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1. Jogszabályi háttér

















2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről
Az emberi erőforrások minisztere. 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete
a 2021/2022. tanév rendjéről
Az Nkt. módosult 45. § (5) bekezdése 2019. szeptember 1-jétől a következő
tartalommal érvényes:
Nkt. 45. § (5): A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni
adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak
eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség
teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő,
nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig
nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak
abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással
történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban
meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.
Az Nkt. 94. § (4h) új bekezdése felhatalmazta a kormányt, hogy az egyéni
munkarenddel kapcsolatosan eljáró, felmentést engedélyező szervet rendeletben
jelölje ki. Az egyéni munkarend ügyében döntést hozó hivatal kijelölése az egyes
köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2019. (VIII.1.)
Korm. rendelettel történt meg, amellyel a kormány módosította az Oktatási
Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet is, amelynek 15/A. §-a szerint
az Oktatási Hivatal látja el az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos
feladatokat.
A tankönyvellátással kapcsolatos szabályokat az eddigiekben a Nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény határozta meg. A
köznevelési törvény 2019. július 26. napján hatályba lépett 51/A. címében a 93/AF. új paragrafusaival beemelte a törvénybe az iskolai tankönyvellátás szabályait.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
229/212. (VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagóguskézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről
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8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az
egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról
5/2020.(I.31.) Kormány rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.)
számú EMMI rendelet és mellékletei
A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső
szabályzatainak, a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírások megismerése
és betartása minden intézményi dolgozó számára kötelező. A működés
belső feltételeit biztosító szabályzataink a tanév során folyamatosan
rendelkezésre állnak.
A tűzvédelmi és munkavédelmi feladatokat szerződés alapján az Atlantisz Bt








2.

Kiemelt céljaink a nevelő-oktató munka területén



az iskola felé támasztott társadalmi, fenntartói, szülői, tanulói igényeknek való
megfelelés, összhangban az iskola pedagógiai elképzeléseivel



magas színvonalú, hatékony, szakmai munka elismerése



az iskolában folyó munka megismerésének biztosítása



a jogok és kötelességek megfelelő arányának kialakítása, ennek érdekében
folyamatos egyeztetés, párbeszéd partnereinkkel



esélyegyenlőség biztosítása , az integráció ne eszköz, hanem cél legyen



fegyelem, munkafegyelem erősítése, belső igény kialakítására törekvés, a
közösség erejének felhasználásával



a kor követelményeihez igazodó, a társadalom és környezetünk által is
megfelelőnek tartott viselkedésformák megismertetése, elfogadtatása, ízlés
formálása



önálló életvitelre nevelés



környezettudatos nevelés, környezetvédelem



szabadidő hasznos, egészséges eltöltésének szorgalmazása



a

kulturált

szórakozás

szabályainak

gyakoroltatása,

színház,

mozi,

múzeumlátogatások alkalmával, iskolai zenés rendezvényeken


eredményeink publikálása az iskola pozitív megítélése érdekében



az intézményi önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés, pedagógusminősítés
feladatainak ellátása
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A

célok

megvalósításához

kapcsolódó

feladatok

szervezési-vezetési,

ill.

nevelőtestületi szinten


az iskolai dokumentumok átdolgozása a törvénymódosításoknak megfelelően az
iskolai döntési mechanizmusok folyamatos felülvizsgálata



belső partnerek elégedettségének nyomon követése



hatékony döntések, jó munkahelyi légkör kialakítására törekvés



az 1. 2. és 5. 6. évfolyamokon a NAT 2020 bevezetése



A Komplex Alapprogram iskolai szintű bevezetése, a felújítás miatt csak részben
megvalósítható



egységes pedagógiai követelmények megvalósítása



munkafegyelem



a szakmai munkaközösségek közötti együttműködés növelése, közös témanapok,
témahetek szorgalmazásával



folyamatos belső ellenőrzés, visszajelzésekkel



rendszeres óralátogatásokkal a pedagógiai munka folyamatos ellenőrzése,
értékelésekkel



a tanulói, szülői elégedettségvizsgálatok beépítése munkánkba, a tanulságok
elemzése



kapcsolatok ápolása a szülőkkel



folyamatos képzések, önképzések, módszertani kultúra szélesítése mellett – a
tanulók életkori sajátosságaival



egymás munkájának figyelemmel kísérése, segítése



kezdeményezőkészség, kreativítás fejlesztése egyéni szinten



színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése



aktív részvétel a városi és más intézmények által szervezett programokon,
versenyeken, rendezvényeken



a mindennapos testnevelés biztosításával tanulóink mozgásigényének kielégítése



művészeti nevelés lehetőségeinek megteremtése, színtereinek biztosítása



tantárgyi felzárkóztatás biztosítása



jelzés a szakszolgálat, nevelési tanácsadó felé



tanulást segítő szakember bevonása, (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus), SNI
tanulóknál egyéni fejlesztési terv készítése



tanórai differenciálás, hatékony tanulási módszerek,
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rendszeres kapcsoltat a szülőkkel, gyámmal



szükség esetén beavatkozás a gyermekvédelmi jelzőrendszer segítségével



kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal, családsegítővel



részvétel az esetkonferenciákon

A felsorolt tevékenységek eddig is része volt intézményünk oktatási-nevelési
munkájának, azért voltunk sikeresek ezen a területen. Bízunk benne, hogy a 2021-22-es
tanévben hagyományos rend szerint folyik az oktatás, a veszélyeztetett tanulókat segíteni
tudjuk.
3. Általános helyzetelemzés
3.1. Személyi feltételek


aktív pedagógusok száma: 35



tartósan távol lévő pedagógusok száma: 2



nevelést, oktatást közvetlenül segítők száma: 3



technikai személyzet: 6

Pedagógusok száma foglalkoztatási jogviszony alapján:


közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre: 36

ebből tartósan távol: 2,


közalkalmazotti jogviszony határozott időre: 1

Pedagógusok száma munkaidő alapján:


teljes munkaidős: 33



részmunkaidős: 2

Pedagógus fokozat szerint:


gyakornok: 1



pedagógus I.: 23



pedagógus II.: 10



mesterpedagógus, kutató tanár: 3

Munkakör alapján:


általános iskolai tanár:19



tanító: 17



gyógypedagógus: 1
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3.2 Pedagógus megbízatások, ellátott feladatok
Intézményvezető:
Intézményvezető-helyettes:

Király Annamária
Varga Zoltánné

Intézményvezető-helyettes:

Tamási-Erőss Tünde

Szakmai munkaközösség megnevezése

Vezető neve

Alsós munkaközösség

Bárdosi Katalin

Öko munkaközösség

Tamáné Bokor Szilvia

Fejlesztő munkaközösség

Nagyné Szabó Tímea

Nyelvi munkaközösség

Nagyné Herczeg Judit

Komplex Alapprogram munkaközösség

Kovács Diána Viktória

Szervezet

Vezetője

Közalkalmazotti Tanács

Biczó Gyula

Intézményi Tanács

Molnár Melinda

Szakszervezet

Bárdosi Katalin

Iskolaszék

Őri-Farkas Anikó

Diákönkormányzat

Jagadics Mónika

Iskolai sportkör

Szilágyi Zoltán

Szülői Közösség

Patakiné Keszei Annamária



Gyógypedagógia: Sümegi Éva gyógypedagógus




Kuti Viktória (NL EGYMI-vel megbízási sz.)
Pedagógiai asszisztens: Őri-Farkas Anikó, Molnárné Németh Hajnalka



Iskolatitkár: Varga Lászlóné



Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Keszei Szabolcs



Rendszergazda: Nyeső László



Iskolai honlap gondozása: Nagyné Herczeg Judit



Könyvtáros/ tankönyvfelelős: Tamáné Bokor Szilvia
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Iskolai hit-és erkölcstan oktató:

Szakál Szilárd plébános, Baranyay Bence lelkész, Magyar Melinda lelkésznő, Horváth
Péter hitoktató.
Óraadók


Logopédia: Takács Katalin



Táncpedagógus: Tamás Tibor



Angol nyelv: Sztastyik Hajnalka

3.3 Tanulókra vonatkozó adatok
A tanévben: 368 tanuló van az iskolában, 18 osztályban folyik az oktatás, nevelés, ebből
15 tanuló a telephelyen, egy osztályban.
osztályok
Osztály
1.a
1.a
1.b
1. napk. cs.
2.a
1.b
2.b
3.a
3.b
2.a

Létszám
28
fő1.a D24
28
25
241.b D21
20
192.a D14

SNI fő
1
2
1
-

4.a
2. napk. cs.
4.b
2.b
5.a
5.b
3.a
6.a

17

4

19
2.b D11
20
21
173.a D12

1
2
2
2
6.b
3. napk. cs. 20
6.c
183.b D13 3
3.b
7.a
19
3
7.b
21
2
4.a
4.a D22
8.a
18
3

számított l. fő
295.b
28
27
256.a
20
196.b
21
4. napk. cs.
1 20
1
7.a
22
23
197.b
20
217.c
22
23
8.a
21

