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„ A ma iskolájában olyan problémák 

megoldására kell felkészíteni a gyerekeket, 

amelyekről ma még azt sem tudjuk, hogy 

problémák.” 

/Mérő László/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Munkánkat meghatározó legfontosabb törvények, jogszabályok, 

kormányrendeletek:  

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

• 121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 

• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről  

• Kerettanterv általános iskolák 1.-4. osztálya számára  

• Kerettanterv általános iskolák 5.-8. osztálya számára  

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról   

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról  

• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről  

• 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 

 

 

 

 
 



 Helyzetelemzés            

                                                                                          

Személyi feltételek: 

A tantestület létszáma: 18 fő 

Határozatlan időre kinevezett pedagógus: 17 fő  

Határozott időre kinevezett pedagógus: 1 fő  

Hozzánk áttanító pedagógusok: 4 fő 

Tőlünk áttanító pedagógusok: 2 fő 

Megbízási díj: 1 fő 

 

A nevelők munkáját segíti 1 fő iskolatitkár, 2 fő gyógypedagógiai asszisztens (1 fő teljes 

munkaidőben és 1 fő részmunkaidőben), és 5 fő technikai dolgozó. 

Az iskola irányítását az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető végzi, 

munkáltatói jogkört gyakorolva a törvényi előírásoknak megfelelően. Az iskola irányításában 

fontos szerepet tölt be a munkaközösség-vezető, aki a szakmai munka szervezője és ellenőrzője. 

Jelentős munkát végez a diákönkormányzat vezetésével megbízott pedagógus, az osztályfőnökök, 

valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 

A 2021/2022-es tanévben szakos ellátottságunk teljes, az intézményben a nevelő-oktató munkát a 

Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező pedagógusok végzik. 

 

                Név                  Beosztás Székhely/ telephely ahol 

a pedagógus tanít 

Megjegyzés 

Kranabeth-

Bati 

Zsuzsanna 

intézményvezető Monostorapáti 

Zrínyi u. 1. 

Iskola u.1. 

 

 

 

Somogyi 

Istvánné 

intézményvezető-helyettes 

 

Monostorapáti 

Zrínyi u. 1. 

Iskola u. 1. 

 

 

Romposné 

Merse Erika 

1. o.  

osztályfőnök 

Monostorapáti,  

Iskola u. 1. 

Zrínyi utca 1. 

 

Szollárné 

Varju Ilona 

2. o. osztályfőnök  

 

Monostorapáti,   

Iskola u. 1.  

 

Tobakné 

Juhász Zsuzsa  

3. o. osztályfőnök Monostorapáti 

Iskola u. 1.  

 



Göllöntné Kiss 

Annamária 

4. o. osztályfőnök Monostorapáti,  

Iskola u. 1.  

 

Kovács 

Andrea 

tanító Monostorapáti,  

Iskola u. 1.  

Taliándörögd, Kiss J. 

u. 16. 

Monostorapáti, Zrínyi 

u. 1. 

 

Rajnainé 

Varga 

Erzsébet 

Tünde 

szaktanár Monostorapáti 

Zrínyi u. 1. 

Iskola u. 1. 

 

Holczbauerné 

Nemes Etelka 

5. o. osztályfőnök 

szaktanár 

Monostorapáti, 

Zrínyi u. 1.  

áttanítás 

Lesence Völgye 

Á. I.  

Fessler Gábor szaktanár Monostorapáti,  

Zrínyi u.1.  

Iskola u. 1. 

 

Németh Dóra 

 

6. o. osztályfőnök 

szaktanár 

Monostorapáti 

Zrínyi u. 1.  

 

Novák Szilvia 8. o. osztályfőnök 

szaktanár 

Monostorapáti 

Zrínyi u. 1.  

áttanítás:  

Lesence Völgye 

Ált Isk. 

Zavari Judit  szaktanár Monostorapáti,  

Zrínyi u. 1. 

Iskola u. 1 

Taliándörögd, Kiss 

János u. 16. 

 

Sötét Béláné 

 

7.o. osztályfőnök 

szaktanár 

Monostorapáti,  

Zrínyi u. 1.  

 

Némethné 

Varju Jolán 

1-2. osztályfőnök 

1. o. csoportvezető 

Taliándörögd 

Kiss János u. 16. 

 

Horváthné 

Dezső Eszter 

2. o. csoportvezető Taliándörögd 

Kiss János u. 16. 

 

Kálmánné 

Kis-Király 

Anikó 

3.o. csoportvezető Taliándörögd 

Kiss János u. 16. 

