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      Mellékletek 

 

       Eseménynaptár 
 

       Munkatervek 

  

ø Alsó tagozat 1-4. évfolyam munkaterve 

 

ø OsztályfQnöki, sport, egészséges életmód, szabadidQs munkaközösség 
munkaterve 

 

ø Társadalomtudományi és mqvészeti munkaközösség munkaterve 

 

ø Természettudományi és reál munkaközösség munkaterve 

 

ø Az Idegennyelvi munkaközösség munkaterve 

 

ø A fejlesztQ pedagógusok munkaterve 

 

ø A Diákönkormányzat munkaterve 

 

ø A gyermekvédelmi koordinátor munkaterve 

 

ø Az Önértékelést támogató munkacsoport munkaterve 

 

ø A Tehetséggondozó munkacsoport munkaterve 

 

ø A Mentálhigiénés munkacsoport munkaterve 

 

 

Országos mérésekkel kapcsolatos intézkedési tervek 
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Munkaterv 2019/2020. tanév 

 1.Helyzetelemze s 

 

1.1 Intézményi alapadatok 
 

 

A köznevelési intézmény neve: Budapest XV. Kerületi Károly Róbert 
Általános Iskola 

 

Feladatellátási helye/ székhelye: 1151. Budapest, Bogáncs utca 51-53. 

 

Alapító szerv neve: Emberi ErQforrások Minisztériuma 

 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erQforrások minisztere 

 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
 

Fenntartó neve: Észak-Pesti Tankerületi Központ 
 

Fenntartó székhelye: 1165 Budapest, Jókai utca 6. 
 

Típusa: általános iskola 

 

OM azonosító: 201544 

 

Köznevelési és egyéb alapfeladata: 

 
1. általános iskolai nevelés-oktatás 

 

   - nappali rendszerq iskolai oktatás 

   - alsó tagozat-felsQ tagozat 
        sajátos nevelési igényq tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlQdési 
zavarral küzdQk, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos. érzékszervi fogyatékos-hallási 
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos) 
 

2. egyéb köznevelési foglalkozás 

 

ø tanulószoba 
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ø napköziotthonos ellátás 

ø iskolaotthon, egész napos iskola 

 
 

3. Az iskola maximális létszáma 

 
 (szakmai alapdokumentum szerint) : 646 fQ 

( Az intézményvezetQ újabb, az iskola területének paramétereit figyelembe vevQ számítása 
szerint 416 fQ az optimális. A módosítás iránti igény benyújtásra került) 
 
4. Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

1151 Budapest, Bogáncs utca 51-53. 

Helyrajzi száma: 89260 

Hasznos alapterülete: 3460,15 nm 

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog 

Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

1.2. Feladataink meghatározásánál figyelembe vett dokumentumok 
 

ø 2011. évi CXC Törvény a nemzeti köznevelésrQl 
 

ø 229/2012. (VIII. 28. ) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésrQl szóló törvény 
végrehajtásáról (Végrehajtási rendelet) 

 

ø 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Mqködési rendelet) 
 

ø 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok elQmeneteli rendszerérQl és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történQ végrehajtásáról (Életpálya rendelet) 

 

ø Nemzeti Alaptanterv (110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet 
 

ø 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjérQl 
 

 

ø 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetésérQl  
     (Költségvetési törvény) 
 

ø Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete : GDPR (General Data Protection 
Regulation) Az Európai  Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 

 

ø 2011. évi CXII törvény Az információs önrendelkezési jogról és az 
információsszabadságról 
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ø 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérQl és a gyámügyi igazgatásról 
 

 

 

ø A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Szakmai Alapdokumentuma 

ø Pedagógiai program és Helyi tanterv 

ø Szervezeti 3 és mqködési szabályzat (SZMSZ) 
ø Házirend 

ø 2019/2020. tanév munkaterve 

ø Beszámoló a 2018/2019. tanév nevelQ-oktató munkájáról 
ø BelsQ szabályzatok 

ø Munkaköri leírások 

Egyebek: 

 

 
A településkörnyezetbQl adódó lehetQségek 

Tárgyi és személyi feltételek 

A tanulók szociokulturális háttere 

Országos kompetenciamérés eredményei 
BelsQ mérések eredményei 

Az intézmény kapcsolatrendszere 

Vélemény megismerQ, értékelQ kérdQíves felmérések eredményei 
 

 

 

 

 

 

1.3. BevezetQ gondolatok 
 

Intézményünk, a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola közel 60 éves múlttal 
büszkélkedhet. Az 1960/1961-es tanévben nyitotta meg kapuit a környéken lakó gyermekek 
elQtt. Az iskola a közvetlen településkörnyezet központja volt, a Szabó Ervin Könyvtár egyik 
fiók könyvtára az intézmény épületében mqködött, az akkori szülQk, itt élQ lakosok számos 
programon vehettek részt az intézmény szervezésében. A régi >Bogáncs= jó hírét megalapozta 
az országban elQször itt megvalósuló egész napos nevelés, oktatás, a tantárgyak közötti 
integráció megteremtése. >Nyitott kapuk= keretében a környék lakossága térítésmentesen 

vehette igénybe szombatonként az iskola tornatermét, udvarát sportolási céllal. Szoros 
kapcsolat alakult ki a lakosság és az intézmény között. A 80-as évek elején négyemeletes 

társasházak épültek az iskola körzetében, melynek következményeként egy újabb 

épületrésszel bQvítették az intézményt. Megnövekedett a gyermeklétszám, ez idQ tájt az iskola 
létszáma 600 fQ körül mozgott. 
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1961 

1961. február 5-én adták át az iskolát, kezdetben tornaterem nélkül, hat tanteremmel, ezért az 
alsó tagozaton váltott mqszakban folyt a tanítás. 

1976 

Közös igazgatás alá vonták az Alagi téri és a Bogáncs utcai iskolát. Az alsó tagozat az Alagi 
téren, a felsQ tagozat a Bogáncs utcában tanult. 

1984 

Elkészült az új épületszárny. 25 tantermet, jól felszerelt kémiai elQadót, tornacsarnokot és 
nagy könyvtártermet, aulát foglalt magába az épület, de még két iskolában folyt a tanítás. 

1986 

Az Alagi téri iskolát a református egyháznak adta át a kerület. Ez újabb nehézséget jelentett, 
hiszen két osztály nem fért el a Bogáncs épületében. Ezt a két osztályt egy évig a Kossuth 
utcai iskolába utaztatták. 

1988 

Az iskola elérte a legmagasabb létszámot. A 699 tanuló 24 tanulócsoportba járt. Délután 16 
napközis csoport mqködött. 

Az idegen nyelvet (német, angol) emelt óraszámban, a magyar és matematika tantárgyat 
nívócsoportban oktatták. 

Két korszerq számítógépekkel felszerelt számítástechnika teremben tanították az informatikát, 
illetve az ugyanilyen jól felszerelt szaktanteremben a háztartási és mqszaki ismereteket. 

 

Igazgatók: 

÷ dr. Máthé Ákosné (1961-1962) 

÷ Bordács Péterné (1962-1985) 

÷ Mészáros Hubáné (1985-1999) 

÷ Molnár István 

÷ Kovács Tibor 
÷ KQszegi Árpád Jánosné 

 
Az 1999/2000. tanévben a Bogáncs utcai Általános Iskolát összevonták az akkori SzQdliget 
Utcai Általános iskolával, majd egy év múlva kiegészült a többcélú intézmény a Vácrátót téri 
Óvodával. Így jött létre a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola, 
Általános Iskola és Óvoda. Ez az összevont intézmény 2011. augusztus 31-vel megszqnt, és 
az általános iskola különvált- megtartva a Károly Róbert nevet. Az uralkodó kevéssé ismert 
születési neve megtalálható az intézmény e-mail címében: 
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karolyrobert@karoberto.hu. 

 
Károly Róbert haladó szellemq király volt, akinek az uralkodása alatt óriási fejlQdésnek indult 
az ország. A Károly Róbert nevével fémjelzett hagyományok áthatják az intézmény egész 
éves tevékenységét.  
 

 

 

Jelképeink az iskola névadójához, Károly Róbert (I. Károly) magyar királyhoz 

kapcsolódnak: 

- jelvény: kettQs pajzs, a belsQ színe kék, benne arany Anjou-liliom; a külsQben két 

oldalt a felirat 3 Károly Róbert / Általános iskola; a pajzs tetején arany korona 

- zászló: színe kék-sárga, rajta az iskola jelvénye, s az iskola neve 

-  

Iskolánk büszkesége a Németh Gábor kollegánk által készített Károly Róbert festmény. 
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Az intézménybe belépQ vendéget Károly Róbert mellszobra fogadja, melyet a Károly 

Róbert héten megkoszorúznak iskolánk tanulói, ezzel is kifejezve tiszteletüket nagy királyunk 

és az Q ország építQ tevékenysége iránt.  

A falakat az iskola tanítványainak és dolgozóinak tablói borítják, felidézve a régi idQk 

emlékeit. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is a hagyományokra. Ezeket méltóképpen 

Qrizzük, egy-egy új elemmel kibQvítjük, újítjuk. Ilyen hagyományok pl. a Károly Róbert 

napok, korhq jelmezekben elQadott korabeli jelenetek névadó királyunk életébQl, a kor 
történetébQl, Károly Róbert napi vigasságok, újabb nevén a Családi nap, apród és lovag 
képzés,  Magyarok napja, pályázat, plakát, videofilm készítés, korabeli ruhák, pajzsok 

tervezése, kerületi szintq Károly Róbert vers és prózamondó verseny, Károly Róbert 
gála. Tanulmányutakat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk, hagyományQrzQ egyesületeket 

hívunk meg a rendezvényeinkre. 

 

 

 

 

 

A hagyományok megteremtésében aktívan részt vevQ, az iskolából nyugállományba vonult, 

régi kollegákat kiemelt tisztelettel várjuk minden évben a karácsonyi ünnepségünkre. Ezzel is 

kifejezve köszönetünket és elismerésünket munkájukért. 
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A vitrinben található korona Károly Róbert királyunk koronájának elképzelt másolata. Ezt egy 
szülQ készítette és ajánlotta fel az iskolának. 
 

 

 

1. 4.  Személyi feltételek 

 

1.4.1. Alkalmazotti közösség 
 

Az alkalmazotti közösség tagja az iskolában dolgozó minden közalkalmazott kollega. 
Valamennyien egyenrangú tagjai vagyunk egy közel 60 fQs közösségnek, ahol minden egyes 

kollega igyekszik a saját területén a lehetQ legtöbb energiát fektetni a munkájába. Összetartó 
kis közösség a miénk, szeretjük az iskolát, teszünk érte, hogy növeljük a jó hírét, megQrizzük 
a hagyományait és tevékeny részesei legyünk az innovativ elképzelések, célok 
megvalósításának. Fontos, hogy a tanulók és az iskola dolgozói is pozitív, biztonságos 
légkörben töltsék napjaikat. Nekünk, valamennyiünknek ajánlom a következQ sorokat 
 

 

Mindig legyen idQ, 
 

nevetni, 
mert ez a lélek legszebb zenéje 

olvasni, 
mert ez a bölcsesség alapköve, 

dolgozni, 
mert ez a siker ára, 

játszani, 
mert ez az örök ifjúság titka, 

szeretetet adni, 
mert gyógyítja az embert, 

azt is aki adja, és azt is aki kapja, 
egy piciny mosolyra, 

mert ez az arc legszebb ékszere, 
néhány kedves szóra, 

mert ezzel 

egymás számára könnyebbé tehetjük 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 
 

11 

 

az életet. 

 

 

A fenti sorok valódi üzenetet jelentenek. Az iskola tanulói, a szülQk és az intézménybe belépQ 
vendégek sokszor megemlítik, hogy milyen kedvesen, mosolygósan fogadják Qket az intézmény 
vezetQi, pedagógusai. Ezzel eleve megalapozva azt a bizalmi légkört, mely az intézményt 
jellemzi. Fontos az elsQ benyomás,a személyes példamutatás, a diákok, a szülQk és az 
alkalmazotti közösség közti kapcsolatok pozitív kisugárzása. 
 