8.b
4.b

19
3
4.b D23
353

22
8.b

Uraiújfalu

15

16

5.a

1

Osztályfőnök
Pallag
rajz Eszter
Ágh-Dorgai Kármen
B03
Vinczéné Sándorfi Andrea
történelem
Horváth
Csilla
Bárdosi
D01 Katalin
Nagyné
Kodály Szabó Tímea
Makáriné Horváth Erzsébet
A02
Prikler
1 Judit
20
20
földrajz
Keszei Szabolcs
A01
Némethné
Horváth Krisztina
technika Orsolya
Illés-Dávid
Nagyné
B02 Herczeg Judit
Tamáné
Bokor
közösségi
t. Szilvia
Szalai Szabolcs
B11
Szilágyi Zoltán
biológia
Szabó Róbert
B01 Melinda
Molnár
tanulószoba D02
Szabó-Varga Alíz

Móra
A03
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A felzárkóztatás és tehetséggondozás 1-2. évfolyamon, 3-8. évfolyamon a tanulószoba,
tehetséggondozás a Komplex Alprogram keretében különböző alprogrami foglalkozások
keretében valósul meg a napközis csoportok mellett.
3.4 Tárgyi felszereltség
Az EFOP 4.2.1. „Akadály nélkül a hatékony tanulásért a répcelaki iskolában” pályázat
során az iskola XXI. századi arculatot kapott. Felújításra került a villamoshálózat,
fűtésrendszer, teljes burkolatcsere. Új tanulói asztalok, székek érkeztek. A megújult az
informatikai eszközök rendszerének köszönhetően 15 teremben van interaktív tábla, 60
db laptop és 30 db táblagép segíti a digitális oktatást.
A pályázat eredményeképp 6 új, korszerű szaktanteremben (természettudományi, rajz,
technika, rehabilitációs, nyelvi-, és informatika) tanulhatnak diákjaink.
Az akadálymentesítést szolgálja a D épületben kialakításra került lift, mozgássérült wc és
parkoló, illetve minden tanterem akadálymentesen elérhető.
3.5 Tanórán kívüli foglalkozások
Alprogramok, szakkörök, felzárkóztatás, sportköri-, és egyéb délutáni
foglalkozások
tevékenység

csoportok száma

felzárkóztató foglalkozás

heti óraszám

9

9

12

32

egyéb délutáni foglalkozások

2

32

szakkörök

18

18

1

2

/magyar nyelv és irodalom, matematika/
KAP alprogramok
digitális, logikai, művészeti,
életgyakorlat, testmozgás/

/angol, német, horgász, Süni-ÖKO/
sportkör-leány labdarúgás

A KAP bevezetésével átalakult a délutáni foglalkozások rendszere. Alsó tagozaton egész
napos iskolai rendszerben (7.30-15.50) tanulnak a kisgyermekek, felső tagozaton
tanulószoba keretén belül alprogrami foglalkozásokat tartunk.
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4. Feladatok
4.1 Feladatok a belső működés területén


Iskolai honlap - felelős: Nyeső László rendszergazda és Nagyné Herczeg
Judit



Általános vezetési, szervezeti változásokkal kapcsolatos feladatok: A
legszorosabb

együttműködés

kialakítására

törekszünk

a

Szülői

Közösséggel, az Iskolaszékkel, az Intézményi Tanáccsal. Felelős: Király
Annamária intézményvezető


Vezetőségi ülések, értekezletek megszervezése (kibővített ülés), online
„Hétközi

párbeszéd”

nevelőtestületi

megbeszélés,

munkaközösségi

megbeszélések a munkaközösség-vezetők irányításával
Felelősök: intézményvezető, intézményvezető- helyettes


A

tűzvédelmi,

munkavédelmi

/

balesetvédelmi,

környezetvédelmi

felülvizsgálatok elvégzése Felelős: Szalai Szabolcs,
Tamási-Erőss Tünde intézményvezető-helyettes


Hi: szabályzat szerint

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokra jelentkezés megszervezése
Felelős: Varga Zoltánné intézményvezető-helyettes



Rendszeres találkozók, szakmai egyeztetések a szervezeti egységek
vezetőivel
Felelősök: iskolavezetés


Szülői Hírlevelek kiadása, a Répcelaki hírmondóba készített cikkek, az
érintettek körében az információk közzététele
Felelős: Király Annamária intézményvezető
Határidő: a tanév rendjéhez, a munkatervi feladatokhoz igazodva



Covid-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések
felelős: Tamási-Erőss Tünde



minősítések, tanügyi ellenőrzések
felelős: Tamási-Erőss Tünde

4.2 Oktatási, nevelési, szakmai feladatok


A 2021/2022-es tanév előkészítése
Órarendek összeállítása, megjelentetése
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Felelős: Király Annamária intézményvezető


Szakköri,

sportköri

foglalkozásokra,

választható

tanórákra

való

jelentkezések véglegesítése
Felelős: foglalkozásvezetők


Egyéb délutáni foglalkozásra, diákétkeztetésre az igények felmérése
Felelős: intézményvezető-helyettes,



Ügyeletek megszervezése, bejárók kísérése
Felelős: Király Annamária intézményvezető, Tamási-Erőss Tünde
intézményvezető-helyettes



Eseménynaptár elkészítése
Felelős: Király Annamária intézményvezető
Tamási-Erőss Tünde intézményvezető-helyettes



Az oktatásra - nevelésre vonatkozó alapstatisztikák elkészítése
Felelős: Varga Zoltánné intézményvezető-helyettes



Országos kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés intézményi lebonyolítása

Felelős: Varga Zoltánné intézményvezető-helyettes


Mérés az első évfolyamon Felelős: Sümegi Éva gyógypedagógus és az
osztályfőnökök



1. osztályba lépők beíratásának lebonyolítása

Felelős: Király Annamária intézményvezető, Tamási-Erőss Tünde intézményvezetőhelyettes, Varga Lászlóné iskolatitkár .


Tanév oktató munkájának értékelése, a tanévről szóló éves jelentés elkészítése a
fenntartó számára Felelős: Király Annamária intézményvezető

4.3 Működéssel kapcsolatos feladatok


A létesítmény-fenntartással kapcsolatos feladatok Felelős: Király Annamária
intézményvezető



Emberi erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos humánpolitikai feladatok
Felelős: az iskolavezetés



A munkaköri leírások felülvizsgálata és megújítása
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Felelős: Varga Zoltánné intézményvezető-helyettes és az intézményvezető
5. A tanév munkarendje
2021/2022. tanév rendjéről
20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján
5.1 A tanév időtartama
2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. A tanítási napok száma: 181 nap.
Szorgalmi idő: 2021. szeptember 1. (szerda) – 2022. június 15. (szerda)
Az első félév zárása: 2022. január 21.
A tájékoztatók kiadása: 2022. január 28.
5.2 Szünetek
Őszi szünet: Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek) a szünet
utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
Téli szünet: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet
utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
Tavaszi szünet: A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).
Tanítási szünet nemzeti, ill. egyházi ünnepen: 2022. március 15. (kedd), 2022.06.06.
Pünkösd (hétfő)

5.3 Munkanap áthelyezés
2021. december 11. szombat munkanap /december 24-ét dolgozzuk le/
2022. március 26. szombat munkanap /március 14-ét dolgozzuk le/

5.4 Tanítás nélküli munkanapok
1. Szakmai tanulmányút 2021.09.23. Nemesvámos
2. Pályaorientációs nap felső tagozaton 2021.10.07. – 2021. 11. 19. egészségnevelési nap
alsó tagozaton.
3. Nevelési értekezlet 2021. 12. 11.
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4. Nevelési értekezlet 2022. 03. 26.
5. Öko-nap 2022. 04. 29.
6. Diáknap 2022. június 15.
5.5. Országos mérések
Országos kompetenciamérés, és idegen nyelvi mérés:
- 6. évfolyamon 2022. május 18-31. között,
- 8. évfolyamon 2022. május 4-17. között,
Pályaválasztási kompetenciamérés 8. évfolyamon:
2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között
NETFIT mérés:
A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti Egységes
Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.
DIFFER mérés: 2021.október 15.
jelentés az Oktatási Hivatalnak 2021. november 5.
5.6 Értekezletek
Alakuló értekezlet: 2021. augusztus 23.
Tanévnyitó értekezlet: 2021. szeptember 2.
Félévi osztályozó értekezlet:
Répcelak: 2022. január 21.
Félévi értekezlet: 2022. február 02.
Év végi osztályozó értekezlet: Répcelakon: 2022. június 10.
A szorgalmi időt záró nevelőtestületi értekezlet: 2022. június 22.
Tanévzáró ünnepély: 2022. június 17.