 

Szalainé 

Török Ildikó    

Tagintézmény vezető 

3-4. o. osztályfőnök 

4. o. csoportvezető 

Taliándörögd 

Kiss János u. 16. 

 

Sárosi Csilla áttanítás-informatika Monostorapáti, 

Zrínyi u.1.  

 

Cseh Angéla judo Monostorapáti,  

Iskola u. 1 

Taliándörögd, Kiss 

János u. 16. 

 

Heti 4 óra 

megbízás 

judo 

Ácsné Ravasz 

Éva 

áttanítás biológia Monostorapáti 

Zrínyi u. 1.  

 



Mészáros 

Vince 

áttanítás ének-zene Monostorapáti 

Zrínyi u. 1.  

 

Udvari József áttanítás kémia Monostorapáti 

Zrínyi u. 1.  

 

Pető Mária 

Valéria 

 

áttanítás – angol nyelv Monostorapáti 

Zrínyi u. 1.  

Iskola u. 1. 

 

Tímár Ildikó katolikus hittan  Monostorapáti,  

Zrínyi u. 1. Iskola u. 1.  

Taliándörögd, Kiss 

János u. 16. 

 

László Beáta evangélikus hittan Taliándörögd, Kiss 

János u. 16. 

Monostorapáti, Zrínyi 

u.1.  

 

Lelkes-Velegi 

Dóra 

gyógypedagógus Monostorapáti, 

Zrínyi utca 1. 

Iskola u.1. 

Taliándörögd, Kiss 

János u.16. 

logopédia 

 

 

Pákay Zsoltné gyógypedagógus Monostorapáti,  

Zrínyi u. 1. 

Iskola u. 1. 

Taliándörögd, Kiss 

János u. 16.  

utazó 

gyógyped. 

szolg. 

Töreki-Keller 

Éva 

gyógypedagógus Monostorapáti,  

Iskola u. 1.  

Zrínyi u. 1. 

utazó 

gyógyped. 

szolg. 

Merse 

Csabáné 

iskolatitkár Monostorapáti 

Zrínyi u. 1.  

 

 

 

Szücs 

Zoltánné 

gyógypedagógiai 

asszisztens 

Taliándörögd,  

Kiss J. u. 16.  

részmunkaidő 

Szabó – 

Czverencz 

Mónika 

gyógypedagógiai 

asszisztens 

Monostorapáti,  

Iskola u. 1.  

 

 

Törökné 

Németh 

Erzsébet  

takarítónő Monostorapáti 

Zrínyi u. 1.  

 

Slang Attiláné takarítónő Monostorapáti 

Iskola u. 1.  

részmunkaidő 

Török 

Tamásné 

takarítónő Monostorapáti,  

Zrínyi utca 1. 

részmunkaidő 

Mészárosné 

Adrián 

Erzsébet 

takarítónő Taliándörögd 

Kiss János u. 16. 

részmunkaidő 

 

Török Róbert karbantartó Monostorapáti 

Zrínyi u. 1. 

 

 



Tárgyi feltételek:  
 

Tornatermi ellátottságunk továbbra sem megoldott. Székhely épületünk bútorzatának egy része is 

felújításra szorul. Az oktatáshoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. A nyáron a karbantartó 

elvégezte a meszelési, karbantartási feladatokat mindhárom épületben. Az alsó iskolában 

megvalósult a Magyar Falu Program pályázatának keretében a villamoshálózat felújítása, a 

nyílászárók cseréje, illetve a tantermek, helyiségek festése.  

Létszámadatok (2021. szeptember 1.) 

Évfolyamok Monostorapáti Évfolyamok Taliándörögd tagiskola 

1-4. évfolyam 

 

1. osztály 

 

 

 

 

2. osztály 

Romposné Merse 

Erika 

14 tanuló 

 

1 - 2. osztály 1. Némethné Varju Jolán 

         11 tanuló + 1 mt 

 

2. Horváthné Dezső Eszter  

         9 tanuló Szollárné Varju Ilona 

11 tanuló 

3. osztály Tobakné Juhász 

Zsuzsanna 

10 tanuló 

3 - 4. osztály 3. Kálmánné Kis-Király 

Anikó 

         8 tanuló 

 

4.  Szalainé Török Ildikó 

        6 tanuló 

 

 4. osztály Göllöntné Kiss 

Annamária 

14 tanuló 

Összesen: 49 tanuló  Összesen:  34 tanuló + 1 mt 

 

