikő 

4.csoport 2.b Benkes Andrea 

5.csoport 2.c Plausin Katalin 

6.csoport 3.a + 4.a egy része Deme Istvánné /- aki a 3.a tanítója/ 

7.csoport 3.b + 4.a egy része Steigervald Róbert 

8.csoport 4.b + 4.a egy része Kádár József 

 

Napközi fontos feladatai közé tatozik: 

 a jelenlegi helyzet miatt egyik legfontosabb feladat a gyermekek, pedagógusok 

egészségének megőrzése – ennek érdekében még nagyobb figyelmet fordítunk a 

fertőtlenítésre, a tisztaságra 

 a maszkviselés szabályainak betartására 

 a helyes, és gyakori kézmosás fontosságára 

 a házirend betartására 

 a pontos napirend szerinti munka 

 tanítók magatartásának, viselkedéskultúrájának folyamatos fejlesztése, alapvető 

erkölcsi normák elmélyítése 

 közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése 

 önálló tanulásra nevelés 

 

Nevelési, oktatási feladataink: 

 a gyerekcsoportok közösséggé formálása 

 szokásrend kialakítása 

 magatartási szabályok kialakítása, betartatása 

 nyugodt tanulás körülményeinek biztosítása 

 a tanulási technikák elsajátításának megsegítése 
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Az osztályfőnökökkel napi kapcsolattartást tartanak a nevelők. 

 megbeszéljük a napi gondokat, problémákat 

 a magatartás osztályzatokat együtt állapítjuk meg 

 írásbeli házi feladatok rendszeres számonkérése 

 mennyiségi – ha van rá mód-, minőségi ellenőrzése 

 

A nevelőmunka tervezése 

 A csoportok a korosztálynak megfelelően foglalkozási tervet készítenek az adott 

iskolai évre 

 A napi foglalkozások tervezésénél figyelembe vesszük a tanulók napi rendjét 

 A napközi a következő foglalkozásokból tevődik össze: 

 

 önálló tanulás 

 kulturális foglalkozás 

 kézműves foglalkozás (manuális foglalkozás) 

 játék-, sportfoglalkozás 

 séta 

 A nevelőmunkánk középpontjában az önálló tanulás áll. Nagyon fontos az önálló 

tanulási képesség fejlesztése, a tanulás megtanítása. 

 A kulturális, kézműves, játék- és sportfoglalkozások szervezésével, pedig igyekszünk 

többféle változatos tevékenységgel megismertetni a gyerekeket, illetve hozzá 

szeretnénk járulni a szabad idejüket hasznosan eltöltő fiatalok neveléséhez. 

 

A programok szervezésénél fontos: 

 a rugalmasság 

 a gyermekek és az időjáráshoz való alkalmazkodás 

 

A napközi rendje: 

 A napirendben rögzítjük az ebéd idejét, ez lehet változó, hiszen órarendfüggő. Először 

az első osztályosok ebédelnek, utána a felsőbb évfolyamok sorban. A testnevelés órák 

változtathatóak a sorrendben, hiszen közvetlenül ebéd után nem tornáztatjuk a 

gyerekeket. 

 A tanórák után a napközis nevelők átveszik a gyerekeket, egy gyors létszámegyeztetés 

történik. 

 A külön szakkörökre járó gyerekeket az adott időpontokban küldik a nevelők. 
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 Ebéd után 14:oo óráig - jó idő esetén – minden csoport az udvaron tartózkodik. Most 

próbálunk arra is figyelni, hogy ne tömörüljenek nagyon a gyerekek egy kupacba. 

 Tanulóidő: minden csoportban azonos, 14:00 – 15:00 –ig tart. Ilyenkor próbálunk arra 

törekedni, hogy csendben dolgozzanak a gyerekek. Célunk, hogy az írásbeli munkával 

mindenki elkészüljön. Ezt ellenőrizzük is. Elsősorban mennyiségileg, de ha az idő 

engedi minőségileg is. Ha van rá lehetőség próbálunk a szóbeli feladatokra is idő 

szánni. Pl. olvasunk 

 15:00 órától a csoportok uzsonnáznak 

 uzsonna után az udvaron vagyunk a gyerekekkel  

 15:30 –kor, majd 16:00 órakor az ajtóhoz kísérjük a hazainduló diákokat 

 ügyelet: 16:00 – 17:00 óráig van, melyet a csoportok összevonásával, felváltva látnak 

el a pedagógusok 

 

A tanévre tervezett programok havi lebontásában: 

 

 szeptember:  napközis munkatervek leadása, aszfaltkréta rajzverseny 

 október:  sport- és labdás ügyességi verseny 

 november:  Márton napi kézműves foglalkozás, őszbúcsúztató 

 december:  családi adventi kézműves délutánba bekapcsolódás 

 január:   Ki mit tud? 

 február:  farsangi kézműveskedés 

 március:  kiszebáb égetés, családi húsvéti kézműves délutánba bekapcsolódás 

 április:   könyvtárlátogatás 

 május:   séta a tanösvényen, gyereknapi programokba bekapcsolódás 

 június:   filmvetítés – a nyár veszélyei témában  



30 
 

Andrássy Gyula 

Általános Iskola 

Gyermekvédelmi 

munkaterv a 

2020/2021. 

tanévre 
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Az 1997. évi XXXI. gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. 

paragrafusa nevezi meg a jelzőrendszer tagjait, köztük a köznevelési intézményeket. 

Mivel napi kapcsolatban állunk a gyermekekkel és sokszor találkozunk a szüleikkel is, 

legfőbb feladatunk és kötelességünk a gyermekvédelem terén az, hogy figyeljük a gyermekek 

egészséges fejlődését, illetve azt, hogy fennáll-e veszélyeztető körülmény. Amennyiben ezt 

észleljük, azonnal jeleznünk kell az illetékes gyermekjóléti szolgálat felé. A másik fontos 

feladatunk, hogy a tanulók hiányzását nyomon követve az igazolatlan hiányzásokról – a 

törvényi előírásnak megfelelően – jelzést tegyünk az illetékes szolgálat, illetve hatóság felé. 

Az Andrássy Gyula Általános Iskola gyermekvédelmi munkája a következő szinteken valósul 

meg: 

 osztályfőnök, szaktanárok, nevelőtestület 

 iskolai gyermekvédelmi felelős 

 iskolai szociális munkás  

 illetékes gyermekjóléti szolgálat 

 illetékes gyámhatóság, kormányhivatal 

Mivel tavaly a digitális oktatás miatt második félévi munkatervünkben rögzített feladatokat 

nem tudtuk elvégezni, ezért az idei tanévben szeretnénk ezt folytatni. 

 A tanév elején az osztályfőnökök segítségével felmérjük a veszélyeztetett 

gyermekek számát. 

 

 Mivel iskolánk újra csatlakozik a Békés Iskolák programhoz, a gyermekvédelmi 

munka is bekapcsolódik ebbe a folyamatba. Részt vállalunk a diákügyelet és az 

iskolai animátori program kiépítésében.  

 

 Második félévben ki szeretnénk dolgozni a bántalmazás elleni eljárásrendet 

iskolánkban. 

 

 Már látni lehet, hogy a koronavírus járvány néhány esetben gyermekvédelmi 

problémává válik. Előfordult, hogy szülők – krónikus betegségükre hivatkozva – 

nem engedik gyermeküket iskolába. Egyrészt megértjük ezt az álláspontot, 

másrészről az iskolai oktatás elmaradása komoly hátrányt okoz ezeknek a 

diákoknak. Mindenképpen foglalkoznunk kell majd a folyamattal és az egyéni 

tanrendet kérő gyerekekkel. 