 

 

 

 

NevelQtestület 
 

 

Az elmúlt tanévben 2 fQ kérte nyugdíjazását. Qk mindketten jelenleg felmentési idejüket 
töltik.  BelsQné Nagy Krisztina, férje diplomáciai kiküldetése okán fizetés nélküli 
szabadságon van, Novák- TQsér Zsuzsanna pedig gyeden tartózkodik. Palkó Nóra helyére,- 
aki jelenleg szintén gyeden tartózkodik- helyettesítQ iskolapszichológust alkalmazunk Strobl 

Andrea személyében. Az alkalmazotti közösség , a nevelQtestületi egység, a jó munkatársi 
kapcsolatok és pozitív munkahelyi légkör kialakulását segítik a jó hangulatú közös év végi 
ebédek és karácsonyi vacsorák, illetve a régen hagyománynak számító és újra felelevenítendQ 
tantestületi kirándulások, közös együttlétek, csapatépítQ programok. 
 

 

 

A 2019/2020. tanévre engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 37,35 

 

Engedélyezett órakeret: 765.63 

 

 

Engedélyezett NOKS-os álláshelyek száma: 5,5 

 

ø Könyvtáros:                   1     álláshely 

ø Pedagógiai asszisztens: 2     álláshely 

ø Rendszergazda:             1     álláshely 

ø Iskolatitkár:                   1     álláshely 

ø Iskolapszichológus:       0,5  álláshely 
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NevelQtestület 
 

 

>A névtelen tanárokról, a tudomány ismeretlen közkatonáiról (...) egyetlen 
tudománytörténész sem állít emlékmqvet, pedig az Q hitük, emberségük, 

áldozatvállalásuk nélkül a tudomány sem haladna így elQre.= 

(Simonyi Károly) 

 

 

Osztály Tanítók/szaktanárok OsztályfQnökök Tanított tantárgy  

    

1.a Heim Veronika 

Zsótér Andor 
Heim Veronika áttanítás: informatika 

1.b Rózsa Éva 

dr. Újszászi Andrásné  
 

dr. Újszászi Andrásné 

 

2.a Gottfried Györgyné 

Molnárné Major Zsuzsanna 

Gottfried Györgyné 

 

 

2.b Németh Gábor 
Vass Szilvia 

 

 

Vass Szilvia 

áttanítás: 
vizuális kultúra(felsQ t.) 

3.a Bognárné SzQllQsy Anna 

Kerekesné TQrincsi 
Krisztina  

 

Bognárné SzQllQsy 
Anna 

 

 

 

3.b Dávidné Haász Erika 

Ledóné Zeke Anikó 

Dávidné Haász Erika 

 

 

4.a Szabóné Baranyai Edit  
 

  

4.b Gárdonyiné Balog Ágota 

Vágvölgyi Ferenc 

Gárdonyiné Balog 
Ágota 

 

 

5.a  Rajszki György testnevelés 

5.b  Tánczos Erzsébet magyar nyelv és 
irodalom, angol 

5.c  Farkas Gábor természetismeret, 
földrajz, biológia 

6.a  Daoudné Farkas 

Margit 

informatika 

történelem 

6.b  Klinkóné Kovács 
Katalin 

testnevelés 

7.a  Rózsa Ferencné angol, történelem 

7.b  Orbán Mónika földrajz, német 
8.a  Szqcsné Buczkó Éva történelem, etika 

8.b  Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

 

matematika, fizika 

    



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 
 

13 

 

 KQszegi Árpád Jánosné  német nyelv 

 Bognár Károlyné  angol nyelv 

 Somogyvári Péterné  tanító 

 Ruttkayné Lukács Mária  német nyelv 

 Szabó Anita  angol nyelv 

 Nagy- Király Ildikó  ének-zene (0,5 

álláshelyen) 
 Magineczné Váradi Éva  magyar nyelv és 

irodalom 

 CsörgQ Anett  fejlesztés 

 dr. Fodor Józsefné  fejlesztés 

 Rapainé Gábeli Katalin  fejlesztés 

   

    

  

 

 

 

 

NevelQ-oktató munkát segítQk (NOKS-osok)  

 
Intézményünkben a következQ NOKS-os kollegák dolgoznak: 

 

 

ø Ludvig Csaba: pedagógiai asszisztens 

 

ø Ács Erika: pedagógiai asszisztens  
 

ø Lászlóné Gellér Adrienn : iskolatitkár 
 

ø Varga Gergely: rendszergazda 

 

ø Preiszler Judit: könyvtáros 

 

 

Palkó Nóra pszichológus  helyett: 
 

ø Stróbl Andrea: pszichológus: heti két és fél napon-heti 11 órában (munkaideje többi 
részét a Kossuth Lajos Általános Iskolában tölti) 

Technikai dolgozók-takarító munkatársak: 
 

ø Balogh Andrea Anka (félállás/heti 20 óra) 
ø Berkane Samirné (teljes állás/heti 40 óra) 
ø Dokoupil Istvánné ( teljes állás/heti 40 óra) 
ø Bódi Brigitta (teljes állás/heti 40 óra) 
ø Ménkü Andrea ( félállás/heti 20 óra) 
ø Csajbók Antalné (félállás/heti 20 óra) 
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A takarítói álláshelyek 2 egész álláshellyel csökkentek. A gyakori hiányzások, és a terület 
nagysága miatt a napi feladatok megoldása nehéz. Szükséges lesz az engedélyezett 
álláshelyek számának átvizsgálása, tankerületi engedéllyel történQ módosítása, emelése. 

 

 

Portás munkatársak: 

 
ø Erki Zoltán (teljes állás/heti 40 óra) 
ø Sáromi Péter (teljes állás/heti 40 óra) 
 

 

 

Gondnok/karbantartó: 

 
ø Ács Albert (teljes állás/heti 40 óra) 
 

 

Kertész/karbantartó: 
 

ø Dupaji György (teljes állás/heti 40 óra) 
 

 

1.4.1.1. Megbízatások: 
 

ø IntézményvezetQ: KQszegi Árpád Jánosné 

 

ø Általános igazgatóhelyettes: Bognár Károlyné 

 

ø Igazgatóhelyettes: Somogyvári Péter Albertné 

 

ø Közalkalmazotti Tanács elnöke: Zsótér Andor 
 

ø KAT tagok: Ruttkayné Lukács Mária és Heim Veronika 

 

ø Pedagógus Szakszervezet titkára: Zsótér Andor 
 

ø Pedagógus Szakszervezet titkár-helyettese: Rózsa Ferencné 

 

ø Diákönkormányzat munkáját segítQ tanár: Klinkóné Kovács Katalin 

 
ø Gyermekvédelmi koordinátor: Somogyvári Péterné 

 
ø Honlap felelQs: Bognár Károlyné 

 

ø Pályázat figyelQ: Tánczos Erzsébet 
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ø Iskolai dekoráció felelQs: dr. Fodor Józsefné 

 

ø Katasztrófavédelmi koordinátor: Rajszki György 

 

 

 

 

Munkaközösségek-munkaközösségvezetQk 
 

      Alsó tagozatos munkaközösség: Gárdonyiné Balogh Ágota  

 

 OsztályfQnöki, sport, egészséges életmód, szabadidQs munkaközösség: Szqcsné 
Buczkó Éva 

 

 Idegen nyelvi munkaközösség: Ruttkayné Lukács Mária 

 

 Természettudományi és reál munkaközösség: Orbán Mónika 

 

 Társadalomtudományi és mqvészeti munkaközösség: Daoudné Farkas Margit 
 

Munkacsoportok  
 

 Önértékelési munkacsoport: vezetQje Bognár Károlyné 

 

     Tagjai: Bognárné SzQllQsy Anna 

 

                  Gárdonyiné Balog Ágota 

 

                  Somogyvári Péter Albertné 

 

                  Magineczné Váradi Éva 

 

                  Varga Gergely 

 

 Tehetséggondozó munkacsoport: vezetQje Bognárné SzQllQsy Anna 

 

Tagjai: KQszegi Árpád Jánosné 

 

                               Bognár Károlyné 

 

                               Somogyvári Péter Albertné 

 

                               Magineczné Váradi Éva 

 
                               Szqcsné Buczkó Éva 
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                            Ruttkayné Lukács Mária 

 

                            Daoudné Farkas Margit 
 

                            Orbán Mónika 

 

                            Zsótér Andor 
 

 Mentálhigénés munkacsoport: vezetQje: Rapainé Gábeli Katalin 

 

Tagjai: CsörgQ Anett 
 

            dr. Fodor Józsefné 

 

            Strobl Andrea 

 

      Somogyvári Péter Albertné 

 

          

 Jubileumi munkacsoport 

 

A 2020/2021. tanévben ünnepeljük iskolánk fennállásának 60. évfordulóját. E jeles 
alakalomból egész éven átívelQ >Évfordulós= programokat tervezünk. A 
munkacsoport tagjai közé szeretnénk felkérni a jelenlegi kollegák és szülQk mellett 

régi kollegákat, diákokat, szülQket.  
 

VezetQje: KQszegi Árpád Jánosné (1987 óta dolgozik az intézményben, 1989-

2001-ig igazgatóhelyettes, 2001-tQl-2011-ig intézményegység vezetQ, 2011-tQl 
igazgatóhelyettes, 2017-tQl intézményvezetQ) 

 
Tagjai: 

 
Deákné Oláh Marianna 1988 óta az intézmény pedagógusa 

Szabóné Baranyai Edit 1982 óta az intézmény pedagógusa 

Bognár Károlyné 1983 óta az intézmény pedagógusa, 
igazgatóhelyettes 

Somogyvári Péter Albertné igazgatóhelyettes,  

dr. Ujszászi Andrásné 1989 óta az iskola pedagógusa 

Ludvig csaba 2017-ig oktatástechnikus, jelenleg pedagógiai 
asszisztens 

Gellérné Lugosi Ágnes nyugdíjas kollega, diákként és pedagógusként 
is kötQdik az iskolához 

Lászlóné Gellér Adrienn iskolatitkár. Diákként, édesanyja révén és 
három gyermekes édesanyaként is kötQdik az 
iskolához,  

Divák Károlyné nyugdíjas pedagógus, elkötelezett az 
intézmény iránt 
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Alsó tagozatos tantárgygondozók 

 
 matematika, környezetismeret: Bognárné SzQllQsy Anna 

 

 magyar nyelv és irodalom: Gárdonyiné Balog Ágota 

 

 testnevelés: Molnárné Major Zsuzsanna 

 

 mqvészet, készségtárgyak: vizuális kultúra, technika és életvitel, ének-zene: Németh 
Gábor 
 

Az iskolában három fQ mesterpedagógus dolgozik.  Nyolc kollega van jelenleg a Pedagógus2 
fokozatban. Egy fQ vesz részt mentortanári  képzésben.  

Tartósan távollevQk, betöltetlen állások, változások 

 
Tartósan távollevQk: 
 

ø BelsQné Nagy Krisztina: férje diplomáciai kiküldetése miatt fizetés nélküli 
szabadságon 

 

ø Novák-TQsér Zsuzsanna: gyed/helyére határozott idQre szóló munkaszerzQdéssel 
alkalmazva Vágvölgyi Ferenc 

 

ø Nyugdíazás miatt felmentési idejét tölti: Csomó Tiborné  
 

                                                                      Szebeni Gyuláné 

 
ø Palkó Nóra: gyed 

 

Palkó Nóra helyére Stróbl Andrea pályakezdQ kollega személyében sikerült helyettesítQt 
alkalmaznunk. 

 

Üres állások 

 
ø fejlesztQ pedagógus : félállás 

ø technika-életvitel: heti 4 óra 

ø dráma és tánc: heti 3 óra 

ø tanítói álláshely: (teljes állás) heti 40 óra 

ø informatika: heti 6 óra- óraadóval betöltve (Gyüre Zoltán) 
 

1.4.1.2. Pedagógus továbbképzések, beiskolázási terv  
 

Klinkóné Kovács Katalin 2018-ban saját költségbQl kezdte el tanulmányait a Kodolányi János 
Egyetem Mentorpedagógus pedagógus szakvizsgára felkészítQ szakán. Tanulmányait a 
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második félévétQl fenntartói (80%-os) támogatással folytathatta. Tanulmányai befejezése 
2020. januárban várható. 
Palkó Nóra pszichológus önerQbQl kezdte el az Eötvös Lóránd Egyetemen az ELTE tanácsadó 
szakpszichológus képzést. Gyermekvállalás miatt egy évet halasztott, majd a 2019/2020. 

tanévben folytatni kívánja tanulmányait. A Beiskolázási tervben mindkét kollega szerepel, a 
Tankerület a tandíj 80%-ának megfelelQ támogatást biztosít mindkét kollega esetében egy-egy 

félévnyi idQre. 
 