5-8. évfolyam 
5. osztály 19 tanuló Holczbauerné Nemes Etelka 

6. osztály 18 tanuló  Németh Dóra 

7. osztály 21 tanuló  Sötét Béláné 

8. osztály 19 tanuló  Novák Szilvia 

Összesen: 77 tanuló   



Iskolai összes: 

 

160 tanuló + 1 tanuló jogviszonya szünetel 

+ 1 tanuló egyéni munkarend 

SNI tanulók: 33 tanuló (Monostorapáti 1-4. 8 fő, 5-8. 21 fő, Taliándörögd 4 fő) 

BTM tanulók: 14 tanuló (Monostorapáti 1-4. 3 fő, 5-8. 6 fő, Taliándörögd 5 fő) 

 

 

Megbízatások 
 
Vezetők:  

• Igazgató: Kranabeth-Bati Zsuzsanna 

• Igazgatóhelyettes: Somogyi Istvánné 

• Tagintézmény vezető: Szalainé Török Ildikó 

 

Alsós munkaközösség vezető:  

• Romposné Merse Erika 

 
Közalkalmazotti tanács elnöke:  

• Merse Csabáné 

 

 

Közalkalmazotti tanácstagok:  

• Némethné Varju Jolán 

• Novák Szilvia 

 

Tankönyvfelelős:  

• Merse Csabáné 

 

Gyermek és ifjúságvédelem: 

• Szalainé Török Ildikó 

 

Diákönkormányzat segítő tanár:  

• Németh Dóra 

 

SZM-elnök: 

• újraválasztásra kerül a sor 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

 

A 2021/2022. tanév rendje meghatározza: 181 tanítási és 6 tanítás nélküli munkanapok számát.  

 

Tervezett felhasználás:  

 

• Pályaorientációs nap (7-8. évfolyam) – 1 nap (várhatóan november hónapban 

üzemlátogatás) 

• Diákönkormányzati nap - 1 nap (június 15.) 



• Első félévi nevelési értekezlet – 1 nap (december 11.) 

• Osztálykirándulás, túra – 2 nap (2021. június első hete, illetve Erzsébet- tábor pályázat 

esetén 6. osztály szeptember) 

• Akadályverseny – 1 nap (március 26.)  

 

Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti vértanúink emlékét őrző emléknapok, 

megemlékezések időpontjai: részletesen lásd a rendezvénytervben 

• Aradi vértanúk: október 6. szerda 

• 1956-os forradalom: október 22. péntek 

• Köztársaság emléknapja: február 1. kedd 

• Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja: február 25. péntek 

• 1848-49-es forradalom és szabadságharc: március 15. kedd 

• Holokauszt áldozataira való megemlékezés: április 13. szerda 

• Nemzeti összetartozás napja: június 3. péntek 

 

A tanév rendje 

 

• Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. szerda 

• Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. szerda 

• Tanítási napok száma 181 (száznyolcvanegy) nap. 

• A szorgalmi idő első féléve 2022. január 21-ig tart. 

 

• Az iskola 2022. január 28-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

Tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok:  

 

• Őszi szünet: 2021. október 25-től október 29-ig.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. 10. 22. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. 11. 02. (kedd) 

 

• Téli szünet: 2021. december 22-től 2021. december 31-ig. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. 12. 21. (kedd) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. 01. 03. (hétfő) 

 

• Tavaszi szünet: 2022. április 14-től április 19-ig.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. 04. 13. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. 04. 20. (szerda) 

 

• Nyári szünet: 2022. június 16-tól augusztus 31-ig.                 

 

Munkanap áthelyezések 2021/2022-ben: 

 

• december 11. szombat   - áthelyezett munkanap (12. 24.) 

• március 26. szombat    - áthelyezett munkanap (03. 14.)      

 

 

2022-ben így alakulnak a munkaszüneti napok és a hosszú hétvégék (tervezet): 

 



• november 1. hétfő - ünnepnap (Munkaszüneti nap) 

• 2022. március 15. kedd – Nemzeti Ünnep 

• 2022. április 15. nagypéntek 

• 2022. április 18. húsvéthétfő (péntektől hétfőig 4 napos hosszú hétvége) 

• 2022. május 1. vasárnap 

• 2022. június 6. pünkösdhétfő (szombattól hétfőig 3 napos hosszú hétvége), 

 

 

 

Országos mérések, értékelés rendje:  

 

• Országos Idegen Nyelvi mérés: Az OH szervezésében 6. évfolyamon 2022. május 18-31. 

között, 8. évfolyamon 2022. május 4-17. között kerülnek lebonyolításra. A  méréshez 

szükséges adatokat az  érintett iskolák a  Hivatal részére 2022. március 11-ig, az  elvégzett 

iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2023. február 28-ig küldik meg, a  Hivatal 

által meghatározott módon. A mérések eredményét az iskola a Hivatal által közzétett 

javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és 

évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 

2022. június 30-ig. 