 

Egy-egy gyermek életével kapcsolatosan esetmegbeszélésekre is sor kerülhet, ilyenkor 

az érintett család, gyermek(ek), szakemberek ülnek össze, hogy konkrét megoldási tervet 

dolgozzanak ki a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.  

 

Az iskolai szociális munkás az elmúlt tanév második félévétől tevékenykedik aktívan az 

iskolában. Heti egy alkalommal egy teljes napot tölt nálunk. 



32 
 

A 2020/2021. tanévben 

 segít a Békés Iskola program diagnosztikai részének elkészítésében 

 a gyermekvédelmi felelőssel együtt, az osztályfőnökök segítségével feltérképezik a 

veszélyeztetett gyerekek létszámát, a legfőbb veszélyeztető körülményt 

 az információk birtokában intézkedési tervet dolgoz ki, meghatározza a legfontosabb 

tevékenységeket a hatékony segítségnyújtás érdekében 

 koordinálja az iskolai animátori program kialakítását 

Tudjuk, hogy nehezebb a bajt orvosolni, mint megelőzni. Ezért iskolánkban fontos a 

prevenciós tevékenység is.  

 nagyon sok tanítási idők kívüli programmal igyekszünk a gyerekeket az iskolához 

kötni, hasznos időtöltést biztosítani számukra 

 igyekszünk bizalmas kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel, hogy tudjanak kihez 

fordulni, ha bajba kerülnek 

 szoros kapcsolatot ápolunk a szülői munkaközösséggel 

 nyári időszakban is táborokat szervezünk 

 nevelési értekezleteinket szakemberek meghívásával módszertani eszköztárunkat 

bővítve próbálunk megfelelni a kor pedagógiai elvárásainak 

 havi szintű alsós- és felsős magatartás, szorgalom értékelő értekezleteinken segítjük 

egymást a kialakult problémák megoldásában, nyomon követjük a veszélyeztetett 

diákjaink iskolai munkáját 

 krízishelyzetben azonnali segítséget igyekszünk nyújtani diákjaink és családjaik 

számára 

Iskolánkban az oktató munka mellett a nevelő munka, a gyermekvédelmi munka is aktívan 

helyet kap. 

 prevenciós tevékenységgel 

 a veszélyeztető körülmények feltárásával 

 megfelelő szakemberhez irányítással 

az iskolai szociális munkás bevonásával végezzük ezt a feladatot az idei tanévben is. 

 

Vecsés, 2020. szeptember 11. 

      Horváthné Gyurcsán Erika 
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Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

 

 

 

 

A Diákönkormányzat munkaterve  

a 2020/2021-es tanévre 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 

 

OM: 032516 
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DIKI 2020/2021 
 

 A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola diákönkormányzatának hagyományos 

elnevezése: DIKI. A DIKI SZMSZ alapján ismertetném a 2020/2021-es tanév munkatervét. 

Céljaink:  A diákok érdekeinek hatékony képviselete, a diákélet színesítése, tartalmas 

programok szervezése, illetve az azokban való segítségnyújtás. 

Gyűlések: Az idei tanévben a Covid-19 miatt az udvaron tartjuk gyűléseinket, és 

figyelünk az aktuális járványügyi előírásokra. A DIKI gyűlések időpontja: 

minden hét szerda reggel ¼ 8. Félévente egyszer hivatalos gyűlést tartunk, 

melyen részt vesz az összes DIKI-s. 

Feladatok:  

a) A diákok érdekeinek érvényesítése 

Hogy a diákok észrevételeit, kéréseit vagy panaszait könnyebben meghalljuk,  

bevezetésre került a Diki-láda. Ezt a ládát idén a járvány miatt „elhagyjuk”. 

Viszont idén is működni fog a tanárokat segítő DIKI ügyelet, melyet 

beillesztünk a „Békés iskola” programba 

Véleményezési jogunkat a következőknél gyakoroljuk:  

Az iskola SZMSZ-e, házi rendje.  

Adatkezelési szabályzat elfogadása.  

Ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzösszegek felhasználása.  

Fegyelmi eljárás.  

Pályázatok, versenyek, sportkör. 

 

b) Programszervezés 

A DIKI maga is szervez programokat, de ezen túl részt vesz mások által 

rendezett események lebonyolításában is. Ezeken az alkalmakon a DIKI-sek 

DIKI-pólóban vesznek részt. 

c) Környezetvédelem 

Összejöveteleinken különös gondot fordítunk a „zöld” ötletek megbeszélésére, 

megvalósításának kidolgozására. Segítünk minden olyan iskolai 

kezdeményezést, amely összefüggésben áll a szelektív hulladékgyűjtéssel, a 

takarékossággal, a növényekkel és az újra hasznosítással. 

d) Gazdálkodás 

A DIKI fő bevétele az őszi és tavaszi papírgyűjtés és a felsős farsang. A 

bevételeket és a kiadásokat az SZMSZ-ben lefektetett Gazdasági Bizottság 

ellenőrzi. A DIKI bankszámláját a vecsési K&H Bank vezeti. („Trambulin 

osztálykassza”) 
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e) Kommunikáció 

A DIKI-gyűlések eredményei kikerülnek a honlapra: www.andrassy-vecses.hu  

Az eredményekről a DIKI-sek beszámolnak az osztályfőnöki órákon. 

A DIKI-t segítő tanár és a DIKI vezetője kapcsoltban áll az iskola vezetésével, 

nevelőtestületével és dolgozóival. 

A DIKI vezetője felszólalhat az iskola gyűlésen. 

 

A DIKI programja a 2020/2021-es tanévben 

 

szeptember 
szeptember 10. 

A DIKI tisztségviselőinek megválasztása 
Papírgyűjtés 

november 13. Segítség a pályaorientációs programoknál 

december 7. 

december 14. 

Reggeli szaloncukorosztás 

Zsibvásár 

január 29 – január 31. Téli tábor Gárdonyban 

február 19. Segítség a farsang lebonyolításánál 

március Zsibvásár 

április 15. 

április 23. 

Papírgyűjtés 2.0 

VI. Andrássy-túra 

május 28. Segítség a gyereknapnál 

június 14. DIKI-nap 

 

 

Vecsés, 2020. szeptember 8. 

 

 

-------------------------------        ------------------------------  ----------------------

----------- 

igazgató          DIKI-t segítő tanár  a DIKI vezetője 

 

 

 

http://www.andrassy-vecses.hu/


36 
 

Egészségnevelési terv 
2020/2021. tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 
KésZítette 

Siska Veronika 

Iskolavédőnő 
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1-2. osztály 

Ismerkedés az első osztályos gyermekekkel. 

Fogmosásról, fogmosás fontossága, helyes 

fogápolás. Napi higiéné. 

 
3-4. osztály 

Egészséges életmód, 

táplálkozás. Napi higiéné, 

napirend. 
Mozgásról. 

TV, videó és videojátékokról. 

 
5. osztály 

Az egészséges életmód. 

Egészséges táplálkozás, táplálkozási ismeretek, 

tápanyagok. Dohányzás káros hatásai. 

 
6. osztály 

Dohányzás 
A serdülőkori változásokról, anatómiai-élettani 

változások. Higiénés tanácsadás. 

Aktuálisan felmerülő kérdések, problémák 

megbeszélése. Lányoknak: menstruációról. 
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7-8. osztály 

7. osztálynak HPV oltásról, méhnyakrákról, megelőzésről, szűrésről 

Dohányzás problémája, kockázata, következménye. 