5.7. A nemzeti ünnepek, megemlékezések, iskolai hagyományok
Témahetek
Aradi Vértanúk emléknapja (október 6.)
Október 23. megünneplése
Magyar kultúra napja (január 22.)
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja
(február 25.)
Március 15. megünneplése
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A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)
A nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
Iskola bál (Szülői Közösség)
Karácsonyi műsor (5. évfolyam)
Adventi zsibvásár (DÖK)
Farsang (DÖK)
Alapítványi est (8.évfolyam)
Témahetek
Fenntarthatósági témahét 2022.04.25-29.
5.8 Kapcsolattartás a szülőkkel
Szülői értekezletek
Év eleji szülői értekezletek online, illetve szabadtéri: 2021.09.05.-09.30
II. félévi szülői értekezletek: 2022.02.7.-02.20.
Tájékoztató szülői értekezlet a leendő első osztályosoknak: 2022.06.június 13.
Fogadóórák


november első hete a fogadóhét




január első hete
március első hete



május első hete

Iskolanyitogató program - óvodások foglalkoztató délutánja:
1.Betekintő: 2022. 02. 25. 16.00 (sportfoglalkozás)
2.Betekintő: 2022.04.08. 16.00 (tavaszváró kézműves foglalkozás)
5.9 Beiratkozás az első évfolyamra
2022.04.21-22.
5.10 Pályaválasztás
A 8. évfolyamon a legfontosabb feladat a továbbtanulásra illetve a
pályaválasztásra való felkészülés.
Tanév elején felmértük a tanulók továbbtanulási szándékát.
Iskolánkban szervezünk magyar és matematika tantárgyakból felvételi
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előkészítőt. Szorgalmazzuk a tanulóknak, hogy a választott középiskola nyílt
napjain, és fórumain ők,illetve szüleik vegyenek részt.
Szakembereket hívunk a Pályaválasztási Tanácsadóból, hogy ismertessék a
lehetőségeket,valamint az osztályfőnöki órákon is nagy gondot fordítunk a
tanulók pályaorientációjára.
Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanapot szervezünk, melynek
keretén belültanulóink külső helyszíneken ismerkedhetnek pályaválasztási
lehetőségekkel.

Középiskolai felvételi eljárásrend
A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi
tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat
a felvételi eljárásról.
November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját,
amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára
2021. december 3-ig jelentkezhetnek a diákok.
A központi írásbeli felvételit 2022. január 22-án tartják az érintett középiskolák, a pótló
írásbeli vizsgát pedig január 27-én. Az eredményekről február 7-ig értesítik a diákokat.
A középiskolákba 2022. február 1-ig lehet jelentkezni.
A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és március 11. között tartják. A tanulói adatlapokat
2022. március 21-22-én lehet majd módosítani. A felvételről vagy elutasításról 2022.
április 29-ig értesítik a diákokat.
2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást
írhat ki.
A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között lesz.
6. Pályázatok, projektek
Lezárt pályázatok: EFOP 4.2.1. „Akadály nélkül a hatékony tanulásért a répcelaki
iskolában” címmel, az új szaktantermek létesítésére és korszerű iskola megvalósítására
(a kornak megfelelő infrastrukturális fejlesztések) kiírt pályázat
Futó pályázatok: A RÁBA-Műgát és Térségéért Egyesület és a Móra Ferenc Általános
Iskola közös szervezésében Répcelak Város Önkormányzatának a „Répcelak
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klímastratégiájának kidolgozása és a klímatudatos magatartás elsajátítása” című és
KEHOP-1.2.1-18-2018-00074 azonosítószámú pályázat
Tervezett pályázatok: Heroes of the future

7. Továbbképzések
EFOP-3.2.4-16-2016-00001 projekthez kapcsolódó továbbképzések.
Az EFOP-4.1.2. projekthez kapcsolódó Komplex Alapprogram 120 órás képzését a
tantestület 80%- a elvégezte. Az iskola felújítása miatt a kihelyezett oktatás olyan terhet
ró a tantestületre, hogy a továbbképzések tervezésekor a következő beiskolázási terv
nyilvánossá tétele lesz a meghatározó.

8. Tanulmányi, kulturális-, és sportversenyek 2021/2022.
* tankerületi költségvetésből finanszírozva, a többi verseny egyéb forrásból
Matematika:


Zrínyi Ilona matematika verseny *



Kenguru matematika verseny



Internetes matematika verseny



Orchidea matematika verseny

Természetismeret:


Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny *

Földrajz:

-

Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny*

Biológia:


Herman Ottó Országos Biológia Verseny *

Magyar nyelv és irodalom:


Simonyi Zsigmond helyesírási verseny*



Bolyai anyanyelvi csapatverseny*

Kulturális bemutató, szavalóverseny


A Nick szavalóverseny



Szavalóverseny a költészet napján a helyi Művelődési Ház és Könyvtár
szervezésében



Sárvári Kulturális Bemutató*
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Testnevelés és sport:


Bozsik Intézményi Program – labdarúgás



Diákolimpiai versenyek *



Nádasdy kupa*



Móra-kupa – Atlétika



Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia *

Idegen nyelv:


Vas megyei angol nyelvi verseny az általános iskolák 7-8- oszt. tanulói számára*



Vas megyei német nyelvi verseny az általános iskolák 7-8- oszt. tanulói számára*



Országos német nyelvi verseny*



Országos angol nyelvi verseny*

Levelezős versenyek:


Bendegúz - több tantárgyból



Mozaik Tanulmányi verseny



Logika verseny- matematika

9.

Vezetői ellenőrzések

Célja: tapasztalatszerzés, adatgyűjtés az értékeléshez és fejlesztéshez, segítségnyújtás
Az ellenőrzést végző

Az ellenőrzés területei

intézményvezető

oktatási-nevelési

tevékenység,

dokumentumok
intézményvezető-helyettes

tanórán

kívüli

tevékenység,

adminisztráció
alsó tagozatos munkaközösség-vezető

alsó tagozatos szakmai tevékenység

munkaközösség-vezető

szakmai tevékenység

9.1 A pedagógiai munka ellenőrzése a 2021-22-es tanévben:
Az

ellenőrzés VIII IX

X

XI XII I II

területei
Tanórához kapcsolódó tevékenységek
Tanmenetek

igh.
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III

IV

V

VI

Munkatervek

és i. folyamatos

azok megvalósulása
Naplók

i folyamatos

Törzslapok,

igh.

igh.

bizonyítványok
Tankönyvek,

i.

i.

taneszközök
kiválasztása
Tanórák látogatása

igh. folyamatos

Napközis

igh. folyamatos

foglalkozások
Szakkörök

igh. folyamatos

Tehetséggondozás,

mkv.

képességfejlesztés
Pályakezdő

és

új igh.

kollégák
Mérések

igh.

igh.

Tanórán kívüli tevékenységek
DÖK programjai

i. folyamatos

Gyermekvédelmi

i. folyamatos

munka
Beiskolázás,

nyílt

igh.

nap
Továbbtanulás

i., ofő.

Pályázatok

i. folyamatos

Rendezvények,

igh.,i,mkv, ofő. folyamatos

ünnepélyek
Versenyek

igh. folyamatos

Erdei iskola

ofő

Kirándulás

ofő.,mkv.

Ügyeleti rend

i.

folyamatos

Tanuló szokásrend, i.,igh.,mkv.,ofő. folyamatos
fegyelem
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i. it.

Fogadóórák, szülői

i.

i,igh.

i.,igh.

érekezletek
Továbbképzésen

igh.

igh.

való részvétel
Minőségfejlesztés
Mérések vizsgálatok

i., igh. mkv.

Partnerazonosítás
Elégedettségmérés
Önértékelés

folyamatos BECS csoport, felelős:igh.

Belső szabályzók
Gazdálkodás
Költségvetés

i. folyamatos

Leltár

i. it.

Jelenléti ívek

i. folyamatos

10. Eseménynaptár**
**a hatályos járványügyi szabályok betartásával, a megvalósulás a kötelező
egészségügyi előírások függvénye

sor-

feladat leírása

időpont,

szám
1.

a végrehajtás felelőse

határidő
alakuló

értekezlet, 2021.08.23.

Király Annamária

javítóvizsgák
2.

tanévnyitó értekezlet

3.

tanévnyitó

ünnepély

2021.09.02.

vezetőség

első 2021.09.01.

vezetőség,

osztályosoknak,

osztályfőnökök

tankönyvosztás

minden

évfolyamon
4.

tanmenetek,

munkatervek 2021.10.01

leadása ellenőrzésre
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vezetőség

5.

munkaközösségi munkatervek 2020.09.10.

mk.vezetők

leadása
6.

fejlesztő

foglalkozás 2021.09.10.

órarendje

és

gyógypedagógiai

Sümegi Éva

a
órarend

elkészítése
7.

Munkaterv

2021.09.20.

vezetőség

8.

szülői értekezletek,

2021.09. hó

osztályfőnökök

9.

Kréta aktualizálása

2021.09.04.

Király Annamária, Nyeső
László

10.

Szakmai kirándulás

2021.09.23.

vezetőség

11.

Magyar Diáksport Napja

2021.09.24.

Király Annamária

12.

Etesd az eszed!

2021.09.24.

ÖKO mk.

13.

Teremtés hete

2021.09.27-

Tamáné Bokor Szilvia,

10.01

alsó

tagozatos

osztályfőnökök
14.

a Differ mérésben résztvevő 1. 2021.október-

Varga Zoltánné

évfolyamos

tanulók november.

Sümegi Éva

létszámának

mérése,

jelentése
15.

Zene világnapja

16.

Madármegfigyelés a Tömördi 10.08.
Madárvártán *
Pályaorientációs nap2021.10.07.

Öko munkaközösség

Tanítás nélküli munkanap

osztályfőnökök

megemlékezés

osztályfőnökök

17.

18.

2021.10.01.

az

aradi 2021.10.06.

ének-zenét tanítók

vezetőség,

vértanúkról osztálykeretben
19.

Megyei Sportnap a Pannonia 2021.10.06.

Szabó Róbert

Ringen *
20.

őszi papírgyűjtés

2021.október
20

Jagadics Mónika

21.