Az ingyenes, térítésmentes továbbképzésekre igen nagy az igény a pedagógusok körében. 
Az elmúlt évben is számos továbbképzésen vettek részt, melyeket a 2018/2019. tanév 
munkájáról készült Beszámoló részletesen tartalmaz. Természetesen a továbbképzések 
tervezésénél figyelembe vesszük továbbra is : 
 

ø A 7 éves továbbképzési kötelezettséget 
ø A szakmódszertan, a módszertani kultúra fejlesztése iránti igényt  
ø Kiemelt figyelmet kap a digitális és szociális kompetenciák, a tehetségfejlesztés, 

egyéni felzárkóztatás, fejlesztés, integráció, pénzügyi tudatosság, resztoratív 
sérelemkezelés, környezet-és egészségvédelem, fenntarthatóság témák körében 
szervezett továbbképzések kínálata 

ø A hiányszakok betöltésének érdekében az ehhez szükséges képzettségek 
megszerzésének támogatása iskolán belül elsQbbséget élvez (a jövQ évben 
informatika szakra szeretnénk beiskolázni Rózsa Éva Anna tanítót) 

ø Figyelembe vesszük a tervezéskor a nyugdíjba készülQ kollegákat 
ø Fontos szempont: az egyéni karrierépítés is 

 

A kollegák többek között  a következQ témákban meghirdetett továbbképzéseket preferálják: 
 

ø tehetséggondozás 

ø SNI, BTM-es tanulók fejlesztése 

ø integráció 

ø digitális kompetenciák fejlesztése 

ø környezet- és egészségvédelem 

ø konfliktus kezelés 

ø biztonságos közlekedés 

ø Mediátor képzés 

1.4.1.3. A pedagógiai munka ellenQrzése (külsQ, belsQ;), önértékelés, 
tanfelügyelet, minQsítés  
 

A pedagógiai munka belsQ ellenQrzését, a 3.2. pont alatt található >EllenQrzési terv= 

részletesen tartalmazza 

 

 

 

A 2019. évben sor kerül intézményvezetQi és intézményi tanfelügyeletre. 
 

ø vezetQi tanfelügyelet: 2019. október 11. 
ø intézményi tanfelügyelet: 2019. november 15. 
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A vezetQi és az intézményi önértékelési folyamat lezárult. 
 

A 2018/2019. tanévben a következQ kollegák vettek részt az önértékelésben: 
 

ø Gottfried Györgyné tanító 

 

ø Dr. Ujszászi Andrásné 

 

ø Németh Gábor tanító 

 

ø Somogyvári Péterné 

 

ø Szekeres Anna 

 

A 2019/2020. tanévben a következQ kollegák vesznek részt az 
önértékelésben: 

 
ø Rózsa Ferencné: angol-történelem szakos tanár 
 

ø Szabó Anita: angol szakos tanár 
 

ø Rózsa Éva Anna: tanító / gyakornok 

 

ø Zsótér Andor: tanító 

 

ø Ledóné Zeke Anikó: tanító 

 

ø Rapainé Gábeli Katalin: gyógypedagógus, fejlesztQ pedagógus 

 

ø Vágvölgyi Ferenc: tanító 

 

ø Vass Szilvia: tanító 

 

Az önértékeléssel kapcsolatos idQpontok és konkrét tennivalók felelQsökkel együtt az 
Önértékelési munkacsoport munkatervében találhatóak. (lsd. mellékletek 

 

MinQsítési eljárásra jelentkezett kollegák 

 
Daoudné Farkas Margit és Rajszki György Szabolcs 

  

( Pedagógus1 fokozatból Pedagógus2 fokozatba). 
  

Az Q minQsítésükre 2019. októberében kerül sor. 
 

ü Daoudné Farkas  Margit: 2019. október 10. 

ü Rajszki György Szabolcs: 2019. október 8. 

 
Intézményi bizottsági tagok: 
     Daoudné Farkas Margit minQsítésekor: Bognár Károlyné általános igazgatóhelyettes 
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Rajszki György minQsítésekor: Bognár Károlyné általános igazgatóhelyettes 

 

ü Gyakornok: Rózsa Éva Anna 

      MinQsítésére 2020-ban kerül sor 
     Mentora:  Bognárné SzQllQsy Anna 

 

ü Gyakornok: Stróbl Andrea, iskolapszichológus 

MinQsítésére 2020-ban kerül sor 
     Mentora: A nevelési tanácsadó által delegált kollega 

 
ü Mesterpedagógus fokozatot célzó minQsítési eljárásra jelentkeztek:  
 

ø KQszegi Árpád Jánosné intézményvezetQ és Bognár Károlyné igazgatóhelyettes 

 

ø Mesterprogram feltöltésének határideje: 2019. november 25. 

1.4.2. Tanulócsoportok 
 

                      Természetes és számított létszámadatok 

 

Évfolyam Tanév eleje 

valós létszám 

Tanév eleje 

számított 
létszám 

1. 48 51 

2. 51 56 

3. 41 42 

4. 44 49 

Alsó tagozat 
 

184 198 

5. 58 64 

6. 49 55 

7. 43 44 

8. 37 38 

FelsQ tagozat 
 

187 201 

Iskola 

összesen 

371 399 
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Egyéni munkarend szerint tanuló: 0 fQ 
 

Tanulói jogviszony szüneteltetés:  5 fQ (külföldi tanulmányok miatt) 
 

ÉvismétlQk száma: 1 fQ (1. évfolyam)  

 
 

 

Osztály Tanév eleje 

valós létszám 

Tanév eleje 

számított 
létszám 

SNI tanév eleje 

(kettQnek 

számít) 

SNI tanév eleje 

(háromnak 
számít) 

1.a 24 25 1 0 

1.b 24 26 2 0 

2.a 

 

23 25 0 1 

2.b 28 31 1 1 

3.a 21 21 0 0 

3.b 20 21 1 0 

4.a 21 25 2 1 

4.b 23 24 1 0 

     

Alsó tagozat 
Összesen: 

184 198 8 3 

5.a 24 27 3 0 

5.b 17 17 0 0 

5.c 17 20 1 1 

6.a 26 29 1 1 

6.b 23 26 3 0 

7.a 23 23 0 0 

7.b 20 21 1 0 

8.a 18 18 0 0 

8.b 19 20 1 0 

FelsQ tagozat 
Összesen: 

187 201 10 2 

     

     

Iskola 

Összesen 

 

371 399 18 5 

23 
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Hátrányos helyzetq, halmozottan hátrányos helyzetq tanulók 

 
Osztály HH 

év eleji 
HHH 

év eleji 
1.a 

 

-  

1.b 

 

-  

2.a 

 

-  

2.b -  

3.a 

 

-  

3.b 

 

-  

4.a 

 

1  

4.b 

 

1  

 -  

5.a 

 

-  

5.b 

 

-  

5.c   

6.a -  

6.b -  

7.a 

 

-  

7.b 

 

--  

8.a 

 

-  

8.b - 1 

   

Összesen 2 1 
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A veszélyeztetett tanulók felmérése folyamatos. 

  
A jelenlegi létszámok: (az elmúlt évhez képest jelentkezQ nagyságrendi változást az 
indokolja, hogy a sajátos nevelési igényq tanulók is létszámba kerületek) 
 

 

osztály 

 

összesen 

EBBQL 

SNI családi ok szociális ok egészségügyi 
ok 

1.a 1 1 -- -- -- 

1.b 3 2 1 -- -- 

2.a 3 1 1 1 -- 

2.b 8 2 4 1 1 

3.a 4 1 -- -- 3 

3.b 2 1 1 -- -- 

4.a 6 3 -- -- 3 

4.b 6 1 1 -- 4 

alsó tagozat 33 12 8 2 11 

5.a 4 3 1 -- -- 

5.b 5 -- 3 -- 2 

5.c 4 2 -- -- 2 

6.a 3 2 -- -- 1 

6.b 2 1 -- -- 1 

7.a 1 -- -- -- 1 

7.b 5 1 1 2 1 

8.a 4 -- 2 2 -- 

8.b 3 1 -- 1 1 

felsQ tagozat 31 10 7 5 9 

összesen 64 22 15 7 20 
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Sajátos nevelési igényq (SNI) és beilleszkedési, tanulási és magatartási 
problémákkal küzdQ tanulók (BTM) 

SNI-s tanulók száma 
 

Osztály kettQnek 
számít 

háromnak 
számít 

1.a 1 0 

1.b 2 0 

2.a           0 1 

2.b 1 1 

3.a 0 0 

3.b 1 0 

4.a 2 1 

4.b 1 0 

összesen 8 3 

5.a 3 0 

5.b 0 0 

5.c 1 1 

6.a 1 1 

6.b 3 0 

7.a 0 0 

7.b 1 0 

8.a 0 0 

8.b 1 0 

összesen 10 2 

   

Összesen: 18 5 

 

Az utazó gyógypedagógiai hálózat munkatársai által ellátandó szükséges 
területek 

 
ü szurdopedagógia 

ü mozgásfejlesztés  
ü logopédia 

ü pszichológia 

ü kognitív fejlesztés 

ü szomatológia 

 

 

FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Kerületi Tagintézménye munkatársai 
által ellátandó feladat: 

÷ gyógytestnevelés 

÷ logopédia 
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BTM-es tanulók száma 

 

 

Osztály Létszám 

  

1.a 1 

1.b 0 

2.a 4 

2.b 1 

3.a 1 

3.b 2 

4.a 7 

4.b 7 

  

  

Összesen 23 

  

5.a 3 

5.b 3 

5.c 1 

6.a 3 

6.b 2 

7.a 4 

7.b 6 

8.a 2 

8.a 4 

  

Összesen 28 

  

Iskola 

összesen 
51 
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Tanulószobai, napközis, iskolaotthonos csoportok száma, létszáma 
 

Osztály Valós 

iskolaotthonos létszám 

Számított 
iskolaotthonos létszám 

1.a 24 25 

1.b 24 26 

2.a 23 25 

2.b 28 31 

3.a 21 21 

3.b 20 21 

4.a 21 25 

4.b 23 24 

   

Összesen 184 198 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Osztály tanulószoba 1. 
csoport valós 

létszám 

tanulószoba 1. 
csoport számított 

létszám 

tanulószoba 
2. csoport 

valós létszám 

tanulószoba 
2. csoport 

számított 
létszám 

5.a 5 5   

5.b 7 7   

5.c 7 10   

6.a   16 19 

6.b   8 9 

7.a 2 2   

7.b 1 1   

8.a 3 3   

8.b     

Összesen 25 28 24 28 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulószobai 
csoport 

Valós létszám Számított 
létszám 

1. csoport 25 28 

2. csoport 24 28 

Összesen 49 56 
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Osztály Etika Katolikus Református Evangélikus Hitgyülekezet MAZSIHISZ Összes 

        

1.a 13 7 2 2 0 0 24 

1.b 14 8 1 1 0 0 24 

2.a 14 5 1 3 0 0 23 

2.b 21 3 4 0 0 0 28 

3.a 20 1 0 0 0 0 21 

3.b 10 5 4 0 0 1 20 

4.a 19 1 1 0 0 0 21 

4.b 13 6 4 0 0 0 23 

        

Összes 124 36 17 6 0 1 184 

        

5.a 21 3 0 0 0 0 24 

5.b 8 3 4 2 0 0 17 

5.c 8 2 6 1 0 0 17 

6.a 19 4 2 0 1 0 26 

6.b 18 4 1 0 0 0 23 

7.a 18 2 3 0 0 0 23 

7.b 18 0 2 0 0 0 20 

8.a 11 5 2 0 0 0 18 

8.b 12 6 0 0 0 0 18 

        

Összes 133 29 20 3 1 0 186 

        

Iskola 

összes 

262 62 36 9 1 1 371 

 

 

Etika oktatást választott iskolánkból  262 fQ- /70,6% 

 

Iskolánk tanulói a Hit- és erkölcstan oktatás keretében a következQ módon választottak: 
 

Választott egyház Létszám 

Magyar Katolikus Egyház 62 fQ 

Magyar Református  Egyház 36 fQ 

Magyar Evangélikus Egyház 9 fQ 

Hit Gyülekezete 1 fQ 

MAZSIHISZ 1 fQ 

Összesen: 109 fQ/ 29,4% 
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Tanulmányok alatti vizsgák eredményei, tapasztalatai 
 

Az intézményben nem került sor a tanév végén tanulmányok alatti vizsgára. 
 