/videofilm bemutatása, szóróanyagok 

kiosztása/ Drogok hatása, drogprevenció. 

/videofilm bemutatása, szóróanyagok 

kockázata/ Alkohol problémája, hatása, 

kockázata. 
/videofilm bemutatása/ 
Lányoknak: fogamzásgátlásról /videofilm, szóróanyag/ 
AIDS-ről /videofilm bemutatása, szóróanyagok kiosztása/ 

 
 
Vecsés, 2020. augusztus 24. 

 

 
 

Siska Veronika 
iskolavédőnő 

 
Egyeztetve: 

…… 

 

 
……………………………………… …………………………………………. 

Iskolaorvos Igazgató 
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Iskolai munkaterv a  

2020/2021. tanévre 
a tanulók egészségfejlesztéséről és egészségügyi ellátásáról 

 
 
 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 

 

 
 

Iskolaorvos: Dr. Popon Rozália 

 Rendelési idő: szerda 8-12 óráig 

 

 
 

 Főállású iskolavédőnő: Siska Veronika 

 Rendelési idő: szerda 8-12 óráig 

 

 

 

 

 Önálló védőnői tanácsadás:  
 

Péntek 8-12 óráig 

 

 

 

 

Kapcsolattartás: - iskolaigazgatóval 

- tanárokkal 

- iskola gyermekvédelmi felelősével 

- ifjúsági és gyermekvédelmi koordinátorral 

- ÁNTSZ 

- iskolavédőnőkkel 

- Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival 
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2020 

Augusztus 

- Rendelő, gyógyszerszekrény takarítása, rendezése 

- Anyagrendelés, eszközök sterilizálása 

Szeptember 

- Létszámok kérése, lapok rendezése. Kikérők megírása, lapok postázása 

- Iskolatükör elkészítése, elsős kérdőívek kiosztása tetvességi tájékoztatóval együtt 

- 7. osztályos lányok HPV oltás előkészítése, szülői és tanulói tájékoztatás, begyűjtése 
szeptember 12-ig 

- Testnevelési csoportbesorolás elkészítése, egyeztetése 

- 6 éves kori oltás ellenőrzése, adminisztrációja 

- 6.-7. osztályosok védőoltási tájékoztatójának kiosztása, begyűjtése 

- 6. osztályosok MMR oltásának lebonyolítása, adminisztrációja 

- Pótoltások, 

- 7. osztályosok Engerix-B 1. oltásának lebonyolítása, adminisztrációja 

- Pótoltások, 

- 16 évesek névsorának elkészítése 

- Tisztasági vizsgálat 
 

Október 

- Adminisztráció 

- Veszélyeztetett tanulók egyeztetése 

- HPV oltás lebonyolítása, adminisztrációja 

- 6. osztályosok Di-Per-Te oltásának lebonyolítása, adminisztrációja 

- Pótoltások 

- Mellékhelyiségek, konyha, iskolai büfé ellenőrzése, balesetvédelmi szemle 
 

November 

- Adminisztráció 

- 8. osztályosok törzslapozó- és szűrővizsgálata, hallásvizsgálata, 

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 

- Egészségnevelő előadás 

- Gondozás 
 

December 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Egészségnevelő előadás 

- Adminisztráció 
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2021 

Január 

- 6., 4. osztályosok törzslapozó- és szűrővizsgálata, hallásszűrése 

- 6. osztályosok hallásszűrése 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Tisztasági vizsgálat 

- Egészségnevelő előadás 
 

Február 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Egészségnevelő előadás 
 

Március 

- 2. osztályosok törzslapozó- és szűrővizsgálata 

- 7. osztályosok Engerix-B 2. oltásának lebonyolítása, adminisztrációja 

- 2. osztályosok hallásszűrése 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 
 

Április 

- 1. osztályosok törzslapozó- és szűrővizsgálata 

- HPV oltás 2. oltásának lebonyolítása, adminisztrációja, 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Egészségnevelő előadás 

- Tisztasági vizsgálat 
 

Május 

- 
- 1. osztályosok szülőértekezletén részvétel, tájékoztatás 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Egészségnevelő előadás 
 

Június 

- Éves statisztika elkészítése 

- Adminisztráció 

- 8. osztályosok lapjainak postázása  

Vecsés, 2020. augusztus 24. 

…………….................. ……………………… ………………….. 
védőnő igazgató orvos 
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Egyéb iskolai megbízások: 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Horváthné Gyurcsány Erika 

Balesetvédelmi felelős: Óhegyi Jánosné, Pichler Rudolf 

Tűzvédelmi, katasztrófa-védelmi felelős: Horváth Zoltán 
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9. Kiemelt ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán 
 

2020. szeptember 01.  Tanévnyitó ünnepély 

2020. szeptember 10. 1200-tól  Papírgyűjtés 

2020. október 06.  Iskolacsipegető I. 

2020. október 06.  Iskolai megemlékezés 1200-tól 

2020. október 06.  Városi megemlékezés iskolánk kopjafájánál 1700 

2020. október 09. 1430  Bolyai matematika csapatverseny 

2020. október 21.  Pályaválasztási szülői értekezlet 

2020. október 22.  Iskolai megemlékezés október 23. a hatodik órában 

2020. november 03.  Csipegető II. 

2020. november 06.  Bolyai magyarverseny 

2020. november 09.  Össztanári fogadó óra 

2020. november 12.  I. Nevelési értekezlet, tanítás nélküli munkanap 

2020. november 13.  II. Pályaorientáció tanítás nélküli munkanap 

2020. november 25.  Őszbúcsúztató ünnepség 

2020. december 01.  Iskolacsipegető III. 

2020. december 4-6.  Alsós téli erdei iskola 

2020. december 07.  Iskolai Mikulás 

2020. december 07.  Zrínyi matematika verseny I. 

2020. december 10.  Adventi készülődés (családi nap) 

2020. december 14.  Zsibvásár 

2020. december 18.   Mi karácsonyunk (Iskolai karácsony) a 3. és 4. órákban 

2021. január 05.  Iskolacsipegető IV. 

2021. január 22.  Első félév vége 

 

2021. január 23.  Felvételi középfokú intézményekbe 

2021. január 27.  Félévi értesítő kiadás  

2021. január 28.  Magyar kultúra napja színházi előadás (Veszprémi Klára) 

2021. január 29-31.  Felsős téli erdei iskola 

2021. február 02.  Iskolacsipegető V. 

2021. február 04.  Félévzáró értekezlet  

2021. február 19.  Alsós farsang 14-1630 óráig,  Felsős farsang 17-20 óráig 

2021. február 22.  III. Nevelési értekezlet, tanítás nélküli munkanap. 

2021. február 25.  Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja 

2021. március 02.  Iskolacsipegető VI. 

2021. március 03.  Kiszebáb - télbúcsúztató  

2021. március 05.  Zrínyi matematika verseny II.  