Nádasdy Csó-tó futás *

22.

megemlékezés

az

2021.október

1956-os 2021.10.22.

forradalomról

és péntek

Szilágyi Zoltán
3-8.

évfolyam

osztályfőnökei, 7.osztály

szabadságharcról
23.

Egészségnevelési hónap

2021.november

projektzáró nap-november 19

2021.11.19.

tanítás

nélküli

nap

osztályfőnökök

alsó

tagozaton
24.

Fogadóóra

2021. november

tantestület

25.

Érkezik a Mikulás

2021.12.06.

Szülői közösség

hétfő

DÖK segítő tanár

26.

Adventi

gyertyagyújtás, 2021.12.

DÖK

zsibvásár
27.

Osztály karácsony

2021.12.21.

osztályfőnökök

28.

Fogadóóra

2022.január

tantestület

29.

Magyar kultúra napja

2022.01.22.

magyart tanítók

30.

Félévévi osztályozó értekezlet 2022.01.21.

Király Annamária

31.

félévi tájékoztatók kiadása

2021.01.28.

osztályfőnökök

32.

Félévi tantestületi értekezlet

2022.02.02.

vezetőség

33.

félévi szülői értekezletek

2022.február.

osztályfőnökök

34.

Diákparlament

2022. február

Jagadics Mónika

35.

Farsang

farka-télbúcsúztató, 2022.február

osztályfőnökök

tavaszköszöntő vigadalom *
36.

Alapítványi est

II. félév

8. évfolyam

37.

Sítábor

2022. február

Király Annamária

38.

A

kommunista

és

egyéb 2022.02.25.

diktatúrák áldozatainak napja
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Keszei Szabolcs

39.

Fogadóóra

2022.március

Király Annamária

40.

úszásoktatás a 4. évfolyamon

2021.09-

Tamási-Erőss Tünde

2021.12.03
41.

úszásoktatás 5. évfolyamon

2022.02.10-

Tamási-Erőss Tünde

2022.04.08
42.

Holokauszt

áldozatainak 2022.04.16.

napja

történelmet tanítók

43.

Víz világnapja vetélkedő

44.

Költészet napi szavalóverseny 2022.

45.

osztályfőnökök,

2022.03.22.

ÖKO munkaközösség

április magyart tanítók

a könyvtár szervezésében

2.hete

Fenntarthatósági témahét

2022.04.25-29

Somogyi-Kiss Ágnes
ÖKO mk.

46.

tavaszi papírgyűjtés

2022.04.

Jagadics Mónika

47.

Öko-nap *

2022.04.29.

Tamáné Bokor Szilvia

tanítás nélküli munkanap
48.

Anyák napi ünnepélyek

2022.május első alsós osztályfőnökök
hete

49.

Madarak és fák napja

2022.*május 10.

ÖKO verseny*

Tamáné Bokor Szilvia
Somogyi-Kiss Ágnes
ÖKO munkaközösség

50.

51.

Kézműves foglalkozás Budai 2022. május

Jagadics Mónika

Viktória fazekas vezetésével.*

Somogyi-Kiss Ágnes

8. osztályosok fényképezése

2022.május,

nyolcadikos

vagy június

osztályfőnökök

52.

Fogadóóra

2022. május

53.

tanulmányi kirándulások

2022.
június

22

május- osztályfőnökök

54.

idegen nyelvi mérés 6. és 8. 2022.05..

Varga Zoltánné

évfolyam
55.

kompetenciamérés 6. és 8. 2022.05.

Varga Zoltánné

évfolyam
56.

Állapotfelmérés feltöltése a 2022.06.15.

Szabó Róbert

NETFIT rendszerbe
57.

Móra-kupa sportnap *

2022.05.

Szilágyi Zoltán

58.

Jutalomkirándulás

2022. május

Jagadics Mónika

59.

Nemzeti Összetartozás napja

2022.06.03.

osztályfőnökök

(beszámoló

a

Határtalanul

Program-ról)
60.

osztályozó értekezlet

2022.06.10.

Király Annamária

61.

Diáknap

2022.06.15

DÖK, Jagadics Mónika,
8.

Tanítás nélküli munkanap

évfolyamos

osztályfőnökök
62.

tanévzáró értekezlet

2022.06.22.

vezetőség

63.

tanévzáró ünnepély

2022.06.17.

Király Annamária

64.

nyári napközi

2022.06.16-25.

Varga Zoltánné, TamásiErőss Tünde

RÉSZMUNKATERVEK

Répcelaki Általános Iskola Uraiújfalui Telephelye
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2021/ 2022 –as tanévi MUNKATERVE
Készítette: Tamási-Erőss Tünde felelős: Intézményvezető-helyettes

„A

gyermek

olyan,

mint

a

pillangó

a

szélben:

Egyesek magasabbra szállnak, mint mások,
De mindegyikük legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanánk hát össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű!” (ismeretlen szerző)

A 2021/2022-as tanév munkatervében a Répcelaki Általános Iskola Uraiújfalui
Telephelye:
-

a hagyományaira, értékeire építve;

-

a székhely iskolával közösen megfogalmazott célokkal, feladatokkal;

-

a nevelőtestület az előző tanév hiányaiból kiindulva,

-

a jelen tanévre vonatkozó elképzeléseivel,

-

valamint a törvényi változások összehangolásával határozza meg az éves teendőit.

1. Célunk, hogy egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat.
Törekszünk a teljességre, figyelembe vesszük a szülői igényeket, elvárásokat.
Nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi eredményeivel, iskolai
és iskolán kívüli viselkedésükkel, változatos programjainkkal tesszük vonzóvá
intézményünket a szülők, a társadalmi környezet számára.
Fontos, hogy nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egyet értsen,
Lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen
mindenki formálja, alakítja az iskola életét.
Ehhez elkerülhetetlen a folyamatos fejlődés a sokszínűség jegyében!
2. Pedagógiai programunkban vállaltuk a nyelvi óraszámok megemelését,
biztosítottuk hozzá a szakos ellátást. Ezzel egy stabil piacképes alapot kívánunk
nyújtani diákjaink számára. Az elmúlt tanév igazolta, hogy a nyelvi óraszámok
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emelkedése az órarend kialakításában nem okoz gondot. Az idei tanév során
székhely intézményből áttanító 2 fő kollégával látjuk el a nyelvi órákat. Nagy
hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia fejlesztésére is melyet iskolai
kereteken belül a művészeti tevékenységeinkkel erősítünk. Tanulóink Zeneiskolai
képzés mellett, mesemondó szakkörön és néptánc foglalkozáson vehetnek részt.
A néptánc oktatás előkészítéséhez a testnevelés tantárgyba beépítésre került az
„így tedd rá” módszer gyermekjáték programja. A tehetséggondozó óráikon
drámapedagógiai

és

mozgás-terápiás

módszerrel

tesszük

élvezhetővé

foglalkozásinkat.
A tanév további feladata, hogy az Öko iskolai minőség jegyében történjen az iskolai
programok megválasztása. Egyik fő szempont a tanítás nélküli munkanapok
felhasználásakor is.
Belső ellenőrzés
Óralátogatások
Az intézményvezető helyettes mindkét osztályt, napközis csoportot és minden nevelőt
meglátogat az év folyamán, de kiemelt feladat:


Osztályfőnöki munka, közösségfejlesztés feladatainak ellenőrzése



A vállalt és kiosztott feladatok és a teljesítés összehasonlítása



Adminisztrációs tevékenység folyamatos ellenőrzése

Az ellenőrzés ideje, módja:


Folyamatos



Személyes tapasztalatok gyűjtése



Az ellenőrzés ideje és módja:



tanórák látogatása



információgyűjtés



szóbeli és írásos beszámolók



Az adminisztráció pontossága, folyamatossága

Eseménynaptár Uraiújfalu
2021-2022**a hatályos járványügyi szabályok betartásával, a megvalósulás a
kötelező egészségügyi előírások függvénye
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feladat leírása

időpont,

a végrehajtás felelőse

határidő
alakuló

értekezlet, 2021.08.23.

Tamási-Erőss Tünde

javítóvizsgák
tanévnyitó értekezlet

2021.08.31.

vezetőség

tanévnyitó ünnepély első 2021.09.01.

vezetőség,

osztályosoknak,

osztályfőnökök

tankönyvosztás

minden

évfolyamon
pótbeíratás a Koncz János 2021.09.01-04.

Tanda Ibolya

Művészeti Iskolába
tanmenetek,

munkatervek 2021.09.30-ig

leadása ellenőrzésre

vezetőség Tamási-Erőss
Tünde

munkaközösségi

2021.09.30-ig

mk.vezetők

munkatervek leadása
fejlesztő

foglalkozás 2021.09.09.

órarendje

és

gyógypedagógiai

Sümegi Éva

a
órarend

elkészítése
szülői értekezletek

2021.09.

osztályfőnök,

24.elsős

Varga Alíz

Szabó-

szülőknek
Kréta aktualizálása

2021.09.04.

Tamási-Erőss Tünde

fogadóórák

2021.10.12

Tamási-Erőss Tünde

iskolai munkaterv

2021.09.18.

Tamási-Erőss Tünde

péntek
Teremtés hete

2021.09.2710.001
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Varga Zoltán Sándorné

Zene Világnapja ONLINE 2021.10.01.