 

1.4.2.1. A tanulók közösségei 
 

ø - osztályközösségek 

 

ø - bontott csoportok (idegen nyelvek, informatika, etika, hit-és erkölcstan) 
 

ø - iskolaotthonos csoportok 

 

ø - tanulószobai csoportok 

 

ø - szakköri, tehetséggondozó csoportok 

 

ø - differenciált képességfejlesztQ csoportok, 
 

ø - egyéni felzárkóztató csoportok 

 

ø Diákönkormányzat 
 

Egyéb, adott feladatra létrehozott csoportok 

 

>Az ember cselekedeteit meghatározó egyik leglényegesebb tényezQ az az értékrendszer, 
melyet fiatal korában alakít ki.= 

(Szent-Györgyi Albert) 

A Károly Róbert Általános Iskola egyetemes emberi értékeket közvetít, mely értékek 
igazodási pontot jelentenek a tanulók életében, melyek megjelennek az alapvetQ 
dokumentumainkban, a pedagógiai programunkban, a házirendünkben, a 

munkatervünkben. A közösségformálás, közösségépítés alapvetQ feladata a 
nevelQtestületnek, akár osztályfQnöki, vagy szakórákon, tanórákon vagy tanórán kívüli 
tevékenységek során. A közösségek építésének számos eszköze, módszere és lehetQsége 
van ( közös feladatok, közös vállalások, csapatépítQ foglalkozások, osztály és iskola 
programok, vetélkedQk, tanulmányi kirándulások, kulturális, szabadidQs, sport 
programok&) Az egységes követelményrendszer szellemében az elvárások azonosak, a 
megvalósításhoz vezetQ út különbözQ. 
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Diákönkormányzat 
 
A Diákönkormányzat a diákok által megválasztott demokratikus >képviselQtestület=. 
Élén a DÖK elnöke áll, tagjai az osztályok delegáltjai. Tagja az iskola valamennyi tanulója. 
Irányító szerve a Diáktanács, mely az osztályok DÖK képviselQibQl áll. LegfelsQbb 
döntéshozó fóruma a Diákközgyqlés. Évente legalább két alkalommal, de szükség szerint 
bármikor összehívásra kerül. A tanév kezdetekor, félévkor és a tanév végén a Diáktanács 
képviselQivel megbeszélésre kerül sor, ahol megtörténik a tanév elQkészítése, az éves iskolai 
munkaterv megismerése és véleményezése, illetve a nevelQ-oktató munka, az iskolai élet, 
diákélet történéseinek elemzése, értékelése. 
A Diákönkormányzat véleményére, javaslataira folyamatosan nyitott az iskolavezetés és a 
nevelQtestület. Programjuk a Diákönkormányzat munkatervében nyomon követhetQ. 
 

Szakkörök 
 

SzakkörvezetQ Szakkör 

Daudné Farkas Margit Történelem a világhálón 

Dávidné Haász Erika Ki nevet a végén? 

Gottfried Györgyné TöprengQ 

Heim Veronika Mese - origami 

Kerekesné TQrincsi Krisztina Játéktár 

Ledóné Zeke Anikó Könyvmoly 

Molnárné Major Zsuzsanna Média 9 

Orbán Mónika Természetbúvár4>KERT= 

Szqcsné Buczkó Éva MúltidézQ 

Dr Ujszászi Andrásné Sakk 

Vass Szilvia Okoskodó 

Vágvölgyi Ferenc Kalandozások Budapesten 

Zsótér Andor Pántlika zenede 

 

Iskolai sportkör/tömegsport: Klinkóné Kovács Katalin, Rajszki György Szabolcs (heti 1-1 

órában) 
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Az iskolai sportkör szakmai tervezete: 
 

1.csoport: hagyományos tömegsport foglalkozások 

 

Az iskolai sportkör szakmai programja az OsztályfQnöki munkaterv részeként 
megtalálható 

 

2. csoport:  

Kapcsolódik a >KERT=-összevont szervezésben mqködQ szakköri tevékenységhez. Sport- 
Mozgás- Egészségtudatos magatartás- Társadalmi érzékenység fejlesztése (Fogyatékkal 
élQ emberek&) 
kirándulások, gyalogos túrák, kerékpáros túrák, barlangtúrák 
3 napra tervezett >KERT > tábor, erdei iskola a sport, a mozgás, az egészség, a 
környezettudatos tevékenységek jegyében (projekt napok Bernecebarátiban) 
 

 

Iskolai kórus: Nagy-Király Ildikó vezetésével szervezQdött/ heti 1 óra 

A kórus kezdQ idQpontja: minden héten kedden: 13 óra 50 perc 

Helyszíne: 24. sz. tanterem 

 
Média-kuckó: Molnárné Major Zsuzsanna és Szücs János szülQ (térítésmentes szülQi 
felajánlás alapján) 

 

 >A világon mindenki tehetséges valamiben, és a kérdés csak az, van-e türelme addig 
keresgélni, amíg kiderül számára, hogy miben emelkedik ki az átlagból.= 

(Holch Gábor) 

 

 

>Önmagában a tehetség kevés a sikerhez, gyakorlás nélkül nem juthat a felszínre. 
MegfelelQ hozzáállás, alázat, megbízhatóság, akarat - azaz kQkemény munka - nélkül 

nincs igazi siker.= 

(Miller Zoltán) 

 

A megfelelQ hozzáállás, a kitartó gyakorlás, a befektetett energia nélkül a tehetség 
valóban csak homokra épített vár, mely erQs alapok nélkül összedQl. Ezért fontos, hogy 
ne csak felismerjük a diákjainkban rejtQzQ tehetségcsírákat, hanem tegyünk meg 
mindent azért, hogy ez a tehetség kibontakozhasson. Ez pedagógiai munkánk egyik 
legszebb területe, mely sikerélményt jelent tanítványnak és mesternek egyaránt.  
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Felzárkóztatás, differenciált fejlesztés 

  
A felzárkóztatás, differenciálás történhet tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon. 
 

Alsó tagozatban: egyéni, kiscsoportos differenciált fejlesztés, iskolaotthonos tanulási idQben 
történQ foglalkoztatás. 

 
FelsQ tagozatban: korrepetálások, differenciált fejlesztés, tanulószobai foglalkozások. 

A különbözQ programokon való részvétel sok fejlesztési lehetQséget kínál. A játék, a 
tapasztalati úton történQ ismeretszerzés fontos területe, eszköze és módszere a 
felzárkóztatásnak, az egyéni fejlesztésnek. 
Az SNI-s tanulókat gyógypedagógus végzettségq pedagógusok fejlesztik a szakértQi 
véleményekben megfogalmazott instrukciók és óraszámok alapján. A BTM-es tanulókkal 
fejlesztQ pedagógus és tanítók, szaktanárok foglalkozhatnak. (köznevelési törvény 2019. 
július 26-i módosítása) 

Tanórán kívüli egyéb tevékenységek 

 
KülsQs tanfolyamok: karate, tánc, kosárlabda, nQi torna 

 

ø Karate tanfolyam:    
                                              kedd:                     16.30-17.30  

 

                                                    csütörtök               16.30-17.30 

 

ø Akrobatikus rock and roll/ Palota Dance SE:  

 
                                                    hétfQ, szerda:         17.30-19.00 

 

                                                    kedd, csütörtök:     16.00-19.30  

ø Kosárlabda (BLF)  
 

                                       hétfQ:                    16.00-21.00 

 

                                              kedd:                     16.00-21.30 

 

                                              szerda:                   16.30-21.00 

 

                                              csütörtök:               16.00-21.30 

 

                                              péntek:                   16.30-21.00 

 

 

ø NQi torna:                hétfQ :                    18.45-19.45 

 

                                             péntek:                    18.45-19.45 
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1.5. Tárgyi feltételek 
 

 

Az iskola épülete közel 60 éves. A nyolcvanas évek elején újabb szárnnyal bQvült a 
megnövekedett tanulólétszám miatt. 
Az épület állaga az elmúlt több évtizednyi idQ alatt sokat romlott. Az elmúlt két évben a 
fenntartó, az Észak-Pesti Tankerületi Központ jelentQs felújításokat végeztetett. Sor került az 
energetikai rendszer megújítására, a földszinti terület legalább 90%-ának álmennyezet 
cseréjére, majd a nyár folyamán, a régi épületben megtörtént a közel 60 éves, nagyon rossz 
állapotban lévQ ablakok cseréje. Köszönjük a fenntartónak a felújítási munkálatokat a diákok, 
az alkalmazotti közösség és a szülQk nevében. 
A nyáron a karbantartó/kertész kollegák által elvégzett szükséges javítások, karbantartások 
megtörténtek. 
 

Ezek többek között: 
ø tetQ megjavítása (beázások megszüntetése) 
ø elkorhadt, falba beépített csatornacsövek cseréje  
ø 3 tanterem és két kisebb helyiség kifestése 

ø felsQ folyosó lábazat felhelyezése 

ø tantermekben bútorok cseréje 

ø ebédlQi székek és asztalok megerQsítése 

ø zárak cseréje (öltözQszekrények) 
ø WC bqzmentesítése 

ø csapok, piszuárok javítása 

ø kerítés kapu felújítása 

ø udvari játszótér meghibásodott elemeinek megjavítása 

ø udvari ülQkék lefestése 

ø ablakcsere projekt elQtt kipakolás, majd visszapakolás (9. terem, folyosók, kisebb 
helyiségek, szertárak) 

ø lomtalanítási munkálatok 

ø 150 cserép virág átültetése 

ø udvar, utcafront folyamatos rendben tartása,( fqnyírás, locsolás, gazolás, & ) 
 

További problémás területek, melyek felújításra, karbantartásra várnak: 
ø külsQ vakolat omlásának megszüntetése 

ø salétromos falfelületek kezelése 

ø újabb épületrész nyílászáróinak cseréje 

ø felsQ szint álmennyezet csere 

ø balesetveszélyes linóleum burkolatok cseréje 

ø az intézmény területén található fák átvizsgálása, balesetveszélyes ágak, levágása, fák 
kivágása (emelQs kocsival) 

ø szertárajtók cseréje 

ø régi épületben az öltözQszekrények felújítása 

ø zártkert vízlefolyásának megoldása 

ø tornacsarnok szellQzQrendszerének megjavítása, beüzemelése 

ø mosdók festése, felújítása 

ø régi csatornahálózat megjavítása, szétrohadt csövek kicserélése 
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Az intézményben található helyiségek 

Megnevezés: Mennyiség: 
Osztályterem  17 

Idegen nyelvi tanterem   3 

Tanulószobás terem/Hit és erkölcstan 
oktatás 

  1 

Ének-zene terem   1 

Projektoros terem   1 

Kémia, fizika elQadó   1 

Technika terem   1 

Számítástechnika terem (15-15 

munkahelyes) 

  2 

Tornacsarnok   1 

ÖltözQk   4 

Tornaszoba   1 

Könyvtár és könyvtár elQkészítQ   1+1 

Stúdió    1 

FejlesztQ szoba    1 

Diákönkormányzati szoba    1 

Pszichológiai szoba->Léleksímogató=    1 

EbédlQ    1 

Orvosi szoba    1 

Raktárak, szertárak  

Mosdók  

 

 

Nagy gondot fordítunk az intézmény szépítésére, otthonossá, ízlésessé tételére. Az épület 
állapota miatt a kincstári kártyával történQ vásárlások jelentQs, nagyobb hányada az 
épületben történQ javításokhoz szükséges eszközökre, anyagokra fordítódott. Pótolni 
kellett és folyamatosan kell a régi, elérett árnyékoló szalagfüggönyöket sötétítQ 
függönyök vásárlásával. SzemléltetQeszközök vásárlására kevesebb pénz jutott, jövQre 
nagyobb összegeket kell szánnunk ezek beszerzésére. Buszjegyeket kell biztosítani a 
különbözQ versenyek, programok és a szeptemberben induló fogászati kezelésekre való 
kíséréshez. Miután intézményünk Budapest szélén található, messze vagyunk szinte 
mindentQl, ezért a különbözQ programokra, versenyekre, fogászati vizsgálatokra való 
eljutás a távolságok miatt nagyon nehéz. A külön buszos utazások szervezése nehézkes 
és drága. A különbözQ, munkatervben tervezett programokhoz, rendezvényekhez a 
munkaközösségek költségvetést terveznek, hiszen a jutalmak, elismerések, apróbb 
ajándékok megvásárlása csak így lehetséges.  
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1.6. NevelQ-oktató munka 
 Inte zme nyu nk a SWOT analí zis tu kre ben 