2021. március 12.  Iskolai ünnep – Március 15-ei műsor 

2021. március 15.  Március 15. ünnepség 

2021. március 24.  Felsős szavaló verseny 

2021. március 25.  Iskolai húsvéti kézműves foglalkozás 

2021. március 29.  Össztanári fogadó óra 

2021. március 30.  Alsós szavalóverseny 

2021. április 07.  IV. Nevelési értekezlet, tanítás nélküli munkanap 

2021. április 09.  Költészet napja 

2021. április 12-19.  SULIZSÁK 

2021. április 15.  Papírgyűjtés 

2021. április 16.  Holokauszt Emléknap 
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2021. április 23.  Andrássy-túra 

2021. április 27.  Énekverseny 

2021. május 03-07.  Határtalanul 

2021. május 11.  Német-angol szavalóverseny 

2021. május 14.  Helytörténeti vetélkedő 

2021. május 19.  6. 8. évfolyam nyelvi kompetencia mérés 

2021. május 21.  Andrássy Gála 17 óra 

2021. május 26.  6. 8. évfolyam kompetencia mérés 

2021. május 28.  Gyermeknap 

2021. június 2.  Nemzeti Összetartozás Napja 

2021. június 03-04.  Tanulmányi kirándulások 

2021. június 07.  Pedagógus nap 

2021. június 10.  Osztályozó értekezlet  

2021. június 11.  V. Ballagás - tanítás nélküli munkanap  

2021. június 14.  VI. DIKI nap - tanítás nélküli munkanap 

2021. június 15.  Utolsó tanítási nap 
 

10.  Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák a tanév folyamán 
TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK 

 

  

TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK RÉSZTVEVŐK FELELŐS 

Őszi Erdei Iskola Mogyoróhegy 

2020. október 22. 1. nap 

3.b Dudás Laura 

 

Téli Erdei Iskola 2. nap 

2020. november 26.  

 

 

3.b 

Dudás Laura 

 

Farsangi Erdei Iskola 3. nap 

2021. február 5. 

3.b Dudás Laura 

 

Tavaszi Erdei Iskola 4. nap 

2021. március 16. 

3.b Dudás Laura 

 

Téli erdei iskola  

2020. december 4-6. 

 

alsósok 

 

Dominek Tünde 

 

Téli erdei iskola 

2021. január 29-31.   

felsősök Kiss Gábor 

Határtalanul 

2021. 05.03. –  2021. 05.07. 

7.a, 7.b, 7.c Horváthné Gyurcsán Erika 
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11. Önértékelési terv 2020-2021-es tanév  

Önértékelést támogató csoport (BECS)  

 

2020-2021-es tanév   I.félév 

A csoport létszáma 6 fő 

- Csorba Lászlóné: csoportvezető, koordinátor előkészítés, tervezés, tájékoztatás, 

felkészítés, folyamatos támogatás, a folyamatok nyomon követése, minőségbiztosítás 

- Malinkó Judit : adminisztrátor, , kérdőíves felmérés, adatrögzítés az informatikai 

támogató rendszerbe (felső tagozat) 

- Fábiánné Balajti Anikó – adminisztrátor, kérdőíves felmérés, adatrögzítés az 

informatikai rendszerbe (alsó tagozat) 

- Kissné Fehér Judit – óra – foglalkozáslátogatások –  ezzel kapcsolatos feladatok  

- Fejérné Gál Tímea – interjúk,  ezzel kapcsolatos feladatok 

- Dudás Laura – dokumentumelemzés,  ezzel kapcsolatos feladatok 

Az önértékelést támogató csoport feladata, hogy közreműködik az éves munkaterv, az éves 

önértékelési ütemterv elkészítésében, a pedagógus önértékelésben aktuálisan érintett kollégák 

tájékoztatásában, felkészítésében, az adatgyűjtésben részt vevő kollégák tájékoztatásában,  a 

minősítés előtt álló kollégák támogatásában, a vezetői és intézményi önértékelés 

eredményeként megfogalmazott fejlesztési tervek feladatainak időarányos végrehajtásában, az 

évente elvégzendő intézményi önértékelés elemeinek ellenőrzésében.  

A 2020 tavaszán kialakult járványügyi helyzet a 2020/2021-es tanév kezdésére is rányomta a 

bélyegét. Az országot elérte a második hullám, intézkedési tervek készültek. A kialakult 

helyzet némi   bizonytalanságot eredményez az önértékelést támogató csoport munkájának 

megtervezésében is. Márciusban az iskola bezárásra került, az előző tanév második félévre 

tervezett pedagógusok önértékelési eljárása félbeszakadt. Az idei tanév első félévére az 

önértékelést támogató csoport feladata ezért az eljárások újraindítása és remélhetőleg sikeres 

befejezése. 

Az érintett pedagógusok: 

Gyöpösné Gémes Ilona – tanár 

Fabu Matild – tanár 

Simon Gyöngyi – tanár 

Kiss Gábor – tanár 

 

Szeptember 

- az önértékelésben érintett pedagógusok tájékoztatása, felkészítése az önértékelési 

eljárás újrakezdésére 

- önértékelési ütemterv készítése 

- javaslat az adatgyűjtésben részt vevő pedagógusok személyére, tájékoztatásuk a 

feladataikról 

- a tantestület tájékoztatása 

felelős: csoportvezető 



 

46 
 

Október – november - folyamatosan 

- önértékelési eljárások: a pedagógusok önértékelése az ütemtervben rögzítettek alapján, 

egyéni önfejlesztési tervek készítése, feltöltése az informatikai rendszerbe, az 

önértékelési eredmények áttekintése ( kérdőívek, dokumentumelemzés, óralátogatások, 

interjúk) 

- Felelősök: az önértékelést támogató csoport részfeladatokat ellátó tagjai 

- adatgyűjtés, további önértékelési eljárások ütemezése – a járványügyi helyzet valamint 

az akkor érvényben lévő intézkedési tervben foglaltak figyelembe vételével. 

-  

- Az önértékelést támogató csoport vezetőjének javaslatára az önértékelést támogató  

csoport novemberben  – amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi – fog 

dönteni a további önértékelési eljárások lebonyolításáról, azok ütemezéséről, azon 

kollégák körében, akik még ebben nem vettek részt. 

 

 

Vecsés, 2020. szeptember 14.    Csorba Lászlóné 

csoportvezető 
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12. Tanórán kívüli foglalkozások, korrepetálás, fejlesztés 
 

Az alsó tagozat osztályaiban az 1 óra felzárkóztatást és 1 óra tehetséggondozást az 

osztályfőnökök végzik minden évfolyamon, ill. minden osztályban. 

 

A felső tagozatban a felzárkóztatást az alábbi kollegák végzik: 

 

Bird-Németh Éva  matematika 

Berényi Mária  matematika 

Csorba Lászlóné  angol 

Kéri Marietta  angol 

Horváthné Gyurcsán Erika  magyar nyelv és irodalom 

Kissné Fehér Judit  természettudományok 

Kiss Gábor történelem,  magyar nyelv és irodalom 

Malinkó Judit  magyar nyelv és irodalom 

Nagy Gyöngyvér Zsuzsanna  fizika 

Simon Gyöngyi  matematika 

 

 

  

Szakkörök foglalkozásai 

Megnevezése Vezetője Évfolyam 
Várható időpontja az 

órarendben 

Énekkar (felső) Gyöpösné Gémes 

Ilona 

5-8. szerda 8. óra 

Énekkar (alsó) Orczi-Tóth Enikő 1-4. kedd 5. óra 

Technika szakkör Horváth Zoltán 5-6. kedd 6. óra 

Angol  Csorba Lászlónné 8. szerda 7. óra 

Matematika Bird-Németh Éva 6. és 7.  kedd 7. óra 

Felsős színjátszó Veszprémi Klára 5-8. péntek 15-től 

Helytörténeti szakkör Kiss Gábor 5-8. péntek 16 óra BÁKK 

Természettudományi 

szakkör 

Kissné Fehér Judit 7-8. szerda külső helyszín 

(Kispesti Deák 

Gimnázium) 
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13. BTMN, SNI tanulók ellátása 
        Lásd a mellékletekben 

14. Kiemelten tehetséges tanulók segítése 
A tehetséggondozás foglalkozásokon foglakoznak az érintett gyerekekkel, a 

versenyfelkészítéseket is ekkor végzik a pedagógusaink, illetve a szabadidejükben. 