Tanda Ibolya

tanórai keretek között

Pályaorientációs

nap- 2020.10.07.

vezetőség,

2.tanítás nélküli munkanap

osztályfőnökök

megemlékezés

Varga Zoltán Sándorné

az

aradi 2021.10.06

vértanúkról osztálykeretben
őszi papírgyűjtés

2021.október

Tamási-Erőss Tünde
Tamási-Erőss Tünde

Iskolakert-szüret
Faluprogram

2021.október

Tömörd, madárvárta *

2021.október

megemlékezés az 1956-os . 2021.10.23.
forradalomról

Szabó-Varga Aliz
Varga Zoltán Sándorné

és

szabadságharcról
Egészségnevelési hónap

2021.11.30

Szabó-Varga

Aliz,

védőnők

projektzáró nap
Érkezik a Mikulás

2021.12.06.

Szülői közösség

hétfő
Adventi
minden

gyertyagyújtás, 2021.december
advent

tanítók

vasárnap

utáni hétfő
Adventi

Bazár

– 2021.december

Szülői

Falukarácsony

19.

osztálytanítók

Magyar kultúra napja

2021.01.22.

magyart tanítók

Magyar kultúra napja

közösség,

Magyar
2021.01.22.
kultúra napja
Magyarmagyart
kultúra2021.01.22.
tanítók
napja

2021.01.22.
magyart tanító

Félévévi osztályozó értekezlet Félévévi
2021.01.22.
osztályozóFélévévi
értekezlet
Király
osztályozó
Annamária
2021.01.22.
értekezlet

2021.01.22.
Király Annam

félévi tájékoztatók kiadása

2021.01.29.
osztályfőnökö

félévi
2021.01.29.
tájékoztatók kiadása
félévi tájékoztatók
osztályfőnökök
2021.01.29.
kiadása
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Félévi tantestületi értekezlet

Félévi
2021.02.04.
tantestületi értekezlet
Félévi vezetőség
tantestületi
2021.02.04.
értekezlet

2021.02.04.
vezetőség

Félévi tantestületi értekezlet

Félévi
2021.02.04.
tantestületi értekezlet
Félévi vezetőség
tantestületi
2021.02.04.
értekezlet

2021.02.04.
vezetőség

Farsang farka-télbúcsúztató, 2022. 02.15

Szabó-Varga Aliz

tavaszköszöntő vigadalom
Közös

rendezvény

a

székhely iskolával.
Farsang Uraiújfalu

2022.02.22.

Varga Zoltán Sándorné

Sítábor

Sítábor

Király Annamária

Fogadóóra

2022.03.22.

Tamási-Erőss Tünde

úszásoktatás

a

4.

Tamási-Erőss Tünde

évfolyamon
Víz világnapja kirándulás
Nyílt napok

2022..03.22.
2022.03.16-19.

Költészet

osztálytanítók
osztálytanító
2021. 03.22-26.

napi 2022. április 2. Tamási-Erőss Tünde

szavalóverseny a könyvtár hete
szervezésében
tavaszi papírgyűjtés

2022.04.

Tamási-Erőss Tünde

Öko-nap

2022.04.29.

osztálytanítók

tanítás nélküli munkanap
Anyák napi ünnepélyek

2022.május első osztályfőnök

változó, hete

(osztályonként
hogy ki tart)
Madarak

és

fák

napja- 2022.május 10

Osztálytanítók

kirándulás a Tájházhoz
Bábszínház-Csemete

2022.május

Varga Zoltán Sándorné

2022.május

Szabó-Varga Aliz

Társulat-Sopron
tanulmányi kirándulások
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2021. 03.22-26.

osztályozó értekezlet

2022.06.10

Király Annamária

diáknap

2022.06.15.

Tamási-Erőss Tünde

tanévzáró értekezlet

2022.06.22.

Király Annamária

tanévzáró ünnepély

2022.06.16.

Tamási-Erőss Tünde

nyári napközis tábor

2022.06.16-25.

Varga Zoltánné, TamásiErőss Tünde

néptánc tábor

2022.07.04-09.

Tamás Tibor

* tankerület költségvetéséből finanszírozva
Uraiújfalu, 2021. szeptember 18.

Diákönkormányzati munkaterv

2021/2022-es tanév céljai, feladatai:
1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az
iskolaközösségben.
2. A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs
csatornái:
- az iskola folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése
- a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő
iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával, az
aktualitásoknak megfelelően
-osztályönkormányzatok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő feladatokba
3. Társadalmilag hasznos munkák irányítása:
-papírgyűjtés évente kétszer (ősszel és tavasszal)
-hasznos elem gyűjtése folyamatosan
-műanyag kupak gyűjtése folyamatosan
-hulladékgyűjtés akciószerűen-„Te szedd!”
4 .Kulturális rendezvények segítése:
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-iskolai ünnepélyek
-rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése
-diáknap
-iskolai projektekben, témaheteken való részvétel
5. ÖKO programok segítése
6. Sportrendezvények, kirándulások, túrák szervezése, lebonyolítása
7. Karitatív tevékenység
8.

Folyamatos

kapcsolattartás

és

együttműködés

az

munkaközösségekkel (alsós, öko, szm, )
Szervezeti felépítés:
Diákönkormányzatot segítő tanár: Jagadics Mónika
Gazdasági, pénzügyi felelős: Némethné Horváth Krisztina
Diáktanács titkár:
Diáktanácstitkár-helyettes:
Osztálytitkárok: a felsős évfolyamokban minden osztályból 2 fő
A diáktanács üléseinek rendje:
-havonta egyszeri alkalommal, a közösségi teremben
-rendkívüli esetben a diáktanács bármikor összehívható
-diákparlament

Munkaterv: 2021/2022-es tanév
Szeptember
30

iskolában

működő

-alakuló ülés
-vezetőség választás, házirend
-az éves munkaterv megbeszélése, programjavaslatok
-októberi papírgyűjtés előkészítése
Október
-DÖK gyűlés
-papírgyűjtés lebonyolítása
-a takarítási világnaphoz csatlakozva hulladékgyűjtés és az iskola udvarának takarítása
November
-DÖK gyűlés
-Decemberi programok előkészítése, szervezése
December
-DÖK gyűlés
-karitatív tevékenység
-Mikulás ünnepség szervezése
-adventi zsibvásár
- Karácsonyi agyagozás – NAT 2020 kiemelt feladatként határozza meg az agyaggal való
ismerkedést, ezért fazekas szakember segítségével készülnek el a karácsonyi dekorációk.
*
Január
-DÖK gyűlés
-a februári farsangi mulatság előkészítése
Február
-iskolai farsangi mulatság megvalósítása
-Diákparlament
Március
-DÖK gyűlés
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-áprilisi papírgyűjtés szervezése
Április
-DÖK gyűlés
-tavaszi papírgyűjtés lebonyolítása
-jutalomkirándulás szervezése
Május
-DÖK gyűlés
-a tanév során összegyűjtött műanyag kupakok eljuttatása (pl. egy rászoruló gyermeknek)
Június
-DÖK gyűlés
-Jutalomkirándulás

Alsó tagozat munkaterve a 2021-2022-es tanévre
Folyamatos, az egész tanévet átfogó tevékenységek:
-

higiéné az osztályközösségben, helyes kézmosás gyakorlati alkalmazása

-

termek díszítése

-

osztályprogramok: szeptemberben lehetőség szerint szabadtéri programok
szervezése közösségépítés,

-

kapcsolattartás a Művelődési Házzal/ Könyvtárral
Felelős: Nagyné Szabó Tímea

-

igény

szerint

segítséget

nyújtunk

a

levelező

versenyekre

jelentkező

gyermekeknek
-

tanulmányi versenyek / Zrínyi matematika verseny

-

Színházlátogatás tavasszal (a hatályos járványügyi szabályozás betartásával)
Felelős: Bárdosi Katalin és Pallag Eszter

-

Úszásoktatás a 4. évfolyamon

-

Részvétel a művészeti tagozatra járó gyerekek kiállításain, koncertjein, illetve a
sportversenyeken lehetőség szerint (a hatályos járványügyi szabályozás
betartásával)
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-

Részvétel a Városi Könyvtár által szervezett szavalóversenyen (április, a költészet
napja alkalmából), Beledben, a Városi Könyvtár által szervezett versenyen
januárban, Ostffyasszonyfán, Sárváron a kulturális bemutatón májusban (a
hatályos járványügyi szabályozás betartásával)

Konkrét javaslatok:
Szeptember
-

első osztályos tanulók beilleszkedésének segítése, pozitív megerősítés fokozott
előtérbe helyezése

-

tanmenetek készítése, az 1. és 2. évfolyamon az új Helyi tantervhez igazodva a
tanmenetek megírása

-

szülői értekezletek 1. évfolyamon személyes kapcsolat felvétele, a többi
évfolyamon online szülői értekezlet szervezése

-

szeptember 26-október 03. teremtés hete, túra, termések gyűjtése, látogatás a
kiskertben, Takarítási világnaphoz kapcsolódva az osztályok takarítása

Felelősök: osztálytanítók
Október
-

Szakmák napja- Mi legyek, ha nagy leszek?