• DIFER mérés 

A  tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az  alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 

az  általános iskolák 2021. október  15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik   körét, 

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

az  alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a  későbbiekben támogatni, és ezért 

a  tanító indokoltnak látja az  azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához 

a  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2021. 

november 5-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók 

létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak 

a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezniük 

 

• Kompetenciamérés: Az OH szervezésében 6. évfolyamon 2022. május 18-31. között, 8. 

évfolyamon 2022. május 4-17. között kerülnek lebonyolításra. A mérés napja tanítási napnak 

minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező 

tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. 

A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 

2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 



 

 

• Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik 

évfolyamos tanulóik számára 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között kísérleti 

jelleggel megszervezik az Nkt.  80.  § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének 

közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, 

a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 

 

• NETFIT: A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, 

értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – 

a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanulók esetében kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási 

intézmények 2022. június 15-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe. 

 

A mérések koordinátora Kranabeth-Bati Zsuzsanna intézményvezető, Somogyi Istvánné 

intézményvezető helyettes, Zavari Judit szaktanár, Fessler Gábor szaktanár.  

 

Rendezvények   (2. sz. melléklet – Monostorapáti, Taliándörögd Tagintézmény) 

 

 

 

 

A tanév nevelési-oktatási feladatai 

 

 Kiemelt feladatok: 

 

• Pedagógiai munkánk fő feladata, hogy a gyermeki nyitottságára, fogékonyságára, 

érdeklődésére és aktivitására építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 

értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza 

meg viselkedésüket, magatartásukat.  

• Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének a fejlesztése, valamint a korszerű ismereteinek, 

képességeinek, készségeinek a kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. 

Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk 

bízott gyermekekből.  



• Fontos feladatunknak tartjuk elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet 

fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.  

• Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladat a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése. Alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe 

vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák 

alkalmazása a tanítási folyamatban.  

• A pedagógusok minősítési és önértékelési folyamatának szervezése és menedzselése. 

• Lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzése. 

• Az első és ötödik osztályosok beilleszkedésének segítése, szorosabb együttműködés kiépítése 

a helyi óvodával. 1., 2., 5., 6., osztályban a NAT 2020 bevezetése. 

• Kulcskompetenciák fejlesztése, az országos kompetenciamérésen az országos átlagpontszám 

elérése. 

• Félévi és tanévvégi bukások számának csökkentése, következetes felzárkóztató, fejlesztő 

tevékenység, sikeres pályaorientációs tevékenység. 

• Tárgyi környezetünk szépítése, megóvása, tisztán tartása. 

• Megfelelő munkafegyelem erősítése, viselkedéskultúra javítása. 

• Az osztályközösségek erősítése, a tanulók egymás közti kapcsolatai. 

Nevelőtestületi értekezletek 

Tanév közben tervezett nevelőtestületi értekezletek: 

• alakuló értekezlet: augusztus 23. hétfő 

• tanévnyitó értekezlet: augusztus 30. hétfő 

• nevelőtestületi értekezlet dec.11. szombat 

• félévi osztályozó értekezlet: január 21. péntek 

• félévi tantestületi értekezlet: február 7. hétfő 

• tanévvégi osztályozó értekezlet: június 15. szerda 

• tanévvégi értékelő-záró értekezlet: június 30. csütörtök 

Ezeken kívül havonta (első hétfőn) tartunk értékelő megbeszéléseket (magatartás, szorgalom, 

aktuális feladatok). 

Rendkívüli tantestületi értekezlet: szükség esetén szervezhető. 

 



Szülői értekezlet, fogadóóra évente 2-2 alkalommal, nyílt nap 1 alkalommal 

• Őszi szülői értekezlet: szeptember 20-21.   

• Őszi fogadóóra: november 15-16. 

• Téli szülői értekezlet: január 31-február 1.   

• Tavaszi fogadóóra: április 4-5.   

• Nyílt nap az intézményben: április 11-12.  