15. Kapcsolattartás a szülőkkel 
Minden osztály szülői munkaközösséget alkot (SZMK). Az SZMK tagjai vezetőt-képviselőket 

választanak maguk között. A vezetők egymással és az osztályfőnökökkel, valamint az 

igazgatóval is telefon és e-mail kapcsolatban vannak. Aktuálisan gyors kommunikáció működik 

közöttünk, hiszen az SZMK vezetők az osztályokba járó szülőkkel is egy levelező listán 

kommunikálnak. Működik továbbá a webes információ-szolgáltatás, valamint a szülői 

értekezletek, fogadónapok is remek kapcsolattartó alkalmak. A telefonos kapcsolattartás is 

megszokott. Az SzMK-ás szülők számos rendezvényt szerveznek, vagy kapcsolódnak be 

segítséggel rendezvények lebonyolításban. Az SZMK-val való kapcsolatot kimagaslónak 

tartom. Idén választ a közösség új elnököt, elődje 10 évig volt a szülői munkaközösség vezetője. 

Egy tágabb kapcsolattartás, illetve inkább tájékoztatást jelent a szülők, a város felé, hogy 

minden hónapban legalább egy cikket megjelentetünk a Vecsési Tájékoztatóban. Fontosnak 

tartom iskolánk megítélésével kapcsolatban, illetve hogy publikálni tudjuk, hogy az 

önkormányzat és a tankerület segíti munkánkat, szépíti, korszerűsíti iskolánkat. 

 

16.  Cikkek a hónap eseményeiről 
 

október 6. Ünnepség  Kiss Gábor, Pichler Rudolf, 

Gyöpösné Gémes Ilona 

október 6. Iskolacsipegető I. Kovács Krisztina, Fábiánné 

Balajti Anikó 

október 23. Ünnepség (okt. 22.) Simon Gyöngyi, Malinkó 

Judit, Hné Gyurcsán Erika 

november 3. Iskolacsipegető II. Kovács Krisztina, Fábiánné 

Balajti Anikó 

november 13. Pályaorientációs nap Hné Gyurcsán Erika 

november 25. Őszbúcsúztató Orczi-Tóth Enikő 

december 1. Iskolacsipegető III. Kovács Krisztina, Fábiánné 

Balajti Anikó 

december 4-6. Alsós téli erdei iskola Dominek Tünde 

december 18. karácsony Berényi Mária, Kabai 

Gabriella, Kissné Fehér Judit 

január 5. Iskolacsipegető IV. Kovács Krisztina, Fábiánné 

Balajti Anikó 

január 28. Magyar kultúra napja – 

előadás Színe-Java 

Veszprémi Klára 

január 29 – január 31. Felsős téli erdei iskola  Kiss Gábor 
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február 2. Iskolacsipegető V. Kovács Krisztina, Fábiánné 

Balajti Anikó 

február 19. farsang –alsó, felső 

 

alsós és felsős 

munkaközösség vezetői 

március 2. Iskolacsipegető VI. Kovács Krisztina, Fábiánné 

Balajti Anikó 

március 3. Kiszebáb - télbúcsúztató Steigervald Róbert, Orczi-

Tóth Enikő 

március 15. ünnep (márc.12.) Csorba Erika, Némethné-

Bird Éva 

április 19-23. Fenntarthatósági témahét Kissné Fehér Judit 

április 23. Andrássy-túra Kiss Gábor 

május 21.  Andrássy gála 

 

Dudás Laura, Kissné Fehér 

Judit 

május 3-7. Határtalanul Horváthné Gyurcsán Erika 

május 28. Gyereknap munkaközösség-vezetők, 

SZMK 

június Sportösszefoglaló Kabai Gabriella 

 

17. Bemutató órák és foglalkozások tervezése 
 

Bemutató órák  

Megnevezése Pedagógus Évfolyam Várható időpontja  

Matematika óra - 

logikafejlesztés 

Fábiánné Balajti 

Anikó 

3. december 

Magyar óra – 

szövegértés-fejlesztés 

Benkes Andrea 2. február 

 

18.  A 6 pedagógiai célú tanítás nélküli unkanap felhasználása 
 

Tanítás nélküli munkanapok 

Időpont Program Felelős 

2020. november 12. 

csütörtök 

Nevelési értekezlet I. Veszprémi Klára 

2020. november 13.péntek Pályaorientációs nap II. Hné Gyurcsán Erika, 

Berényi Mária 

2021. február 22. Nevelési értekezlet III. Veszprémi Klára 

2021. április 7. Nevelési értekezlet IV. Veszprémi Klára 

2021. június 11. Ballagás V. 7-8. osztályfőnökök 

2021. június 14. DIKI VI. Kiss Gábor 
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19. Tantestületi és munkaértekezletek 
 

Tantestületi és munkaértekezletek 

Időpont Program Felelős 

2020. augusztus 24. Alakuló értekezlet Veszprémi Klára 

2020. augusztus.31. Tanévnyitó értekezlet Veszprémi Klára 

2020. november 12. Nevelési értekezlet I. Veszprémi Klára 

2020. november 13. Pályaorientáció II. Munkaközösség-vezetők 

2021. január 22. Félévi osztályozó értekezlet Veszprémi Klára 

2021. február 4 Félévzáró tantestületi értekezlet Veszprémi Klára 

2021. február 22. Nevelési értekezlet III. Veszprémi Klára 

2021. április 7. Nevelési értekezlet IV. Veszprémi Klára 

2021. június 10. Év végi osztályozó értekezlet Veszprémi Klára 

2021. június 29. Tanévzáró értekezlet Veszprémi Klára  

 

20. Versenyek 
 

Versenyek  

Tantárgy Verseny Évfolyam Felelős 

Matematika Bolyai matematika 

verseny 

október 9. 

3-8. Nagy Gyöngyvér 

Magyar Bolyai magyar verseny 

november 6. 

3-8. magyar szakos 

tanárok 

Matematika Zrínyi Ilona 

Matematika Verseny I. 

december 7. 

2-8. Nagy Gyöngyvér 

Matematika Zrínyi Ilona 

Matematika Verseny II. 

március 5. 

2-8. Nagy Gyöngyvér 

Magyar  Házi szavalóverseny 

március 24.(alsós) és 

30.(felsős) 

1-8. Munkaközösség 

vezetők 

Német Házi szavalóverseny 

május 6. 

6-8. Gyöpösné Gémes 

Ilona, Fabu Matild 

Ének Házi énekverseny 

április 27. 

1-8. Gyöpösné Gémes 

Ilona 

Történelem, hon- és 

népismeret 

Városi Helytörténeti 

Verseny (Kétévenként) 

május 14. 