 Ero sse gek 

 

ø Az iskola elhelyezkedése- nyugodt, 

kertvárosi környezet 
ø Biztonságos körülmények 

ø Barátságos iskola, szép, ízléses 
tantermek 

ø Tankerület által biztosított felújítások 

ø Sok régi tanítványunk gyermeke jár 
ide 3erQs kötQdés az intézményhez 

ø Családias légkör 
ø KitqnQ, szakmailag jól felkészült 

nevelQtestület  
ø Tartalmas munkára képes 

munkaközösségek 

ø Az intézmény nevelQ-oktató munkája 
a pedagógiai program alapelveinek 
megfelelQ napi pedagógiai 
gyakorlatot tükrözi 

ø ElQrehozott intenzív nyelvoktatás 

ø Jó magatartás, szorgalom és 
tanulmányi átlagok (4.5) 

ø Kevés a kirívó fegyelmezetlenség 

ø Tanórán kívüli tevékenységek gazdag 

kínálata 

ø Hagyományápolás, rendezvényeink 

ø Iskolába csalogató programjaink 

ø Felzárkóztatás, tehetségfejlesztés, 
versenyek 

ø SzülQkkel való kapcsolattartás 

ø Egyéb partneri kapcsolatok 

ø Egészség-, környezetvédelem, 
drogprevenció, DADA program 

ø Jó továbbtanulási mutatók 

ø Korrekt, naprakész tájékoztatás 

ø EsélyegyenlQség biztosítása 

ø Új, modern eszközök 3számítógépek, 
projektorok, lap-topok, táblagépek 

ø Határtalanul pályázat 
  

 

 

Gyengese gek 

 

ø Az épület állapota 

ø SzemléltetQeszközök hiányosak 

ø Az intézményben a pedagógiai 3
szakmai munka hatékony végzéséhez 
szükséges eszközök nem állnak 
maradéktalanul rendelkezésre- 

beszerzésük folyamatos 

ø Távol vagyunk a várostól, nehezebb 
és költségesebb a különbözQ 
programokra való eljutás 

ø Egységes követelményrendszer 
hiányosságai, egységes 
nevelQtestületi fellépés 

ø Értékelési rendszer betartása-

átdolgozása szükséges 

ø Munkafegyelem 

ø Adminisztrációs nehézségek 

ø SzülQi igények : több délutáni 
szakkör, sportolási lehetQség 

ø A sajátos nevelési igényq tanulók 
egyénre szabott fejlesztése 

ø Folyosói ügyeleti rendszer 
ø BelsQ ellenQrzés-óra és foglalkozás 

látogatások, 
ø Hagyományos óraszervezés 
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 Leheto se gek 

 

ø Partnerek bevonása 

ø Német nyelvi kapcsolat keresése 

ø Szponzorok keresése 

ø Pályázatok 

ø Alapítvány 

ø Ingyenes továbbképzések (szakmai 
fejlQdés) 

ø Egyéb pályázati lehetQségek 

Vesze lyek 

 

ø Az iskola körzetében a lakosság 
elöregedése, az iskolás korú népesség 
számának csökkenése 

ø A nyolc- és hatosztályos 
középiskolák elszívó ereje 

 

 

1.7. Célok, feladatok a 2019/2020. tanévre 

Célok és feladatok a 2019/2020. tanévre 
 

A tanév céljainak és feladatainak megjelölésénél a 2018/2019. tanév nevelQ-oktató 

munkájának értékelésébQl, az nevelQtestületi értekezleten megfogalmazott határozatokból 
indultunk ki. 

Kiemelt célunk 
 

>Az intézményünkben olyan légkör megteremtése, melyben, tiszteletben tartva a gyermekek 
személyiségét, bevonjuk Qket saját iskolai életük szervezésébe, építünk az önállóságukra, 
figyelembe vesszük az egyéni képességeiket. Ennek megfelelQen megismertetjük velük a 
követelményeket, éreztetjük és tudatosítjuk bennük, hogy minden helyzetben számíthatnak 
a pedagógusok, az iskola valamennyi dolgozójának segítségére. Törekszünk az iskolai élet 
valamennyi résztvevQje között a megfelelQ empatikus, emberi kapcsolatok kialakítására és a 
tanulók számára korszerq ismeretek, a mindennapi életben hasznosítható és tovább 
fejleszthetQ tudás, alapmqveltség nyújtására képességeik, készségeik kialakításával és 
bQvítésével.  
Idézet: KQszegi Árpád Jánosné: >Pályázat intézményvezetQ (magasabb vezetQi ) beosztás 
ellátására-6.oldal= 

 
AlapvetQ célunk tehát egy bizalomra épülQ, nyugodt légkörben és környezetben történQ 
nevelés-oktatás, mely során a tanulók, szülQk, pedagógusok hármas egységének szoros és 
hatékony együttmqködése feltétele az eredményes munkának.  
A nevelQtestület szakmai felkészültsége, módszertani kultúrája, innovatív törekvései garanciát 
jelentenek a tanulók személyiségének , kompetenciáinak széles körq fejlesztésére. 
Iskolánk profilja az elQrehozott intenzív nyelvoktatás 2. évfolyamtól kezdQdQen 2, harmadik 
évfolyamon 3, majd negyedik évfolyamtól heti 4 óra idegennyelvi órákkal. Az idegen nyelvek 

oktatása (angol, német) mindig nagy hangsúlyt kapott az intézmény életében. ElQtérbe került 
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a kommunikáció, a beszédértés és beszédkészség fejlesztése a régi grammatizáló 
módszerekkel szemben. Diákjaink egyre gyakrabban jutnak el külföldre, mely során 
használhatják az iskolában megszerzett idegen nyelvi tudásukat.  Hosszú távú céljaink között 
szerepel külföldi tanulmányutak szervezése, leginkább német nyelvq területre, de szívesen 
felvennénk újra a kapcsolatot más országok iskoláival is. (tanulmányi kirándulás, csere 
kapcsolat&) Ez a múltban igen jól mqködött, de a partner iskolában bekövetkezett vezetQ 
váltás miatt ez a kapcsolat megszakadt. Tervezzük egy lengyelországi utazás lehetQségét: 
>Károly Róbert nyomában= témakörben. 
Kiemelt célunk továbbá az egészséges életmódra nevelés, feladatunk a káros szerek 
fogyasztásával kapcsolatos felvilágosító elQadások, beszélgetések megszervezése a tanulók és 
a szülQk részére. (DADA program, rendQrség által tartott felvilágosító elQadás a szülQk 
számára a drogfogyasztással kapcsolatos kisfilm, prezentáció bemutatásával)  
Kiemelten foglalkozunk a természetvédelem témakörével tanórákon és tanórán kívüli 
programokon. (KERT= Környezetvédelmi, Egészségvédelmi rendezvénysorozat a 
Természetért, Fenntarthatósági témahét, szelektív hulladékgyqjtés, tisztasági akciók, 
papírgyqjtés, használt elem gyqjtés, spórolás az energiával, természetes anyagokból kézmqves 
tárgyak, tablók, eszközök készítése&) 
A mindennapos testnevelés keretében nagy figyelmet szentelünk az egészséges táplálkozás, 
a mindennapos testmozgás fontosságának. Az itt étkezQ tanulók részére egészséges ételeket 
készítenek az iskola épületében található, ám a kerületi önkormányzat Gazdasági és 
Mqködtetési Csoportjához tartozó fQzQkonyha dolgozói. Az ételallergiás tanulók diétás ételt 
igényelhetnek. Nagy gondot kívánunk fordítani, a tanulók teljes körq testi-lelki egészségének 
fejlesztésére, a természetes és épített környezetünk védelmére. 
A tanulók közül sok diák sportol különbözQ egyesületekben. Az intézményben is biztosítjuk a 
kötelezQ órákon felüli mozgás lehetQségét az iskolai sportkör/ tömegsport foglalkozások 

keretében. Speciális KERT=szakkör= keretében két terület, az iskolai sportkör és a 
természetjáró szakkör együttmqködése alapján érdekes, új kezdeményezés keretében 
szeretnénk a sportot, a mozgást az egészséges életmóddal, az egészséges táplálkozással és 
egyéb érdekes témákkal kapcsolatos ismereteket, tevékenységeket ötvözni és kínálni 
tanítványainknak. 
Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is a balesetek megelQzésre, a prevencióra. Balesetvédelmi, 
tqzvédelmi, katasztrófavédelmi felvilágosítást tartunk már az elsQ tanítási napon a tanulóknak. 
Minden különleges, esetleg külsQs program elQtt szintén balesetvédelmi oktatásban 
részesülnek a tanulók (pl.tanulmányi kirándulások, erdei iskola, táborok&). Tqzriadót 
szervezünk már a tanév elején.  Felvilágosító elQadásokat, interaktív foglalkozásokat tartunk, 
külsQs elQadókat hívunk a témában. Tovább folytatjuk a DADA programot a rendQrséggel 
együttmqködve. Az internetes zaklatások, a droghasználat, káros anyagok & témakörében 
továbbra is célunk elQadók meghívása. 
 

Továbbra is célunk és feladatunk a pályázatok figyelése és amennyiben számunkra fontos és 

hasznos, pályázatok benyújtása. 
 

Az elmúlt tanévben elQször vettünk részt a határtalanul pályázaton Szepesség gyöngyszemei 
címmel. Erre az évre is elkészítettük a Határtalanul pályázatot. Erdélybe mennek tanulóink 

áprilisban. 
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>Minden pedagógus számára elfogadható, hogy a tanulókat olyan holnapi 
munkavégzésre, ill. élettevékenységekre kell felkészítenie, amelyek ma talán még nem is 

léteznek, esetleg elképzelni sem tudjuk.= 

(Ujvári István) 

Valóban nem tudjuk még, hogy ebben a gyorsan változó, digitalizált világban milyen tudásra 
lesz szüksége a felnövekvQ nemzedéknek az elkövetkezQ évtizedekben. 

 

Ezért kompetenciákat kell fejlesztenünk, olyan készségeket és képességeket, melyek 
birtokában garantálható a késQbbi tudásanyag elsajátítása. Különösen fontos a szociális 
kompetencia fejlesztése, a megfelelQ kommunikációs képesség elsajátítása, mely 
határozottsággal, megfelelQ önismerettel és magabiztossággal párosul. Sikerorientált tanulókat 
kell továbbengednünk a középiskolákba, ehhez viszont sikerekhez kell Qket juttatnunk. Nagy 
szerepe van ebben a motivációnak, a biztatásnak, az egyéni bánásmódnak, a 
felzárkóztatásnak, a fejlesztésnek. Ehhez szükség van olyan pedagógusokra, mint amilyenek a 
Károly Róbert Általános Iskolában dolgoznak, akik teljes meggyQzQdéssel hisznek abban, 

hogy munkájuk értelmet nyer tanítványaik késQbbi boldogulásában. 
 

 

>Nincs nagyobb öröm egy tanár számára, mint hogy elgyönyörködhet volt diákjai 
munkájában, sikereiben.= 

(Berkesi Sándor) 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy a diákjaink szorgalma, magatartása 

és tanulmányi átlaga-egész iskolai viszonylatban- szép eredményt mutatnak.(4,4-4,5). 

Szeretnénk ezeket az eredményeket legalább megtartani, természetesen akár tovább növelni. 

 

Továbbra is szeretettel várjuk vissza a régi diákokat élménybeszámoló, közösségi feladatok 
elvégzése, rendezvényeken való önkéntes segítés céljából.  A tehetséges volt tanulóink 
képzQmqvészeti alkotásaiból szívesen rendezünk kiállítást. 

>Egy tanár minden pillanatban döntési helyzetben van: el kell döntenie, hogy a 
tananyag bqvöletében él, és megpróbál "végezni az anyaggal", vagy segíti a diákjait, 

hogy kritikus, értQ, gondolkodó emberekké váljanak.= 

(PethQné Nagy Csilla) 

 

Nem szabad csak a tananyag mennyiségére koncentrálni. Sajnos kevés idQ van a 
gyakorlásra, a bevésésre. Abban kell segíteni a diákokat, hogy gondolkodó emberekké 

váljanak. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a kritikus, értQ gondolkodás segítése 
fontos célja és feladata nevelQ-oktató munkánknak. Egy-egy probléma több oldalról való 
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megközelítése, a kreatív, lényeglátó elgondolások elQhívása rendkívüli fejlesztési 
lehetQségeket kínál a tanulók vonatkozásában.  
 