Kapcsolódva a pályaorientációs

naphoz, lehetőségként meg lehet szervezni
-

október 6. és október 23. megemlékezés, ünneplés osztálykeretben

Felelősök: osztályfőnökök
November
-

egészségnevelési hónap: egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés, külső
kapcsolatok ápolása

-

november 19-én évfolyamszinten egészségnevelési nap szervezése

-

adventi készülődés osztálykeretben
Felelősök: osztálytanítók

December
-

Mikulásvárás, ajándékkészítés karácsonyra, adventi készülődés

Felelősök: osztálytanítók
Január
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-

félév zárása, szöveges értékelés az 1. és 2. évfolyamon

-

a magyar kultúra napjának ünneplése osztálykeretben

Felelősök: osztálytanítók
Február
-

szülői értekezletek lehetőség szerint személyes kapcsolattal (a hatályos
járványügyi szabályozás betartásával)

-

farsang iskolai/osztály szinten, a kötelező egészségügyi előírásoknak megfelelően

Felelősök: osztálytanítók
-

1. Betekintő: óvodások foglalkoztató délutánja, első alkalom február 25. 16.00
(sportdélután) Felelősök: Bárdosi Katalin, és a leendő 1. osztályos tanítók

Március
- 1848. március 15. megemlékezés osztálykeretben, a 6. évfolyam műsorának
megtekintése
Felelősök: osztálytanítók
Április
-

2. Betekintő: óvodások foglalkoztató délutánja második alkalom áplilis 8. 16.00
(tavaszváró kézműves foglalkozás)
Felelősök: a munkaközösség tagjai

1. évfolyamon családi töprengő
-

költészet napja

-

ajándékkészítés anyák napjára

Felelősök: osztálytanítók
-

Fenntarhatósági témahét 2022. április 25-29.

Május
-

készülődés anyák napjára, köszöntő műsorok előadása (a hatályos járványügyi
szabályozás betartásával)

-

osztálykirándulások szervezése

Felelősök: osztálytanítók
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Június
-

részvétel az iskolai sportnapon

-

osztálykirándulások

-

tanév zárása

Felelősök: osztálytanítók
Bárdosi Katalin
munkaközösségvezető

Répcelak, 2021.09.10.

Az idegennyelvi munkaközösség munkaterve a 2021/2022-es tanévben

„A nyelvem korlátai a világom korlátai.”

(Ludwig Wittgenstein)

A munkaközösség nyelvoktatásra vonatkozó célkitűzései:
-

kompetencia alapú nyelvoktatás folytatása

-

produktív, receptív készségek fejlesztése

-

nyelvi attitűdök fejlesztése

Az éves munka tervezett havi bontása:

AUGUSZTUS

-

a

munkaközösség Felelősök:

munkatervének

közös a munkaközösség tagjai

megtervezése, megbeszélése
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- a javítóvizsgák megszervezése,
lebonyolítása
SZEPTEMBER

- hatodik osztályos tanmenetek Felelősök:

a

átdolgozása az új NAT alapján, a munkaközösség tagjai
meglévők aktualizálása
- csoportbeosztások elkészítése
- idegen nyelv értékelése és
minősítése alól felmentett tanulók
névsorának

módosítása

és

kiegészítése
- részvétel tanévkezdő szakmai
fórumokon

a

lehetőségek

függvényében
OKTÓBER

- levelező versenyek ismertetése, Felelősök:
nevezések összegyűjtése

munkaközösség tagjai

- jelentkezés megyei, országos
versenyekre
- az elmúlt tanévi idegen nyelvi
mérés eredményének elemzése, az
ebből

következő

feladatok

meghatározása
NOVEMBER

- OÁTV iskolai fordulója angol Felelős:
nyelvből

DECEMBER

Nagyné Herczeg Judit

- készülés az OÁTV megyei Felelős:
fordulójára

JANUÁR

Nagyné Herczeg Judit

- OÁTV iskolai fordulója német Felelősök:
nyelvből

Bárdosi Katalin

- a felmentett tanulók munkájának Nagyné Herczeg Judit
szöveges értékelése
Szalai Mónika
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a

- a tanulmányi eredmények alapján
(szükség

esetén)

a

tanulók Felelősök:

átsorolása másik csoportba
FEBRUÁR

az érintett nyelvtanárok

- OÁTV megyei fordulója angol Felelősök:
nyelvből

Nagyné Herczeg

nyolcadik

-

felkészítése

osztályosok Judit
(szükség esetén)

szóbeli felvételi vizsgára
MÁRCIUS

- OÁTV megyei fordulója német Felelősök:
nyelvből

Bárdosi Katalin
Nagyné Herczeg Judit

ÁPRILIS

-

tankönyvek

kiválasztása

a Felelősök:

következő tanévre

a munkaközösség tagjai

- idegennyelv választás felmérése Ágh-Dorgai Kármen
az első évfolyamon
Pallag Eszter
Talabér Sándorné
MÁJUS

- idegen nyelvi országos mérés a 6. Felelősök:
és 8. évfolyamokon

Nagyné Herczeg Judit
Szalai Mónika

JÚNIUS

-

az

idegen

nyelvi

mérés Felelősök:

feladatlapjainak értékelése

Nagyné Herczeg Judit

- az éves munka értékelése, a Szalai Mónika
tapasztalatok megvitatása, a jövő
évi

munka

tervezése

tapasztalatok alapján
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a

- a tanulók csoportokba való Prikler Judit
besorolása a következő tanévi 5.
évfolyamon
FOLYAMATOSAN, - készülés az idegen nyelvi mérésre Felelősök:
EGÉSZ ÉVBEN

- tanulmányi versenyekre történő a munkaközösség tagjai
felkészítés
- továbbképzéseken való részvétel
- a nyelvi termek dekorálása
kapcsolattartás

-

a

tagintézménnyel
- kapcsolattartás a kiadókkal

A Fejlesztő- munkaközösség munkaterve a 2021/2022-es tanévben
hónap:
Szeptember

felelősök:

feladatok:
1.) Az

SNI-s

és

BTMN-es

tanulók Király Annamária

számbavétele

Tamási-Erős Tünde

2.) A fejlesztőpedagógiai

foglalkozások Nagyné

beosztása

Szabó

Tímea

Sümegi Éva

3.) Egyéni fejlesztési tervek elkészítése az
első félévre
4.) Munkaközösségi megbeszélés: a tanév
feladatainak megtervezése
5.) Az

év

eleji

kontroll-

vizsgálatok

kezdeményezése
6.) Folyamatos

kapcsolattartás

a

gyógypedagógussal, kollégákkal

Október

1.) Az első osztályosok képességmérése, 1.
majd DIFER mérések
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osztályfőnökök

osztályos

2.) A székhely és a tagintézmény statisztikai Nagyné Szabó Tímea
jelentései

Tamási-Erős

3.) A 2021/2022-es év

Tünde

Sümegi Éva

kontroll- vizsgálatainak indítása
4.) Műhelymunka

a

VMPSZ

Sárvári

tagintézményében
November

1.) Kontroll- vizsgálatok előkészítése

Nagyné Szabó Tímea

2.) Tanévkezdő tapasztalatok megbeszélése

Sümegi Éva

3.) Folyamatos

kapcsolattartás

a

gyógypedagógussal, kollégákkal
4.) Munkaközösségi megbeszélés

December

1.) Negyedéves mérések

Nagyné Szabó Tímea

Január

2.) A féléves munka értékelése, beszámolók Sümegi Éva
készítése
3.) Egyéni fejlesztési tervek elkészítése a
második félévre
4.) Műhelymunka a VMPSZ
Sárvári Tagintézményében

Február

1.) Kontroll- vizsgálatok előkészítése
2.) Tapasztalatok

Nagyné Szabó Tímea

megbeszélése, aktuális Sümegi Éva

teendők
3.) Folyamatos

kapcsolattartás

a

gyógypedagógussal, kollégákkal
4.) Munkaközösségi megbeszélés
Március

1.) Kontroll- vizsgálatok előkészítése
2.) Folyamatos

kapcsolattartás

gyógypedagógussal, kollégákkal
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Nagyné Szabó Tímea
a

Április

1.) Kontroll- vizsgálatok előkészítése

Nagyné Szabó Tímea

2.) Negyedéves mérések

Sümegi Éva

3.) Munkaközösségi megbeszélés
Május
Június

1.) Az éves munka értékelése, beszámolók Nagyné Szabó Tímea
készítése

Sümegi Éva

2.) A 2022/2023-es tanév előkészítése

2021. szeptember 2.
Nagyné Szabó Tímea

ÖKO munkaterv
2021/2022
,,Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget”
(Vincent Van Gogh)

A környezeti nevelés kiemelt céljai:
- a tanulók környezettudatos magatartásának, életmódjának kialakítása, fejlesztése
- környezeti értékeink megőrzése
- a település környezetének megismerése
- az élővilággal szembeni felelősségtudat kialakítása
- környezetvédő szemlélet kialakítása
- a közösséghez tartozás érzésének erősítése
- az iskola közvetlen környezetének folyamatos gondozása
- részvétel környezetvédő akciókon
- egészségnevelés-egészségmegőrzés
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Öko munkaközösség tagjai:
felsős osztályfőnökök:
Keszei Szabolcs 5.A (történelem-földrajz)
Némethné Horváth Krisztina 5.B
Dávid Orsolya 6.A
Nagyné Herczeg Judit 6.B
Tamáné Bokor Szilvia 6.C (könyvtár-biológia)
Szalai Szabolcs 7.A
Szilágyi Zoltán 7.B
Szabó Róbert 8.A
Molnár Melinda 8.B
Király Annamária intézményvezető (történelem-földrajz)
Pollner Kitti ( magyar-biológia)
Süni szakkört vezető pedagógus: Somogyi Kiss Ágnes (háztartásökonómia-életvitel
szakos tanár)
Kapcsolataink:
Répcelaki Móra Ferenc Ált. Iskola Diákönkormányzata- Jagodics Mónika
Rába- Műgát és Térségért Egyesület (Rába Természetház) - Dóczi Attila
Répcelaki Városi Bányász Horgász Egyesület – Kádi Attila
Védőnői szolgálat – Bognár Anita védőnő
Gyermekorvosi ellátás – Dr. Izer Ildikó
2020-2021 tanév