 Kiss Gábor 

Angol/Német Szavalóverseny  Szaktanárok 

Testnevelés Diákolimpiák kézilabda 5-8. Kabai Gabriella 

Testnevelés Városi sportversenyek 5-8. Kabai Gabriella 

Testnevelés Diákolimpia labdarúgás 1-4. Pichler Rudolf 
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21.  A 2020-2021. tanév munkarendje 
 

2020/2021. tanév 

2020. augusztus 

Dátum Nap Időpont Feladat Felelős 

 24. 1000-1500 Alakuló ért. Veszprémi Klára 

 25.  Munkaközösségi 

értekezlet 

Mk. vezetők 

 26. 900-1400 Pótvizsgák Csorba Lászlóné 

 27. 900-1400 Nyitó értekezlet Veszprémi Klára 

 28.  Munkaértekezlet, 

munkaegészségügyi 

vizsgálat 

Veszprémi Klára 

 31.  Tanévnyitó 

értekezlet 

Veszprémi Klára 

2020. szeptember 

Dátum Nap Időpont Feladat Felelős 

 1. 800-900 Tanévnyitó 

ünnepség 

1. osztályos szülőik 

Veszprémi Klára 

 1-2. héten 1700-1900 Szülői értekezletek osztályfőnökök 

 10.  Papírgyűjtés Kiss Gábor 

 15. 1730 SZMK értekezlet Veszprémi Klára 

 22.  Káposztafeszt 

felvonulás 

Pichler Rudolf 

 24.  Próbafelvételi Malinkó Judit 

 25.  Magyar Sport 

Napja 

Kabai Gabriella 

2020. október 

Dátum Nap Időpont Feladat Felelős 

 1.  5. osztályosok 

átadás/átvétele 

Igazgatóhelyettesek 

 6. 1200-1300 Október 6. iskolai 

megemlékezés; 

 

Kiss Gábor, Pichler 

Rudolf, Gyné 

Gémes Ilona 

 6.  Iskolacsipegető I. Kovács Krisztina, 

Fábiánné Balajti 

Anikó 

 9. 1430-tól Bolyai matematika 

verseny 

Nagy Gyöngyvér 

 21.  Pályaválasztási 

szülői értekezlet 

Horváthné 

Gyurcsán Erika 

 22. 1300-1400 Október 23. 

ünnepség 

Simon Gyöngyi, 

Malinkó Judit, Hné 

Gyurcsán Erika 

 23. 17 óra városi ünnep, 

koszorúzás 

vezetőség 

 26-31.  Őszi szünet  
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2020. november 

Dátum Nap Időpont Feladat Felelős 

 3.  Iskolacsipegető II. Kovács Krisztina, 

Fábiánné Balajti 

Anikó 

 6.   Bolyai magyar 

verseny 

Magyar szakos 

tanárok 

 9. 17:00-19:00 össztanári fogadó 

óra 

Igazgatóhelyettesek 

 12.  Nevelési értekezlet 

tanításnélküli 

munkanap I. 

Veszprémi Klára 

 13.   Pályaorientációs 

nap, tanításnélküli 

munkanap II. 

Hné Gyurcsán 

Erika, Berényi 

Mária 

 16.  Tankerületi 

Szakmai Nap 

Tankerület 

 18. 17 órától Pályaorientációs 

szülői 

Csorba Lászlóné 

 25. 16 - őszbúcsúztató Orczi-Tóth Enikő 

2020. december 

Dátum Nap Időpont Feladat Felelős 

 1.  Iskolacsipegető III. Kovács Krisztina, 

Fné Balajti Anikó 

 2.  Jelentkezési hat. 

idő központi 

felvételire 

december 4-ig 

8. osztályos 

osztályfőnökök 

 4-6.  Alsós téli erdei 

iskola 

Dominek Tünde 

 7. 4-5. órák Mikulásozás   Osztályfőnökök 

 7.  Zrínyi matematika 

verseny 

Nagy Gyöngyvér 

 10. 14 -16-ig Családi adventi 

program az 

iskolában 1-8 

évfolyam 

Kovácsné Gyetvai 

Györgyi, Fábiánné 

Balajti Anikó 

 14. 15-16-ig Zsibvásár Kiss Gábor, Kissné 

Fehér Judit 

 14.  Áthelyezett 

munkanap – 

Adventi családi nap 

ovisokkal 

munkaközösség-

vezetők 

 18.   Iskolai karácsonyi 

ünnepség 

Berényi Mária, 

Kissné Fehér Judit, 

Kabai Gabriella 

 18. 14-  Tanári karácsony Igazgatóhelyettesek 

 dec.21- 

dec31. 

 téli szünet  
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2021. január 

Dátum Nap Időpont Feladat Felelős 

 5.  Iskolacsipegető IV. Kovács Krisztina, 

Fábiánné Balajti 

Anikó 

 11.  Netfit mérés 

kezdete 

Kabai Gabriella, 

Pichler Rudolf 

 22.  I.félév vége, 

osztályozó 

értekezlet 

Veszprémi Klára 

 23.  Központi felvételi  

 27.  Bizonyítvány 

osztás 

Osztályfőnökök 

 28. 17 óra Magyar Kultúra 

Napja BÁKK 

Veszprémi Klára 

 29-31.  Felsős téli erdei 

tábor 

Kiss Gábor 

2021. február 

Dátum Nap Időpont Feladat Felelős 

 1-5.  Szülői értekezlet Osztályfőnökök 

 2.  Iskolacsipegető V. Kovács Krisztina, 

Fábiánné Balajti 

Anikó 

 4. 13 óra félévzáró értekezlet Vezetőség 

 19. 14-1630 Alsós farsang Alsós 

munkaközösségi 

vezetők 

 19. 17-20-ig Felsős farsang Felsős 

munkaközösségi 

vezetők 

 22.  Nevelési 

értekezlet, Tanítás 

nélküli munkanap 

III. 

Veszprémi Klára 

 25.  Kommunista 

Diktatúra 

Áldozatainak Napja 

történelem tanárok 

2021. március 

Dátum Nap Időpont Feladat Felelős 

 2.  Iskolacsipegető VI. Kovács Krisztina, 

Fábiáné Balajti 

Anikó 

 3.  Kiszebáb-tél 

búcsúztató 

Orczi-Tóth Enikő, 

Steigervald Róbert 

 5.  Zrínyi matematika 

verseny II. 

Nagy Gyöngyvér 

 12. 5. és 6. órában Március 15. iskolai 

ünnepség 

6-os 

osztályfőnökök 
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 22 – 23. 8:00-17:00 felvételi 

módosítások 

Veszprémi Klára 

 24. 1330 Felsős szavaló  Felsős 

munkaközösségi 

vezetők 

 25. 14-16-ig Iskolai húsvéti 

kézműves 

foglalkozás 

Alsós és felsős 

munkaközösség 

vezetők 

 29.  Össztanári fogadó 

órák 

Igazgatóhelyettesek 

 31. 1400 Alsós szavaló Alsós 

munkaközösség 

vezetők 

2021. április 

Dátum Nap Időpont Feladat Felelős 

 1-6.  Tavaszi szünet  

 7.  Nevelési értekezlet 

IV., tanítás nélküli 

munkanap 

 

 9.   Költészet napja Magyar tanárok 

 12-19.  Sulizsák! Horváthné 

Gyurcsán Erika 

 15. 12-18-ig Papírgyűjtés Kiss Gábor 

 15-16.  Első osztályosok 

beiratkozása 

Vezetőség 

 16.  Internetes séta 

Holokauszt 

emléknap 

Kiss Gábor 

 19-23.  Fenntarthatósági 

témahét 

Kissné Fehér Judit 

 23.  Andrássy-túra  Kissné Fehér Judit, 

Kiss Gábor 

 27. 13 óra énekverseny Gyöpösné Gémes 

Ilona 

2021. május 

Dátum Nap Időpont Feladat Felelős 

 3-7.  Határtalanul Horváthné 

Gyurcsán Erika 

 11.   Angol-német 

szavaló verseny 

Szaktanárok 

 14.   Helytörténeti 

verseny 

Kiss Gábor 

 19. 0800-1000 Nyelvi 

kompetencia mérés 

6. 8. osztály 

Csorba Erika 

 21. 17 óra Andrássy Gála Kissné Fehér Judit, 

Dudás Laura 



 