>Igazán nevelni csak az tud, aki teljes meggyQzQdéssel hisz abban, hogy a nevelés 
lehetQsége - ha nem is végtelen, de - szüntelen.= 

(Rókusfalvy Pál) 

 

A 2018/2019.tanév értékelésekor a 3/2019.(VI 28.) nevelQtestületi határozat alapján a 
nevelQtestület egyhangúlag elfogadta, hogy az országos mérésekkel kapcsolatos fejlesztés 
minden pedagógus  számára kötelezQ feladat. Ennek érdekében a munkaközösségek 
megjelölték a konkrét célokat, feladatokat, valamint a fejlesztés útját, folyamatát. 
 

A nevelQtestület a 4/2019 (VI. 28.) határozata alapján megfogalmazásra került: >Kiemelt 
>célunk és feladatunk a tanulók egyéni fejlesztése, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás . 

 

Tehetséggondozás 
 

A tehetséggondozás kiemelt feladat. A Tehetségpont cím elnyerése mint cél, megjelenik a 
vezetQi programban, az éves munkatervekben. Az intézményben folyó tehetséggondozó 
tevékenység sokrétq. Nem csak a tanórákon, foglalkozásokon, hanem a tanórán kívüli 
tevékenységekben is számos eleme fellelhetQ a tehetséggondozó programunknak. Az éves 
eseménynaptár konkrétan tartalmazza a különbözQ rendezvényeket, versenyeket, 
tehetségnapokat, ahol a tanulók megvillanthatják tehetségüket, bátran megmutathatják, mely 

területeken kiemelkedQ a teljesítményük, mely témák iránt érdeklQdnek különösen, miben jók, 

és miben szeretnének jók lenni. Ilyen programok többek között a >Ki mit tud?=, a 
tehetségnapok, a témahetek kínálta lehetQségek, a versenyek, a különbözQ szakkörök, a 
szabadidQs, kulturális, sport programok, családi nap, zenei >koncertek=, témahetek, Károly 
Róbert hét, KERT hét, idegennyelvi napok programjai& . 

 

Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, korrepetálás: 

 

A felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, korrepetálás legalább olyan jelentQs feladat, mint a 
tehetségfejlesztés. 
 

Megvalósul a tanórákon, az iskolaotthonos tanulás során, a tanulószobai foglalkozásokon 

differenciált foglalkoztatás formájában, tanórán kívül szervezett formában (egyéni fejlesztés, 
korrepetálás). A tantárgyfelosztáson szereplQ elrendelt korrepetálásokon kívül a kollegák a 
tanítással le nem kötött munkaidQ terhére is szerveznek felzárkóztató foglalkozásokat, 
korrepetálásokat. 
 

A nevelQ-oktató munka hatékony és tervszerq ellátásához feltétlenül szükséges az egységes 
követelményrendszer betartása és betartatása. A 2018/2019. tanév év végi záró-értékelQ 
nevelQtestületi értekezletén a tantestület egyhangú igen szavazatával megerQsítette, hogy az 
egységes követelményrendszer betartása mindenki számára kötelezQ az SZMSZ-ben és a 
Házirendben foglaltaknak megfelelQen. (4/2019. (VI 28) nevelQtestületi határozat. 
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Mindamellett az SZMSZ felülvizsgálata folyamatban van, de az egységes 
követelményrendszerrel kapcsolatos szabályozáson nem kívánunk változtatni. 
 

A nevelQtestület 5/2019. (VI. 28.) határozata alapján egyhangúlag megerQsítést nyert, hogy a 

szakértQi véleménnyel rendelkezQ tanulók problémáit minden érintett kollega köteles 
megismerni, a tanítás során maximálisan figyelembe venni és annak megfelelQen eljárni. 
A 6/2019. (VI.28.) nevelQtestületi határozat alapján a nevelQtestület egyhangúlag 
megerQsítette, hogy a környezetvédelemmel és az egészséges életmóddal kapcsolatos 
feladatok még nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak a tanulók nevelése-oktatása során. 
 

 

Fontos terület a mérés-értékelés területe. A nevelQtestület felvetése alapján át kell gondolni, 
esetleg újratervezni a mérés-értékelési rendszerünket. Az új Nat /kerettantervek 
bevezetésével, a helyi tantervünk kidolgozása során lesz lehetQségünk ennek a nagyon fontos 

területnek az átdolgozására, mely érinti a többi alapdokumentumunk átdolgozását is. 
A nevelQtestületi egység erQsítése és a megközelítQleg azonos teherviselés az egyik 

legfontosabb feladata az iskolavezetésnek. A feladatok arányos elosztása mindig probléma, 
vannak, akik sokszor többet vállalnak, mint a többiek. Törekszünk a vállalások tervszerq 
megoldására, de mindig figyelembe kell venni azt a tényt, hogy ki miben erQs, tehetséges, és 
mit vállal szívesen.  
Az alsó és felsQ tagozat közelítése szintén további cél és feladat. Ebben a tanévben az 
óraszámok legtöbb esetben elérik a 26-t, több esetben közelítenek a maximum felé. Az üres 
állások miatt sok a helyettesítés, ehhez hozzátevQdik még az ügyeleti feladatok ellátása is, ami 

nagyon megterhelQ. Az Eseménynaptárban nyomon követhetQ, hogy milyen sok és sokszínq 
programot szerveznek a kollegák. Túlterheltek, ezért különösen nagy felelQsség hárul az 
iskolavezetésre, hogy közelítse egymáshoz a két tagozatot, és törekedjék továbbra is a jó 
hangulat megteremtésére. 
 
Fontos feladat a különbözQ dokumentumaink jogharmonizációja, a jogszabályok 
változásának megfelelQen az alapdokumentumok felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. 
 

Munkánk során törekszünk a jó partneri kapcsolatok megQrzésére, és további kapcsolatok 

kiépítésére. Különösen számítunk az osztály szülQi közösségek, és az intézményi szinten Qket 
képviselQ Intézményi SzülQi Szervezet támogatására, építQ kritikájára, jobbító, segítQ 
szándékú véleményére. Köszönjük a sok felajánlást, a tevQlegesen elvégzett munkálatokat 
(teremfestések, bútor szerzések, szállítások, öltözQszekrény készítés, pályázati lehetQségek, 
programokon való részvétel, kísérés&) 
A szülQkkel való kapcsolattartás formái: 
 

ø nyitott iskola révén a napi személyes találkozás 

ø fogadóórák 

ø fórumok 

ø szülQi értekezletek 

ø ISZSZ /választmányi értekezletek 

ø családlátogatások 

ø nyílt órák 

ø programok, rendezvények 

ø tanulmányi séták, kirándulások 

ø szabadidQs programok 

ø üzenQfüzet 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 
 

40 

 

ø E-napló 

ø internet 

ø e-mail, facebook 

ø online csoportok 

ø honlap 

ø kérelmek, határozatok 

 
Megjegyzés: Az idei tanévben nem érkezett egyéni munkarenddel kapcsolatos igény. 
 

 

Továbbra is kiemelt céljainknak és feladatainknak tekintjük a következQket 

 

Teljes körq személyiség fejlesztés 

 

Színvonalas nevelQ-oktató munka 

 

Kompetencia alapú oktatás, kulcskompetenciák fejlesztése, kiemelten a 
digitális kompetencia és a szociális kompetenciák fejlesztése  

 

Az önálló tanulási technikák megtanítása, a tanulók önmqvelésének 

megalapozása 

          

       

Változatos módszertani kultúra 

 

Differenciálás, egyénre szabott fejlesztés, korrepetálás, felzárkóztatás 

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 

A lexikális tudás közvetítése és a gondolkodásra nevelés, a gyakorlati 
ismeretek közvetítésének helyes aránya- problémamegoldó gondolkodásra 
késztetés 

 

Használható tudás, egyetemes kultúra, az alapvetQ emberi és társadalmi 
értékek közvetítése 

 

Szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes, biztonságos légkör 

megteremtése 

 

Szociális készségek fejlesztése, értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése 

 

Óvodából iskolába, negyedik évfolyamból ötödik évfolyamba történQ átmenet 
megkönnyítése, nyomon követése 
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A középiskolákban továbbtanulók életútjának követése 

 

IKT eszközök használatának preferálása 

 

Olvasóvá nevelés, könyvtárhasználat 
 

Az iskola hírnevének növelése- magas színvonalú nevelQ-oktató munka, 
tanórán kívüli programok& 

 

Zenei nevelés erQsítése-együttmqködés a Hubay JenQ zeneiskola tanáraival, 
iskolai kórus mqködtetése, szereplések, fellépések biztosítása 

 

Hagyományápolás 

 

Névadónk, Károly Róbert nevével fémjelzett programok  
 

Kapcsolódás a központilag meghirdetett témahetek programjaihoz 

 

Digitális témahéthez való kapcsolódás 
Környezeti, egészségnevelés, a természetes és az épített környezet megóvása, 
az egészséges életmód megismertetése és gyakoroltatása 

A Fenntarthatóságra nevelés (Fenntarthatósági témahét) 
Pénzügyi ismeretek tanítása (PÉNZ7) 
 

Közösségfejlesztés, a normatudatos magatartás fejlesztése 

 

Verbális erQszak visszaszorítása, resztoratív, konfliktuskezelési technikák 
tanítása, elsajátítása 

 

Egységes követelményrendszer/ Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, 
Munkaterv 

 

Továbbképzések, önképzés támogatása 

 

 

BelsQ tudásmegosztás 

 

Szociális hátrányok felmérése, ezek csökkentése 
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A csoportokban szociometriai elemzés készítése 

 

Az esélyegyenlQség biztosítása 

 

Adatvédelmi tevékenység (GDPR) 

 

A tanórák fegyelmének megerQsítése 

 

A tanulók kommunikációs készségeinek kiemelt fejlesztése 

 

Az országos kompetenciamérések, idegennyelvi és NETFIT mérések 

kielemzése és a további feladatok megfogalmazása 

 

Az idegen nyelvek oktatása során a beszédközpontúság elQtérbe helyezése 

 

Adminisztrációs tevékenységek precíz, naprakész ellátása 

 

Új NAT/kerettantervek megismerése- helyi tanterv átdolgozása 

 

Tehetséggondozás-kiemelt feladat (>Tehetségpont=cím elérése) 

 

Környezetvédelmi tevékenység erQsítése (>Ökoiskola= cím elnyerése)-KERT 

hét, szakköri tevékenység 

      

Honlapon minden fontos esemény, naprakész információk megjelentetése 

  

Kölcsönös és naprakész információáramlás a partnerekkel, 

munkatársakkal 
 

A belsQ és külsQ kapcsolatrendszerek szinten tartása illetve fejlesztése 

 

A pályaorientációs tevékenységek megszervezése 

 

Mindennapos testnevelés - úszásoktatás, sportköri/tömegsport programok 
gazdagítása  

 

Értékelési rendszerünk átvizsgálása, szükség szerinti módosítása (Iskolai 
dokumentumok módosítása) 
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A lemorzsolódást megakadályozó és megelQzést szolgáló intézkedések 
mindenkire vonatkozóan történQ megtétele. Tanórai differenciálás, egyéni 
fejlesztés, korrepetálás, tanulószoba, fejlesztQ jellegq szabadidQs 
foglalkozások. Folyamatos kapcsolat tartás a szülQkkel, gyermekvédelmi 
koordinátorral, a szociális munkatárssal, gyermekjóléti szolgálattal, a 
hatóságokkal. 
 

A tanórán kívüli programok, ünnepek, ünnepélyek, rendezvények, 
hagyományok méltó megünneplése, professzionális megrendezése 

 

Tanulmányi, kulturális és sportversenyek-tanulók felkészítése-lehetQségek 
biztosítása, az egészséges önbizalom, a magabiztosság, az önismeret 
fejlesztése, a sikerélmény biztosítása.  

 

 
Gondolkodni tudó és akaró, egészséges fiatalokat szeretnénk nevelni, akik használható 

tudásra és örök érvényq egyetemes értékekre tesznek szert, akik magukkal tudják vinni ezeket 

az értékeket, akik képesek a megszerzett kompetenciák, készségek és képességek birtokában 

eldönteni, hol és milyen keretek között képzelik el az életüket, a pályájukat, a hivatásukat. 