Terv

SZEPTEMBER

- Az ökoiskolai munkacsoport megalakítása
- Az éves program megbeszélése
- Az ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖK-kel
- ÖKO munkaterv tervezetének összeállítása
- Nicki duzzasztómű látogatása 7. évf.
41

- Horgász szakkör indítása
- Süni szakkör indítása
- ÖKO faliújság elkészítése és frissítése
- Teremtés hete –Őszi termésekből dekoráció
- Gyógy és fűszernövénykert gondozása
- Szép iskolai környezet (külső, belső) kialakítása
- Gyalogos és kerékpáros közlekedés népszerűsítése és
balesetmentes közlekedésre nevelés
- Európai autómentes nap (szept.22.)
- Látogatás Szent Miklós Gyógyfüves Házban (Ölbő)
- Etesd az eszed!-egészségnevelési program
- Süni szakkör
OKTÓBER
- Papírgyűjtés (DÖK segítségével)
- Állatok világnapja (Okt.4.)  „Állati jó bemutató”
(kisállatok bemutatása)
- Látogatás a Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpontba *
- Mondd, szereted az állatokat?- Vetélkedő
- Madáreleség gyűjtése, madáretetőkészítő verseny
- Faültetés (36 fő) (Madarak és Fák napja, elmaradt
program)
- Szemétszedés, udvartakarítás
-Európai madárfigyelő napok – Tömörd Madárvárta *
-Takarékossági Világnap
- Süni szakkör
-Horgász szakkör
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NOVEMBER

- Őszi egészségnapok, vetélkedők
-Mit tehetek én?(30 fő) (Földünk egészségéért
rajzpályázat, elmaradt program)
- Madáretetők készítése
- Régi madáretetők javítása, feltöltése
- Süni szakkör
- Horgász szakkör

DECEMBER

- Adventi koszorú készítése osztályonként
- Téli faliújság készítése
- Madáretetők folyamatos újratöltése
- Vadetetés
- Karácsonyi díszek, ajándékok készítése természetes,
újrahasznosított anyagokból (Adventi vásár)
- Süni szakkör
- Horgász szakkör
- Folyamatos madáretetés

JANUÁR

- Vadetetés
- Elektromos hulladékgyűjtés
- Horgász szakkör
- Agyagozás
- Süni szakkör
- Horgász szakkör

FEBRUÁR

- Készülés az iskolai versenyekre (természetismeret,
biológia)
- Folyamatos madáretetés
- Vadetetés
- Vizes élőhelyek napja (febr.2.)
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- Hermann Ottó Országos Biológia Verseny (iskolai
forduló)
- Süni szakkör
- Horgász szakkör

MÁRCIUS

- Nemzetközi energiatakarékossági világnap (már.6)
- Víz világnapja (már.22.)
- Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny
(iskolai forduló)
- Udvartakarítás
- Tavaszi faliújság
- Horgász szakkör
- Süni szakkör

ÁPRILIS

- Készülés a megyei versenyekre (természetismeret,
biológia)
- Fenntarthatósági témahét
- Föld napja  ÖKO-nap (ápr.29.)*
- Horgász szakkör
- Süni szakkör

MÁJUS

- Madarak és fák napja (máj.10)
- Papírgyűjtés (DÖK segítségével)
- Osztálykirándulások
- Horgász szakkör
- Süni szakkör

JÚNIUS

- Megyei horgászverseny (Vaskeresztes)
- Környezetvédelmi világnap (jún.5)
- Nyári faliújság
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- Nyári kert gondozás, udvartakarítás
- Osztálykirándulások
- ÖKO munkaközösség munkájáról beszámoló az év
végi értekezleten
FOLYMATOSAN EGÉSZ ÉVBEN

- Elemgyűjtés
- Komposztálás
- Kupakgyűjtés
- Szelektív hulladékgyűjtés

Készítette: Tamáné Bokor Szilvia
ÖKO munkaközösség vezető
Répcelak, 2021.09.01.

A Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola
könyvtárának munkaterve
2021/2022 tanév
Összeállította : Tamáné Bokor Szilvia (könyvtár-biológia)
A könyvtár az iskolában a szellemi munka eszköztára, egy információs központ, amely
rendszerezett információkat közvetít
A 2020-2021-es tanévben történő iskolafelújítás érintette a könyvtárat is, így érdemi
könyvtári munka (könyvtári állomány gondozása) csak az átadás után valósulhatott meg.
A 2021-2022-es tanév fő feladatai: a felújított könyvtár (festés, parkettázás)
megjelenésének alakítása, állományalakítás, állományvédelem.
Személyi feltételek: Tamáné Bokor Szilvia (könyvtár-biológia, 20 óra könyvtári óra)
Kovács Diána (magyar-történem, 4 óra)
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Iskolai könyvtár feladata: Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz
szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése,
gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint
tanórai

és

tanórán

kívüli

foglalkozások

tartása.

Kiemelt feladat: - a gyermekek olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelése - az önálló
ismeretszerzés, az egész életen át tartó tanulást szolgálva a kompetenciaalapú oktatás
támogatása - korszerű, a NAT könyvtár-pedagógiai követelményeinek megfelelő
állomány kialakítása, folyamatos fejlesztése. A hozzáférés biztosítása - a szabadidő
értékes eltöltése, - optimális nyitvatartási idő biztosítása - a digitális írástudás, az
információs műveltség fejlesztése a könyvtárban.
A tanév feladatai:
A könyvtárostanár:
- ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat
- éves munkatervet készít a könyvtár működési feltételeinek és tartalmi munkájának
fejlesztésére
- szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását
- kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, munkaközösség vezetőkkel, szaktanárokkal a
pedagógiai feladatok ellátásának segítése érdekében
- kapcsolatot tart a megyei, a városi és iskolai könyvtárakkal
- részt vesz a könyvtárosok számára szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken,
értekezleteken
- segíti az iskola oktató-nevelő munkáját a pedagógiai program alapján készített
gyűjtőköri szabályzat figyelembevételével
- könyvtárhasználati órákat tart (1-8.évfolyam új 2020 NAT helyi tanterv alapján)
- a témahéthez és projektekhez, ünnepi műsorokhoz információkat biztosít
- országosan meghirdetett programokhoz csatlakozik (Népmese napja,
- közreműködik az iskolai tankönyvellátásban


tankönyvek rendelése, tartós tankönyvek rendelése , a régi és az új tankönyvek
nyilvántartásba vétele, a tartós tankönyvek kiosztása a tanulóknak augusztus
végén és szeptember elején, a tartós tankönyvek visszavétele tanév végén.



Tanári példányok átadása a tanítóknak, szaktanároknak.



Szükséges szakkönyvek tantermi elhelyezése.

Könyvtárszakmai feladatok:
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gyűjteménnyel kapcsolatos tevékenységek: fejlesztés, feltárás,
őrzés, gondozás, védelem és rendelkezésre bocsátás



folyamatos selejtezés



tájékoztatás



helyben használat biztosítása



kölcsönzés



adminisztrációs feladatok (könyvtári munkanapló vezetése)



könyvtárhasználatra épülő órák előkészítése



szavaló és prózamondó versenyek segítése



reprográfiai tevékenység



informatikai szolgáltatások



más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása



Szirén könyvtári rendszer használata



könyvek raktári jelzettel való ellátása



közösségi szolgálatot végző tanulók munkájának irányítása



könyvajánlók, könyvkiállítás alkalmakhoz kötve

Időpont

Feladat

Tevékenység

augusztus

tankönyvrendelés

szeptember

könyvtárhasználati

bevételezése

órák

tankönyvtár)





Felelős

tankönyvek érkeztetése, tankönyvfelelős
(tartós, munkaközösség vezetők

tankönyvek

átvétele,

tankönyvosztás
megszervezése


pótrendelések
felmérése



Tanévkezdő

fórum:

Tanévnyitó gondolatok
könyvtárostanároknak


éves
könyvtári

munkaterv,
tanmenet

elkészítése, módosítása


Népmese
szept.30.
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napja

könyvtárostanár

október

könyvtárhasználati



órák

tájékoztatás az iskolai könyvtárostanár
könyvtár
dokumentumairól

és

szolgáltatásairól


dokumentum ismeret



kézikönyvek használata



Tini Galopp vetélkedő
(Szhely)