55 
 

 26. 0800-1200 Magyar-

matematika 

kompetencia mérés 

Nagy Gyöngyvér 

 28. 13-16 óráig Gyermeknap Munkaközösségi 

vezetők, SZMK 

2021. június 

Dátum Nap Időpont Feladat Felelős 

 2.   Nemzeti 

Összetartozás 

Napja 

Kiss Gábor 

 3-4.  tanulmányi 

kirándulás 

1-8. 

osztályfőnökök 

 7. 14 óra Iskolai pedagógus 

nap 

Veszprémi Klára 

 10.  Osztályozó 

értekezlet  

Veszprémi Klára 

 11.  Ballagás V.,  

tanítás nélküli 

munkanap 

7-8. 

osztályfőnökök 

 14.   DIKI VI. tanítás 

nélküli munkanap 

Kiss Gábor 

 15.  Utolsó tanítási nap 

179 nap 

 

 22. 800-900 Bizonyítványosztás Veszprémi Klára  

 29.  900-1400 tanévzáró értekezlet Veszprémi Klára 

 

A táblázatban nem szerepelnek azon tantestületi értekezletek, melyeket átlagosan havonta egy-

két alkalommal tartunk a feladatainktól függően. Az értekezletekre fenntartott időpontjaink a 

csütörtök délutánokra esnek. 

 

Vecsés, 2020. szeptember 15. 

 

 

 

Melléklet:  db                      Veszprémi Klára 
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A Pedagógiai Szakszolgálat /Nevelési Tanácsadó/ által fejlesztésre javasolt tanulók                                                                                                                                                                                                                      
/nem az SNI-s, hanem a BTMN-s, logopédiaia fejlesztésre, stb. javasoltak/  

Intézmény neve:   Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola  2020/2021.  

So
rs

zá
m

 

Évf
o-          
lya
m 

Tanuló 
neve 

o
sz

tá
ly

a 

Szakértői 
véleményt 
kiadó 
intézmény 
neve  

Szakértői 
vélemény 
száma 

Különleges 
gondozásra 
jogosultságának 
oka  

Szakember 
szükséglet 

Javaso
lt heti 
óraszá
m 

Kontroll 
vizsgálat 
ideje 

Megjegyzé
s 

Fejlesztés 
formája 
/egyéni, 
csoportos, 
nincs 
ellátva/, ki 
végzi a 
fejlesztést 

1
. 

2 Szabó 
Norbert 

2
.a

 

PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

378/2017-
18 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2018/19   Benkes 
Andrea 

2
. 

3 Makula 
Péter 
Mihály 

3.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

194/2018-
19 

beilleszkedési, 
tanulási (nyelvi 
grammatikai, 
helyesírás, 
szövegértés), 
magatartási 
nehézségek 

fejlesztőpedagógus 1 2019/20 postázva Fabu 
Matild 

3
. 

4 Ovenden 
Solt 
Márk 

4.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

190/2018-
19 

beilleszkedés, 
tanulás 
(írás,helyesírás,szám
olás, olvasás) 
magatartási 
nehézségek 

fejlesztőpedagógus 2 2019/20 postázva Fabu 
Matild 
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4
. 

4 Szalma 
Kevin 

4.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

49/2019-
20 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2020/21 postázva Fabu 
Matild 

5
. 

3 Varga 
Kevin 

3.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

187/2018-
19 

beilleszkedési, 
magatartási, 
tanulási (helyesírás, 
nyelvi grammatikai 
kézség) nehézség 

fejlesztőpedagógus, 
iskolapszichológus 

2 2019/20   Fabu 
Matild 

6
. 

4 Faragó 
Levente 
Attila 

4.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

6/2019-
2020 

tanulási nehézségek 
(olvasás, 
matematika) 

fejlesztőpedagógus 2 2022/23   Fabu 
Matild 

7
. 

4 Földházi 
Ramóna 

4.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

95/2017-
18 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2018/19   Fabu 
Matild 

8
. 

4 Nyitrai 
Szabolcs 

4.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

110/2018-
19 

tanulási nehézség 
(olvasás, helyesírás, 
matematika) 

fejlesztőpedagógus 2 2019/20   Fabu 
Matild 

9
. 

4 Sebestyé
n Hunor 

4.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

125/2018-
19 

tanulási, 
magatartási 
nehézség 

fejlesztőpedagógus 2 2019/20   Fabu 
Matild 

1
0

. 

4 Bereczki 
Márk 

6.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

41/2017/1
8 

tanulási, 
magatartási 
nehézség 

fejlesztőpedagógus 1 2018-19   Fabu 
Matild 

1
1

. 

5 Csorba 
Tibor 
Alex 

5.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

188/2017-
18 

tanulási és 
magatartási 
nehézség 

fejlesztőpedagógus, 
pszichológus, 
szaktanár 

2 2020/21   Fabu 
Matild 
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1
2

. 
5 Fejér 

Dominik 
5.c PMPSZ 

Üllői 
Tagintézm
ény 

300/2017-
18 

tanulási nehézség  fejlesztőpedagógus 2 2020/21   Fabu 
Maild  

1
3

. 

5 Horváth 
Dorka 

5.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

187/2017-
18 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2020/21 postázva a 
felülvizsgál
at 

Fabu 
Matild 

1
4

. 

4 Simonovi
cs Alex 

4.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

110/2017/
18 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2020/21   Fabu 
Matild 

1
5

. 

5 Iván 
Laura 

5.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

384/2019-
20 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2020/21   Fabu 
Matild 

1
6

. 

5 Molnár 
Gergő 

5.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

309/2016-
17 

tanulási (olvasás-, 
írás, számolás) 
nehézség 

fejlesztőpedagógus 2 2020/21.   Fabu 
Matild 

1
7

. 

5 Kun 
Nolan 
Olivér 

5.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

75/2018-
19 

beilleszkedési, 
tanulási 
(írás,helyesírás) 
magatartási 
nehézségek 

fejlesztőpedagógus, 
pszichológus 

1 2021/22   Fabu 
Matild 

1
8

. 

5 Ardelean 
Panna 
Kinga 

5.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

228/2018-
19 

tanulási (olvasás, 
szövegértés,írás, 
helyesírás,számolás)
, beilleszkedési, 
magatartási 
nehézség 

fejlesztőpedagógus, 
iskolapszichológus 

2 2019/20   Fabu 
Maild  



 

60 
 

1
9

. 
5 Sebők-

Bán Flóra 
5.b PMPSZ 

Üllői 
Tagintézm
ény 

383/2017-
18 

tanulási nehézség 
(matematika, 
olvasás, helyesírás) 

fejlesztő pedagógus 2 2018/19   Fabu 
Matild 

2
0

. 

5 Bakai 
Anita 

6.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

270/2018-
19 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2021/22   Kürti 
Orsolya 

2
1

. 

6 Czingler 
Maja 

6.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

84/2018/1
9 

tanulási nehézségek fejlesztőpedagógus 1 2021/22   Kürti 
Orsolya 

2
2

. 

6 Dani 
Tifani 
Erika 

6.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

197/2018-
19 

tanulási nehézség 
(számolás) 

fejlesztőpedagógus 1 2019/20   Kürti 
Orsolya 

2
3

. 

6 Csernus 
Roland 

6.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

238/2018-
19 

tanulási, 
magatartási 
nehézség 

fejlesztőpedagógus 2 2021/22   Kürti 
Orsolya 

2
4

. 