Ehhez olyan önfejlesztQ, önálló tanulási, ismeretszerzési technikákat kívánunk kínálni, melyek 

megalapozzák az egész életen át tartó tanulás lehetQségét, melyek segítenek eligazodni majd 

egy olyan világban, melyben olyan szakmák, hivatások, karrierlehetQségek lehetnek, melyek 

ma még nem is léteznek. Képessé kell tenni a diákokat a digitális technikák minQségi célokhoz 

rendelt használatához. Környezettudatos szemléletq, egészséges, az életben, a világban jól 

eligazodó nemzedék nevelése-oktatása a célunk és a feladatunk. 

 

>A világot megváltani nem lehet, 

de ennél kisebb programmal indulni, 

méltatlan az emberhez&= 

(Churchil) 

Gyermekvédelem 
 

A gyermekvédelmi feladatokat Somogyvári Péter Albertné fogja össze mint gyermek-és 
ifjúságvégelmi koordinátor. A megelQzés, a családok szociális és egyéb problémáinak 
megismerése- bár nehéz feladat a szülQk bezárkózása miatt,- de fontos tényezQ a megsegítés 

folyamatában. Sokszor nem elég az iskolai segítségnyújtás, tovább kell lépnünk a 
Gyermekjóléti szolgálat, a FIÓKA, irányában. Súlyosabb esetekben fel kell vennünk a 
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kapcsolatot a gyámhatósággal és szükség szerint a rendQrséggel, a kormányhivatalokkal. 
Továbbra is feladatunk a tanulók nehéz élethelyzetének a felismerése és a megfelelQ 
segítségnyújtás. Ebbe a folyamatba intézményi szinten be kell vonni a pszichológust, az 
osztályfQnököket és természetesen a szaktanárokat. Vannak olyan élethelyzetek, amikor 
szükségessé válik a családlátogatás - amennyiben a kollegák nem találnak zárt ajtókat. Az 
intézménybe kirendelt szociális munkatárs nagy segítséget jelenthet a problémás ügyek 
megoldására tett próbálkozásokban. További segítQ szerepet tölthet be az iskolaorvos és 
védQnQ, amennyiben az érintett szülQk hajlandóak segítségért fordulni hozzájuk. 

Pályaválasztási tevékenység 
 

A 2019/2020. tanévben is egy tanítás nélküli munkanapot tervezünk a pályaválasztással 
kapcsolatos feladatainkra. Ezen a napon a nyolcadikos tanulók pályaválasztási börzéken 
vehetnek részt, míg a kisebbeknek számos érdekes programot szervezünk iskolán belül és 
kívül. (rendQrségi bemutatók, intézménylátogatások, érdekes helyszínek, gyárak 
felkeresése. A pályaválasztási feladatok megszervezése folyamatos tevékenység a 
nyolcadikos osztályfQnökök és a szülQk számára. A döntésben segít az intézményünk által 
szervezett továbbtanulási szülQi fórum, ahol tíznél több középiskola képviselteti magát, 
megismertetvén ez által intézményüket a középiskolába készülQ tanulóknak és szüleiknek.   

A továbbtanulással kapcsolatos feladatokat és határidQket az Eseménynaptár és az 
OsztályfQnöki munkaterv részletesen tartalmazza. 

 

Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 
 

Kiemelt programjaink: 

 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések, iskolai ünnepélyek 

 

ø Tanévnyitó ünnepély: 2019. szeptember 2. hétfQ 8 óra 

 

ø Október 6. Aradi vértanúk napja- rádiós megemlékezés kiállítással 
egybekötve: 2019. október 4. péntek 

 

ø Október 23. ünnepély: 2019. október 22. kedd 

 

  

ø Március 15. ünnepély: 2020. március 13. péntek 

 

ø >A hQsök köztünk élnek= Karsa Ferenc szabadságharcos hQs sírjának 
megkoszorúzása: 2019. március 13. 
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ø Ballagási ünnepély: 2019. június 15. -10.30 óra (rövidített tanórák) 
 

ø Tanévzáró ünnepély: 2019. június 19. - 18 óra 

 
Hagyományaink 

Továbbra is különös figyelmet szentelünk a hagyományápolásra. A Károly Róbert 
nevével fémjelzett ünnepélyek, rendezvények, témanapok, versenyek és egyéb programok 
kiemelt programjai iskolánknak. A Németh Gábor kollegánk által megfestett dicsQ 

uralkodónk teljes nagyságában tükrözi azt az elszántságot, azt a magabiztos 
határozottságot, amit mi, az iskola nevelQtestülete nevelQ-oktató munkánk során 
képviselünk.  
 

 
 

 

Károly Róbert nevével fémjelzett hagyományaink kerület szerte ismertek. Minden évben 

megrendezzük a Károly Róbert napokat, mely rendezvénysorozatot évente változó 
tartalommal igyekszünk megtölteni. Az ismétlQdQ elemek (a kort idézQ jelenetek, apród- 

és lovagképzés, vetélkedQk, pályázatok, sakk-versenyek, bemutatók, jelmezkészítés, 
kiállítás rendezés.&) új köntösben jelennek meg, ezzel is élményszerqvé igyekszünk tenni 
a programokat. Az elmúlt évben Károly Róbert Fesztivál néven az iskolában tartottunk 
nagyszabású fesztivált, a 2019/2020. tanévben a Hubay JenQ Zeneiskola és Alapfokú 
Mqvészeti Iskola dísztermében kerül sor a Károly Róbert gála megrendezésére. 
 

 
 

Károly Róbert napok rendezvénysorozata: 

 
ø Károly Róbert kiállítás elkészítése 

ø Károly Róbert és kora-történelmi játék/ ünnepélyes megnyitó 

ø Károly Róbert szobrának megkoszorúzása 

ø >Regösök húrján= 3 Kerületi vers- és prózamondó verseny 

ø >Veszélyben a király!= 3sakkmérkQzés 

ø Magyarok napja 

ø Károly Róbert projekt délután a 6. évfolyamosoknak 
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ø Károly Róbert nyomában 3 kihelyezett tanítási órák 

ø Lovagi torna (felsQ tagozat) 
ø ApródképzQ (alsó tagozat) 

ø Kerti- party- családi nap 

ø Károly Róbert Gála 

 

 

Károly Róbert-díj adományozása 

 
Iskolánk legmagasabb elismerését, a Károly Róbert-díjat a tanulók közül azok a nyolcadik 
évfolyamos diákok kaphatják meg, akik megfelelnek a következQ kritériumoknak. 
A felterjesztés szempontjai:  

ø példamutató magatartás és szorgalom 

ø kitqnQ vagy jeles tanulmányi eredmény 

ø kiemelkedQ közösségi munka 

ø elismerésre méltó feladatok teljesítése 

ø az iskola hírnevének növelése 

ø a hagyományok ápolásában végzett kimagasló teljesítmény 

ø kiemelkedQ környezetvédelmi, egészségvédelmi feladatvállalás 

ø tanulmányi, kulturális, szabadidQs, sportversenyeken eredményes részvétel 
ø a diákönkormányzat munkájának segítése 

ø pályázatok készítése, pályázatokon való eredményes részvétel 
 

A díj odaítélésében a nevelQtestület dönt. A díj részei: plakett és oklevél 
Károly Róbert 3 díjban részesülhetnek az iskolába járó végzQs tanulók szülei is. 

 

A másik adható elismerés: A Károly Róbert Emléklap. Ennek odaítélésérQl is a 
nevelQtestület dönt elfogadott szabályzat alapján. 

 

 

 

 

Környezetvédelmi, Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a Természetért 
 

K E R T programok 

ø Kiállítás 

ø Ünnepélyes megnyitó 

ø Újrahasznosítás- hulladékszobor készítés 

ø Zöldség-és gyümölcsszobor készítése 

ø Gyümölcssaláta készítés 

ø ElQadások, meghívott elQadók részvételével 
ø Futárjáték 

ø Fqszerkert létesítése 

ø Kirándulások (Qshonos állatok megtekintése) 
ø Prezentációs bemutató kiselQadások 
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Könyvtárak éjszakája 

Immár harmadik éve kerül megrendezésre. Egyre nagyobb a sikere. Érdekes pályázati 
feladatokkal készülnek a 3.-6. évfolyamos tanulók. Lelkes pedagógusok csapata készíti elQ az 
érdekesnél érdekesebb feladatokat, próbákat. 

Témahetek 

ø Fenntarthatósági témahét 
ø PÉNZ7 

Az elmúlt tanévben mindkét témahéthez csatlakoztunk - nagy sikerrel. A 2019/2020. tanévben 
egy alsós osztály kezdeményezésével csatlakozni kívánunk a Digitális témahéthez is. 

 

Határtalanul pályázat: Részletesen a mellékletekben megtalálható OsztályfQnöki 
munkatervben! 

 

Fontosabb évfordulók 
 

Minden, az általános iskolai korosztályt érintQ évfordulóról megemlékezünk. Történhet ez a 
tanórákon a tananyag kapcsán, esetleg projektmunka keretében, vagy akár külön, kisebb 
nagyobb közösség által szervezett programok, tevékenységek keretében. 
 
 

Iskolai szintq rendezvények, programok 

 
 

ø HagyományQrzQ-tavaszi népszokások 

ø > Ki mit tud? 

ø HagyományQrzQ- Mikulás, Advent 
ø Mikulás bál 
ø Adventi készülQdés- >Bütyköldék= 

ø Ünnepélyes gyertyagyújtás 

ø Luca napi vásár 
ø HagyományQrzQ - farsang 

ø Farsangi bál (alsó tagozat) 
ø Farsangi és Valentin bál (felsQ tagozat) 
ø Könyvtárak éjszakája 

ø Tanulmányi kirándulások 

ø Anyák napja 

ø Gyermeknap 

ø Olvasóklub 

ø 8. évfolyamosok faültetése 

ø Pályaorientációs nap 
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ø Olvasás világnapja 

ø Olvasóklub 

ø Népmese illusztrálás 

ø Zene világnapja 

ø Állatok világnapja (kutya és saját kisállat bemutató) 
ø Karácsonyi játék-és ruhagyqjtés 

ø Világnapok 

ø Évfordulók 

 

 

Idegennyelvi programok 

 
ø Halloween- party 

ø Szent Márton napi felvonulás 

ø Idegennyelvi akadályverseny 

ø Valentin nap 

ø Idegennyelvi projektmunkák kiállítása 

ø Idegennyelvi napok 

 
 

Iskolába csalogató programok 

 
ø Kerti party-családi nap, zsibvásár 
ø Kakaó-party-iskolába csalogató leendQ elsQsöknek 

ø Károly Róbert Csodavár- iskolába csalogató leendQ elsQsöknek 

ø Az iskola bemutatkozása az óvodákban 

ø Nyílt órák a leendQ elsQs szülQknek 

ø Fórum a leendQ elsQs szülQknek 

 

Osztályprogramok: 
 

ø Színházlátogatások 

ø Bábszínház látogatások 

ø Cirkuszlátogatások 

ø Állatkerti séták feladatokkal egybekötve 

ø Qshonos állatok megtekintése 

ø Nevesincs-tó 

ø Csobogós-patak 

ø KRESZ-park 

ø FarkaserdQ 

ø Homoktövis Természetvédelmi Tanösvény 

ø Városliget 
ø HQsök tere 

ø Gellérthegy 

ø SzemlQhegyi barlang 

ø Margitszigeti séták 

ø Visegrádi kirándulás 

ø Veresegyházi medvefarm 

ø Katalin pusztai kirándulás 
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ø Ópusztaszer 
ø Agárd 

ø Szentendre 

ø Esztergom 

ø Tata 

ø Dunakeszi 

ø Vasúttörténeti Park 

ø Természettudományi Múzeum 

ø Nemzeti Múzeum 

ø MezQgazdasági Múzeum 

ø 3D galéria 

ø Utazó Planetárium 

ø Szent István Bazilika 

ø MTVA látogató Központ 
ø General Electrik 

ø Parlament 

ø Bonbonetti Csokoládégyár 
ø FQvárosi Csatornázási Mqvek 

ø FQvárosi Hulladékhasznosító 

ø Nagy Sportág Választó 

ø Korcsolya a Pólus Centerben 

ø Játszótér látogatások 

ø Játszóházak 

ø Szabadulós szoba 

ø Kalandpark 

ø Paintball 

ø Mozi 

ø Luca-nap 

ø Húsvéti bütykölde 

ø Osztály klubdélutánok 

ø Mikulás 

ø Karácsony 

ø Húsvét 
ø Gyereknap 

 

 

 

A fQbb programok megtalálhatóak a mellékletben elhelyezett 
Eseménynaptárban, részletesebben a tanmenetekben, foglalkozási 

tervekben.  
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Tevékenység FelelQs HatáridQ EllenQriz Indikátor Megjegyzés 
Az iskola fQ profiljának-

>ElQrehozott intenzív 
nyelvoktatás 2. 
évfolyamtól=-megQrzése, 
erQsítése 

nyelvtanárok, minden 
érintett 

folyamatos intézményvezetQ programok, 

rendezvények 
ellenQrzése, 
dokumentum 

elemzés,  

 

SzülQi értekezletek, 
fogadóórák, nyílt napok 
tartása 

igazgatóhelyettesek 

osztályfQnökök 

ütemterv szerint intézményvezetQ tájékozódás, 
személyes részvétel 

 

A kiemelt figyelmet 

igénylQ tanulók 
fejlesztésének 
megszervezése 

igazgatóhelyettesek 

fejlesztQ pedagógusok, 
gyógypedagógus 

szeptember elsQ hete intézményvezetQ dokumentum 

ellenQrzés 

Utazó gyógypedagógiai 
szolgálattal 
kapcsolatfelvétel 

Etika-erkölcstan/hittan 
oktatás megszervezése 

igazgatóhelyettesek, 
osztályfQnökök 

szeptember 1. intézményvezetQ dokumentum 

ellenQrzés 

Csoportváltás lehetQsége 
a jogszabályok szerint! 