 

 

Tantárgyfelosztás, ügyeleti változások (az elfogadott tantárgyfelosztás szerint) 

 

Alsó tagozat: Monostorapáti: önálló osztályok 1-4. osztály  

    Taliándörögd összevont 1. 2. osztály 

    Taliándörögd összevont 3. 4. osztály 

 

Taliándörögdön a készségtantárgyak tanítása összevont órakeretben folyik, magyar és matematika 

tantárgyakból viszont csoportbontásban. Mindkét 4. osztályban bevezettük a választható angol 

nyelv oktatását. 

Monostorapáti és Taliándörögd alsó tagozatban 1-2. évfolyamon heti 1 órában testnevelés óra 

keretében judo oktatást tartunk.  

 

Felső tagozat:  

Angol nyelv oktatása választható nyelvként: 5. 6. 7. 8. osztály. 

Csoportbontás 7. osztályban informatika és 8. osztályban matematika és magyar tantárgyakból. 

Megszervezzük a délelőtti ügyeletet, az ebédeltetést, a másnapi órákra való felkészítést alsó és 

felső tagozatban. 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésével kapcsolatban együttműködünk az utazó 

gyógypedagógiai szolgálattal. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küszködő tanulóknak 

fejlesztő foglalkozásokat szervezünk. 

 

 

 

 

 



Tanórán kívüli tevékenységek 

 

A 2021/2022. tanévben az alábbi szakkörökben tevékenykedhetnek tanulóink: 

 

Matematika 3-4. osztály     Göllöntné Kiss Annamária 

Középiskolai felkészítő foglalkozás (magyar) 8.osztály  Németh Dóra 

Középiskolai felkészítő (matematika) 8.osztály   Sötét Béláné 

Rajz szakkör     Holczbauerné Nemes Etelka 

 

Helyet biztosítunk a hitoktatásnak, és a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola foglalkozásainak, 

a judo oktatásnak. 

 

Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a tanév során színházlátogatást szervezünk az 

érdeklődő tanulóknak.  (a bérlet és az utazás költségeit a szülők finanszírozzák). 

 

Versenyeken való részvétel 
 

Országos szintű versenyek: 

 

Sulihód levelezős verseny alsós osztályfőnökök 

Mozaik levelezős verseny szaktanárok 

SZIPORKA levelezős verseny Sötét Béláné 

Országos Honismereti Tanulmányi Verseny Kranabeth-Bati Zsuzsanna 

Kárpát-medencei hungarikum vetélkedő Kranabeth-Bati Zsuzsanna 

Bárczi Gusztáv matematika verseny (SNI, BTMN) Sötét Béláné 

Bárczi Gusztáv magyar nyelv és irodalom (SNI, BTMN)         Németh Dóra 

 

 

Térségi szintű versenyek: ( a verseny kiírás folyamatos) 

 

 

• Bárdos Lajos, Batsányi János, Kazinczy Általános Iskolák tanulmányi és sportversenyei 

(felelős: szaktanárok) 

• Képzőművészeti pályázatok (Holczbauerné Nemes Etelka, Göllöntné Kiss Annamária)   

• Diákolimpia, körzeti bajnokságok, atlétika (Fessler Gábor) 

• Erzsébet királyné olvasópályázat (szaktanárok, alsós osztályfőnökök) 

• Városi Könyvtár olvasópályázata, mesemondó és szavalóverseny (alsós tanítók) 

• Batsányi gimnázium magyar verseny (Németh Dóra) 

• Földönfutók utcai futóverseny (tanítók, Fessler Gábor) szeptember  



• Kisiskolák atlétika, foci, őszi, tavaszi bajnokságok, Lesence kupa, Révfülöp (Fessler 

Gábor) 

 

 

Témahetek:  

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez 

kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, 

foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

• „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2022. 03.07-03.11. (5-8. évfolyam) 

          Sötét Béláné  

• Fenntarthatóság- környezettudatosság: 2022.04. 25.-04. 29. 1-4. évfolyam 

                    Kovács Andrea 

• Digitális: 2022.04. 04 - 04. 08.   