6 Gödöny 
Máté 

6.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

151/2017/
18 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2020/21   Kürti 
Orsolya 

2
5

. 

5 Jancsek 
Norbert 

5.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

109/2017/
18 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2020/21 postázva a 
felülvizsgál
at, 
lemondtak 
az iskolai 
fejlesztésrő
l 

Kürti 
Orsolya 
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2
6

. 
5 Bíró Leon                      5.b PMPSZ 

Üllői 
Tagintézm
ény 

277/2018-
19 

tanulási (olvasási; 
helyesírás) 
nehézség 

fejlesztőpedagógus                   2 2021-22   Kürti 
Orsolya  

2
7

. 

5 Lakatos 
Hajnalka 

5.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

283/2018-
19 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2021/22 nem jár 
iskolába 

Kürti 
Orsolya 

2
8

. 

7 Eikler 
Ádám 
Vilmos 

7.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

44/2016-
17. 

tanulási (olvasás, 
szövegértés, írás, 
helyesírás) 
nehézség 

fejlesztőpedagógus 2 2019/2020. 2017.01.03
-tól 

Fabu 
Matild  

2
9

. 

7 Moravec
z Enikő 

7.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

78/2016-
17. 

tanulási nehézség 
(írás, helyesírás, 
olvasás, 
szövegértés, 
matematika) 

fejlesztőpedagógus 2 2018/2019. 2017.01.30
-tól 

Fabu 
Matild 

3
0

. 

  Hackl 
József 
Dominik 

7.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

31/2016-
17 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus, 
gyógypedagógus 

2 2019/2020 postázva Fabu 
Matild 

3
1

. 

7 Kanyar 
Dzsenifer 

7.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

333/2017-
18 

tanulási nehézség 
(írás, szövegértés) 

fejlesztőpedagógus 2 2020/21 folyamarba
n 

Fabu 
Matild 
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3
2

. 
7 Mészáro

s Brigitta  
7.b PMPSZ 

Üllői 
Tagintézm
ény 

348/2019-
20 

tanulási (olvasási; 
írás-helyesírás-
számolási) nehézség 

fejlesztőpedagógus  1 2020/2021. 1. osztályt 
szülői 
kérésre 
ismételte 

Fabu 
Matild  

3
3

. 

7 Szalay 
Gergely 

7.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

324/2016/
17 

tanulási nehézség 
(helyesírás, 
matematika) 

fejlesztőpedagógus 2 2019/2020. 2019.12.18
-án 
elpostázva 
a 
felülvizsgál
at 

Fabu 
Matild 

3
4

. 

7 Sánta 
Vince 

7.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

229/2018-
19 

beilleszkedési, 
tanulási, 
magatartási 
nehézség 

fejlesztőpedagógus 1 2019/20 postázva Fabu 
Matild 

3
5

. 

6 Moravec
z Anita        

6.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

157/2017-
18. 

tanulási nehézség 
(matematika 
területe) 

fejlesztőpedagógus 2 2020/2021. 1. osztályt 
szülői 
kérésre 
ismételte 

Fabu 
Matild  

3
6

. 

7 Nagy 
Dominik 
Gergő 

7.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

10/2017/1
8 

tanulási nehézség 
(olvasás, írás) 

fejlesztőpedagógus 2 2020/2021. 2016.05.02
-től 

Fabu 
Matild  

3
7

. 

8 Csordás 
Dávid 

8.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

347/2019/
20 

tanulási (olvasás, 
szövegértés) 
nehézség 

fejlesztőpedagógus 2 2020/21. 2016.06.03
-tól 

Fabu 
Matild  
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3
8

. 
8 Horváth 

Szabolcs 
8.a PMPSZ 

Üllői 
Tagintézm
ény 

345/2019/
20 

tanulási ( írás-
helyesírás területe) 
nehézség 

fejlesztőpedagógus  1 2022-23 2016.05.25
-től 

Fabu 
Matild 

3
9

. 

8 Szarka 
Zsombor 

8.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

325/2017-
18 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2020/21   Fabu 
Matild 

4
0

. 

8 Nagy 
Dávid             

8.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

313/2017-
18. 

tanulási 
(szövegértés, írás-
helyesírás területe) 
nehézség 

fejlesztőpedagógus  1 2020/21   Fabu 
Matild  

4
1

. 

8 Somogyv
ári Ivett 

8.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

174/2017/
18 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus  2 2020/21   Fabu 
Matild 
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4
2

. 
8 Markó 

Barnabás 
8.b Fővárosi 

Pedagógiai 
Szakszolgál
at III. ker. 
Tagintézm
ény 

461/2017-
18 

beilleszkedési 
probléma 

fejlesztőpedagógus 1 2019/20   Fabu 
Matild 

4
3

. 

8 Hoksza 
Zsombor 
Alex 

8.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

446/2019-
20 

beilleszkedési, 
tanulási, 
magatartási 
nehézség 

fejlesztőpedagógus 1 felülvizsgála
tra nem 
kötelezett 

  Fabu 
Matild 

4
4

. 

8 Lehoczki 
Martin 
Dániel 

8.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

20/2019-
20 

tanulási nehézség 
(matematika, 
olvasás, helyesírás) 

fejlesztőpedagógus 2 2021/22   Fabu 
Matild 

4
5

. 

8 Nagy 
Rebeka 

8.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

348/2017-
18 

tanulási (helyesírás, 
matematika 
területe) nehézség 

fejlesztőpedagógus  2 2018/2019. felülvizsgál
at sos 

Fabu 
Matild 
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4
6

. 
8 Péter 

Attila 
8.c PMPSZ 

Üllői 
Tagintézm
ény 

135/2017/
18 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2020/21 postázva Fabu 
Matild 

4
7

. 

3 Varga 
Miron 

3.b PMPSZÜllő
i 
Tagintézm
ény  

7/2019-20 tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2020/21     

4
8

. 

8 Horkai 
Barbara 

7.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

40/2019-
20 

tanulási nehézség fejlesztőpedagógus 2 2020/21     

4
9

. 

8 Fejes 
Valter 
Dominik 

2.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

339/2019-
20 

tanulási (olvasás, 
szövegértés, írás, 
matematika 
területen)  

fejlesztőpedagógus, 
logopédus 

2 2020/21 hallásvizsg
álat  

  

5
0

. 

8 Farkas 
Bence 

1.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

402/2019-
2020 

Tanulási nehézség logopédia. Alapozó 
terápia 

nincs 2020/21     

5
1

. 

8 Mészáro
s Nóra 

7.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

390/2019-
20 

Figyelem, memória pszichiáter 1 2020/21     
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5
2

. 
  Nyerges 

Hanna 
              folyamatba

ni 
  

5
3

. 

2 Toth 
Fruzsina 

2.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

20/2018-
19 

írás, matematika fejlesztőpedagógus 2 2019/20     

5
4

. 

  Stabarec
z Martin 
Dávid 

8.a PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

30/2016-
17 

figyelem, helyesírás fejlesztőpedagógus 2 2019/20     

5
5

. 

8 Sárosi 
Tamás 
Bálint 

8.c PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

306/2019-
20 

figyelem, matek, 
írás 

fejlesztőpedagógus 2 2020-21     

5
6

. 

2 Szekesre
s Botond 

2.b PMPSZ 
Üllői 
Tagintézm
ény 

          papír    

5
7

. 

2 Zentai 
Gergely 

2.c Ceglédi 
Pedagógiai 
Szakszolgál
at 

355-
3/2019 

figyelem, írás, 
készség, emlékezet 

fejlesztőpedagógus 2 2022-23     

 