Iskolai

könyvtárak

nemzetközi napja
november

könyvtárhasználati



órák

tájékoztatás az iskolai könyvtárostanár
könyvtár
dokumentumairól

és

szolgáltatásairól

december

könyvtárhasználati



dokumentum ismeret



kézikönyvek használata



tájékoztatás az iskolai könyvtárostanár
könyvtár

órák

dokumentumairól

és

szolgáltatásairól

január

féléves értékelés a



dokumentum ismeret



kézikönyvek használata



tájékoztatás

könyvtárostanár

szakmai munkáról

iskolaválasztásról

könyvtárhasználati

pályaválasztásról

órák



tájékoztatás

az

új

tankönyvekről


dokumentum ismeret



kézikönyvek használata



Magyar Kultúra Napja
jan.22.

február

könyvtárhasználati
órák



tájékoztatás az iskolai könyvtárostanár
könyvtár
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dokumentumairól

és

szolgáltatásairól

március



dokumentum ismeret



kézikönyvek használata



raktári rend kialakítása

kialakítása



állomány ellenőrzése

állománygondozás



dokumentumok javítása



selejtezés



tankönyvállomány

iskolai

könyvtár

könyvtárhasználati
órák

könyvtárostanár

áttekintése


tájékoztatás az iskolai
könyvtár
dokumentumairól

és

szolgáltatásairól

április



dokumentum ismeret



kézikönyvek használata



raktári rend kialakítása

könyvtárostanár

kialakítása



állomány ellenőrzése

tanítók

állománygondozás



dokumentumok javítása



selejtezés



tankönyvrendelés



Költészet napja ápr.12.



raktári rend kialakítása

kialakítása



állomány ellenőrzése

állománygondozás



dokumentumok javítása



selejtezés



tankönyvrendelés



tájékoztatás az iskolai

iskolai

könyvtár

könyvtárhasználati
órák

május

iskolai

könyvtár

továbbképzés
könyvtárhasználati
órák

szaktanárok

könyvtár
dokumentumairól
szolgáltatásairól


dokumentum ismeret
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munkaközösség vezetők

és

könyvtárostanár

június

iskolai

könyvtár



kézikönyvek használata



kölcsönzött

állomány könyvtárostanár

kialakítása

kintlévőségeinek

állománygondozás

begyűjtése


tartós

könyvek

összegyűjtése
állapotának ellenőrzése


tankönyvrendelés
lezárása

Könyvtárhasználati oktatómunka tervezése
A könyvtárhasználat oktatása során a tanulók olyan eszköztudást sajátítanak el, melyet a
teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely ismeretszerző és -feldolgozó
tevékenységük során alkalmazni tudnak.
Az ismeretkör két jellegzetes szegmensből áll. Egyik eleme egy világosan elkülöníthető
alapozó ismeretegyüttes, amely a könyvtárra mint információtároló és szolgáltató
egységre, a dokumentumokra mint forrásokra és az elérésüket biztosító tájékoztató
eszközökre vonatkozik
Évfolyam

Magyar

Digitális

nyelv és

kultúra

irodalom
1.évf.

2óra

-

2.évf.

2 óra

-

3.évf.

4 óra

-

4.évf.

4.óra

-

5.évf.

4 óra

-

6.évf.

4.óra

-

7.évf.

-

4.óra

8.évf.

-

4.óra

Répcelak, 2021. 09.01.
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KAP munkaközösség munkaterve
A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!
A Komplex Alprogram egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig
használt differenciált fejlesztést támogató módszereket. Nagy hangsúlyt helyez a tanulók
alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az alprogramok segítségével.
A Komplex Alprogramot 2019/2020-as tanévben vezette be az intézmény alsó tagozaton,
felmenő rendszerben. Ezen belül megvalósul az Komplex Alprogram valamennyi eleme:
Felső tagozaton 2021/2022-es tanévben vezetjük be az alprogrami foglalkozásokat.
A tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak az alprogrami foglalkozások
közül. Van egy-egy évfolyamnak meghirdetett foglalkozás és vegyes korcsoportnak (5.8. osztályos tanulóknak) szóló foglalkozás is. Az alprogramok kialakításánál törekedtünk
arra, hogy egy napon legalább két, eltérő típusú alprogrami foglalkozásból
választhassanak a tanulók.
Délutáni alprogrami foglalkozások
Pedagógusok

Bevezetett alprogram
Testmozgásalapú alprogram [TA],

Dávid Orsolya, Szabó Róbert
Szilágyi Zoltán

Művészetalapú alprogram [MA],

Jagadics Mónika, Kovács Diána
Molnár Melinda

Digitális alapú alprogram [DA],

Keszei Szabolcs, Kovács Diána

Logikaalapú alprogram [LA],

Némethné Horváth Krisztina

Életgyakorlatalapú alprogram [ÉA])

Tamáné Bokor Szilvia, Pollner Kitti
Keszei Szabolcs
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Az éves munka tervezete:
hónap

feladatok

felelősök

szeptember

-alprogrami foglalkozások beosztása, a munkaközösség tagjai
meghirdetése;
-csoportok kialakítása;
-alprogrami tematikus tervek
elkészítése

október-

- munkaközösségi megbeszélés,

december

tapasztalatcsere

a munkaközösség tagjai

-kapcsolódás az iskolai
programokhoz (ünnepség,
pályaorientáció, egészségnevelés,
versenyek, sportesemények)
január

-az I. félév értékelése

a munkaközösség tagjai

február-

- munkaközösségi megbeszélés,

a munkaközösség tagjai

május

tapasztalatcsere
kapcsolódás az iskolai
programokhoz, (farsang,
ünnepségek, versenyek, sportnap)

június

-a munkaközösség éves munkájának
értékelése
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a munkaközösség tagjai

Az iskolai sportkör programja
Pedagógiai programunkban lefektetett célok egyike az, hogy a tanulókban alakuljon ki
az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás iránti igény. Ebben segítenek a
mindennapos testnevelésórák és a rendszeres sportfoglalkozások. Az iskolai sportkör
rendszeres sportolási, testgyakorlási és versenyzési lehetőéget nyújt résztvevői számára,
azoknak is, akik nem tagjai semmilyen sportegyesületnek.
Az iskola kitűnő tárgyi feltételeket biztosít az egészséges életmód támogatásához:
tornaterem, konditerem, tornacsarnok, karateterem, műfüves pálya, füves
labdarúgópálya, kosárlabdapálya.
Az alábbi táblázat az iskolai sportfoglalkozásokat tartalmazza
Megnevezés

Heti óraszám

Foglalkozást tartja

Floorball 5-8. évf./alprogrami
keretben

1

Szabó Róbert

Labdarúgás (lány), 5-8. évf.

2

Szabó Róbert

Kosárlabda 1-8. évf. /alprogrami
keretben

1

Szilágyi Zoltán

Tervezett diákolimpiai nevezéseink:
Fiú labdarúgás 1-4. korcsoport
Footsal 4. korcsoport
Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia
Úszás 1-4. korcsoport
Atlétika 1-4. korcsoport
Karate 1-4. korcsoport
A tanévre tervezett programok
Magyar Sport Napja (09.24.)
Nádasdy ,,Csótó” futóverseny (2021.10. hó.)
Móra-kupa atlétikaverseny (2022. május)
Bozsik intézményi program (évente 4 alkalom)
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Az iskola-egészségügyi ellátás rendje
Oktatási intézmény neve:
Répcelaki Móra Ferenc
Általános Iskola
Répcelak József Attila u.32.
9653
Oktatási intézményt ellátó orvos:
Dr. Izer Ildikó csecsemő -gyermekgyógyász
Elérhetősége: 9653 Répcelak Arany J.u.5.
tel.: 06-20/38-92-924
Oktatási intézményt ellátó védőnők:
Ágostonné Bognár Anita alsó tagozat 0630/700-30-29
Kovács-Őri Regina felső tagozat

0630/799-61-52

Elérhetősége: 9653 Répcelak Arany J. u. 5.
TEL.: 95/ 371-405
Iskolai nap: szerda 8h-12h-ig
Szeptember:

Testnevelési csoportbesorolás, gyógytestnevelés áttekintése

Tisztasági vizsgálat alsó és felső tagozat

DI-TE 6. osztály, MMR 6.osztály

8.osztályosok vizsgálata

Gondozottak ellenőrzése
Október:

HPV elleni oltás 7. osztály, Haepatis B oltás 7. osztály

Tisztasági vizsgálat szükség esetén
November:

Egészségnevelési nap

4. osztályosok vizsgálata

Tisztasági vizsgálat szükség esetén

Pótoltások megszervezése
December:

2. osztályosok vizsgálata

Tisztasági vizsgálat szükség esetén
Január:

Tisztasági vizsgálat

Iskola higiénés vizsgálat
Február:



6. osztály vizsgálata
Egészségnevelés
54

Március:

8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos feladatok

Egészségnevelés az osztályfőnökök kérései alapján

Hepatitis B oltás 7. osztály, HPV oltás 7. osztályos
Április:

Gondozottak ellenőrzése

Szakrendelésre utaltak figyelemmel kísérése

Elmaradt vizsgálatok pótlása

Tisztasági vizsgálat
Május:




Tisztasági vizsgálat, szükség esetén
Egészségnevelés
Testnevelési csoportbesorolások elkészítése, különös tekintettel a
gyógytestnevelésre

Szakrendelésre utaltak figyelemmel kísérése
Június:



Éves munka értékelése
Nyári táborozás veszélyeiről

Répcelak, 2021.09.13.
Dr Izer Ildikó
Ágostonné Bognár Anita védőnő
Kovács- Őri Regina védőnő

…………………………………
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