          Sárosi Csilla 

• Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap  

2021. szeptember 24. (Magyar Diáksport Napja)    Fessler Gábor 

 

 

EGYÉB JELES NAPOK AZ ÉV SORÁN, melyek alkalmából aktuális feladatokat készíthetünk 

a diákokkal: 

• szeptember 30. – A népmese napja (alsó)                                                                    

• október 04.  – Állatok világnapja  

• december 3.  – Fogyatékos emberek nemzetközi napja  

• január 22.   – A magyar kultúra napja    

• február 21.    – Az anyanyelv nemzetközi napja  

• március 22.  – A víz világnapja  

• április 11.  – A magyar költészet napja  

• április 22.     A Föld napja  

 

Továbbképzési terv  

 

A 2021/2022 -es tanévben az előző évekhez hasonlóan igyekszünk beiskolázni a kollégákat a POK 

által meghirdetett ingyenes képzésekre, ezzel is hozzájárulva pedagógusaink szakmai 

fejlődéséhez, megújulásához. Részt veszünk a meghirdetett szakmai napokon, fórumokon, 



különös tekintettel a lemorzsolódással kapcsolatos műhelymunkákra, foglalkozásokra, 

előadásokra.  

 

 

 

Óralátogatások  

 

Az időpontok változhatnak, figyelembe véve a pedagógusminősítéseket és önértékeléseket.  

 

 

Óralátoga-

tás ideje 

Oszt. Tantárgy Foglalko-

zást vezető 

tanár 

Ellenőrzést 

végzi 

Megjegyzés 

2021. október 

7.  

4. ének-zene 

környezetisme

ret 

Kranabeth-

Bati 

Zsuzsanna 

Minősítési 

bizottság 

 

Pedagógus 

minősítéssel 

kapcsolatos 

óralátogatás 

2021. október 

8.  

 

  Holczbauerné 

Nemes Etelka 

Margit 

Minősítési 

bizottság 

Somogyi Istvánné 

pedagógus 

minősítéssel 

kapcsolatos  

2021. 

november 5.  

  Kranabeth-

Bati 

Zsuzsanna 

Tanfelügyeleti 

bizottság 

Intézményvezetői 

tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

2021. 

november  

1. matematika Romposné 

Merse Erika 

Kranabeth- Bati 

Zsuzsanna 

Somogyi Istvánné 

Németné Varju 

Jolán 

óvónői, 

munkaközösségi 

látogatás 

 

2021. 

november 

4.  magyar 

 

Göllöntné 

Kiss 

Annamária  

Kranabeth-Bati 

Zsuzsanna 

Somogyi Istvánné 

 

 

önértékeléssel 

kapcsolatos 

óralátogatás 

2021. 

december 

2. technika 

 

Somogyi 

Istvánné 

Kranabeth-Bati 

Zsuzsanna 

 

önértékeléssel 

kapcsolatos 

óralátogatás 

2021. 

december 

5. Ének-zene 

 

Mészáros 

Vince 

Kranabeth-Bati 

Zsuzsanna 

Somogyi Istvánné 

óralátogatás 

2022. január 3. magyar 

 

Kálmánné 

Kis-Király 

Anikó 

Kranabeth-Bati 

Zsuzsanna 

Szalainé Török 

Ildikó 

óralátogatás 



2022. január 2. magyar Horváthné 

Dezső Eszter 

Kranabeth-Bati 

Zsuzsanna 

Szalainé Török 

Ildikó 

óralátogatás 

2022. április 1. magyar Némethné 

Varju Jolán 

Kranabeth-Bati 

Zsuzsanna 

Szalainé Török 

Ildikó 

óralátogatás 

2022. május 6. testnevelés Fessler Gábor Kranabeth-Bati 

Zsuzsanna 

Somogyi Istvánné 

óralátogatás 

 

 

Az önértékelési folyamattal kapcsolatos óralátogatások időpontjának pontosítására az intézményi 

tanfelügyeleti ellenőrzés időpontjának ismerete után kerül sor. 

Rendezvényterv Monostorapáti 2/1.   

Rendezvényterv Taliándörögd 2/2. 

Alsó tagozatos munkaterv 3. sz. melléklet 

DÖK munkaterv 4. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Záradékok 

 

 

A fenti munkatervet a Művészetek Völgye Általános Iskola nevelőtestülete 2021. augusztus 30-

én elfogadta.  

 

 

……………………………………… ………………………………………. 

 A tantestület képviseletében Intézményvezető 

 

 

 

A fenti munkatervet a Művészetek Völgye Általános Iskola Szülői Munkaközössége 2021. 

szeptember 8-án elfogadta.  

 

                                                                                        ……………………………………… 

 

                                                                                                             SZM vezetője 

 

 

 

 

A fenti munkatervet a Művészetek Völgye Általános Iskola Diákönkormányzata 2021. szeptember 

7-én elfogadta.   

 

 

……………………………………..                                ……………………………………… 

           DÖK patronáló tanár                                                                 DÖK elnök 

 

 

 

 