MegfelelQ szülQi 
nyilatkozatok beszerzése,  

igazgatóhelyettesek, 
osztályfQnökök 

szeptember 1. intézményvezetQ dokumentum 

ellenQrzés 

GDPR !!! 

Szociális hátrányok, 
veszélyeztetettség, HH, 
HHH tanulók felmérése 

osztályfQnökök, 
gyermekvédelmi 
koordinátor 

szeptember  igazgatóhelyettesek dokumentum 

ellenQrzés, 
személyes 
konzultáció 

kapcsolat felvétel a 
Gyermekjóléti 
szolgálattal és az iskolai 
szociális munkatárssal 

Mindennapos 

testnevelés, kötelezQ 
úszásoktatás 
megszervezése 

testnevelQk, tanítók, 
igazgatóhelyettesek 

szeptember 1 

- szeptember elsQ 
hete 

intézményvezetQ dokumentum 

elemzés 

BVSC-vel való kapcsolat 
felvétel 

Gyógytestnevelés 
megszervezése 

testnevelQk, 
kerületi Nevelési 
tanácsadó 

szeptember elsQ 3
második hete 

intézményvezetQ beiratkozások 
ellenQrzése 
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Tevékenység FelelQs HatáridQ EllenQriz Indikátor Megjegyzés 
Munkaközösségi, 
munkacsoport, egyéb 
munkatervek elkészítése 

munkaközösség-

vezetQk,  
egyéb munkatársak 

tanévkezdés igazgatóhelyettesek, 
intézményvezetQ 

 mk.vezetQk, , 
gyermekvédelmi 
koordinátor, fejlesztQ 
pedagógusok, DÖK, & 

Felmentések, 
határozatok elkészítése 

iskolatitkár, 
osztályfQnökök, 
szaktanárok 

folyamatos igazgatóhelyettesek dokumentum 

elemzés 

 

Naprakész, precíz 
adminisztráció vezetése 

E-napló vezetése 

minden kollega, 

iskolatitkár 
folyamatos igazgatóhelyettesek, 

intézményvezetQ 

dokumentum 

ellenQrzés,  
 

A tanulók értékelése, 
ellenQrzése, a megfelelQ 
számú érdemjegy 
/szöveges értékelés 
biztosítása 

minden pedagógus folyamatos osztályfQnök, 
igazgatóhelyettesek, 
intézményvezetQ 

dokumentum 

ellenQrzés 

 

MunkaidQ nyilvántartás igazgatóhelyettesek folyamatos intézményvezetQ dokumentum 

ellenQrzés 

 

Statisztikai jelentések, 
kimutatások  készítése 

minden kollega, 

igazgatóhelyettesek 

folyamatos és 
határidQhöz kötött 
(Okt. 1 statisztikai 

adatszolgáltatás) 

intézményvezetQ dokumentum 

ellenQrzés 

 

Óra, foglalkozás 
látogatások, 
hospitálások 

szaktanárok, tanítók, 
osztályfQnökök, 
munkaközösség-

vezetQk, igazgató-

igazgató helyettesek, 
önértékelést támogató 
munkacsoport tagjai 

folyamatos intézményvezetQ, 
önértékelési csoport 

óra és foglalkozás 
látogatások, 
dokumentum 

elemzés 

lsd. BelsQ ellenQrzési 
terv, munkatervek 
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Tevékenység FelelQs HatáridQ EllenQriz Indikátor Megjegyzés 
A diákjogok 
érvényesülése 

DÖK segítQ tanár, 
osztályfQnökök 

folyamatos igazgatóhelyettesek, 
intézményvezetQ 

megbeszélések, 
beszélgetések, DÖK 
gyqlések, diák 
közgyqlés 

 

Személyiségfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok 

minden kollega folyamatos igazgatóhelyettesek 

önértékelést támogató 
munkacsoport 

dokumentum 

elemzés, személyes 
konzultáció, 
helyszíni szemle, óra, 
foglalkozás 
látogatások 

 

Közösségfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok 

minden kollega folyamatos igazgatóhelyettesek, 
önértékelést támogató 
munkacsoport, 

munkaközösségvezetQk 

dokumentum 

elemzés, személyes 
konzultációk, 
helyszíni szemlék 

Szociometriai 

vizsgálatok! 

HagyományQrzés, 
hagyományápolás 

minden iskolai dolgozó folyamatos igazgatóhelyettesek, 
munkaközösség-vezetQk, 
intézményvezetQ 

beszámoltatás, 
szemle 

 

Iskolai ünnepélyek, 

rendezvények 
elQkészítése, 
megszervezése 

munkaközösség-

vezetQk, felkért 
kollegák 

folyamatos igazgatóhelyettesek, 
intézményvezetQ 

beszámoltatás, 
dokumentum 

elemzés, 
mqsortervek 
elemzése 

 

Faliújságok, osztályok, 
rendezvények 
színhelyének dekorálása, 
elQkészítése 

A munkatervben 

megjelölt felelQsök, 
osztályfQnökök 

folyamatos, 

rendezvényhez kötött 
igazgatóhelyettesek, 
munkaközösség- vezetQk 

helyszíni szemle, 
forgatókönyvek 
átnézése 

 

Tanórán kívüli 
tevékenységek  

érintett kollegák folyamatos igazgatóhelyettesek helyszíni szemle, 
látogatások 
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Tevékenység FelelQs HatáridQ EllenQriz Indikátor Megjegyzés 

SzabadidQs, 
tanulmányi, kulturális, 
sport tevékenységek, 
versenyek 

érintett kollegák folyamatos igazgatóhelyettesek helyszíni 
ellenQrzés, 
tervezetek , szülQi 
hozzájárulások 
ellenQrzése 

 

A nyolcadik osztályos 
tanulók 
pályaválasztásának 
koordinálása, segítése 

nyolcadikos 

osztályfQnökök, 
munkaközösség-

vezetQ 

folyamatos intézményvezetQ értekezletek tartása, 
dokumentumok 

ellenQrzése 

HatáridQk!-lsd 

TanévkezdQ rendelet 

A lemorzsolódást 
megelQzQ és segítQ 
tevékenység 

minden kollega folyamatos intézményvezetQ dokumentum 

ellenQrzés, óra és 
foglalkozás 
látogatások 

 

DADA program 

elindítása 

érintett 
osztályfQnökök 

folyamatos igazgatóhelyettesek foglalkozás 
látogatások, 
beszámoltatás 

 

Takarékosságra 
nevelés 

minden munkatárs folyamatos    

Egészségvédelmi, drog 
prevenciós és 
környezetvédelmi  
programok  

osztályfQnökök, 
szaktanárok 

folyamatos igazgatóhelyettesek dokumentum 

elemzés, 
beszámoltatás 

 

Témahetekhez való 
csatlakozás 

érintett kollegák ütemterv szerint igazgatóhelyettesek, 
intézményvezetQ 

dokumentum 

elemzés, óra és 
foglalkozás 
látogatások 

Pénzhét, 
Fenntarthatósági hét 
Digitális témahét 

MinQsítési eljárások, 
tanfelügyeleti eljárások 
elQkészítése 

iskolavezetés OH értesítése 
alapján 

intézményvezetQ 

Tankerület 
eljárás lefolytatása, 
dokumentum 

elemzés 

Munkaterv alapján 
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Tevékenység FelelQs HatáridQ EllenQriz Indikátor Megjegyzés 

BelsQ 3külsQ 
kapcsolatok építése 

minden kollega folyamatos intézményvezetQ beszámoltatás, 
konzultáció, 
dokumentum 

elemzés 

Kapcsolatok bQvítése 

Goethe Intézet 
Német nemzetiségi 
oktatásban részt vevQ 
iskolák 

SzülQi 
munkaközösségek 
mqködtetése 

osztályfQnökök, 
ISZSZ (Iskolai 

SzülQi Szervezet) 
ISZV-Iskolai SzülQi 
Választmány 

folyamatos intézményvezetQ megbeszélések, 
értekezletek, 
személyes 
konzultáció 

 

 

KülsQs tanfolyamok 
figyelemmel kísérése 

intézményvezetQ folyamatos 

kapcsolattartás 

Tankerület dokumentum 

ellenQrzés, 
személyes 
ellenQrzés 

 

Korrekt, naprakész 
információáramlás 

minden érintett folyamatos intézményvezetQ helyben szokásos 
módon 

Honlap! Média! 

Egységes 
követelményrendszer 

minden érintett folyamatos igazgatóhelyettesek,  
intézményvezetQ 

dokumentum 

elemzés, személyes 
ellenQrzés 

Diákok, pedagógusok, 
szülQk 

(Pedagógiai program, 
SZMSZ, Házirend ) 

Országos 
kompetenciamérés 
elemzésébQl fakadó 
feladatok 

szaktanárok folyamatos igazgatóhelyettes, 
intézményvezetQ 

beszámoltatás, 
dokumentum 

elemzés 

Tanév végi értékelés-

intézkedési tervek 

Naprakész 
együttmqködés a 
Tankerülettel, 
határidQs feladatok 
betartása, jelentési 
kötelezettségek 

intézményvezetQ folyamatos Tankerület beszámoltatás, 
dokumentum 

elemzés, személyes 
konzultációk 
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Tevékenység FelelQs HatáridQ EllenQriz Indikátor Megjegyzés 

Tanulmányok alatti 
vizsgák megszervezése 

igazgatóhelyettesek alkalmanként intézményvezetQ helyszíni 
ellenQrzés, 
dokumentum 

elemzés 

 

 

Új NAT-

kerettantervek 

helyi tanterv 

elkészítése 

minden kollega folyamatos, 

központilag 
meghatározott 
határidQ 

intézményvezetQ dokumentum 

elemzés, 
folyamatok 

követése, elemzése 

Alapdokumentumok 3 

új pedagógiai program, 
helyi tanterv 

egymáshoz igazítása 

>Tehetségpont= cím 
elérése 

Tehetséggondozó 
munkacsoport 

folyamatos intézményvezetQ programok, 

dokumentumok 

elemzése, helyszíni 
ellenQrzés 

Tehetséggondozó 
munkacsoport 

programja 

>Ökoiskola= cím 
elérésére való törekvés 

munkaközösségek, 
szaktanárok 

folyamatos intézményvezetQ programok, 

dokumentáció 
elemzése, helyszíni 
ellenQrzés 
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1.8. Kapcsolatok 

Szakmai együttmqködés civil szervezetekkel, egymással, más 
intézménnyel, tankerülettel 

Bogáncs Utcai Iskolásokat SegítQ Alapítvány 

 
2013-ban alapítottuk. RemélhetQleg a jövQ évben már képes lesz fogadni az 1 %-os 

felajánlásokat. Jelenleg udvari homokozóra gyqjt az alapítvány. 

KülsQs partnereink a következQk: 
 

ø Észak-Pesti Tankerületi Központ 

ø Oktatási Hivatal 

ø Budapest FQváros XV. Kerület Rákospalota 3 Pestújhely - Újpalota Önkormányzata 

ø Budapest FQváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala 

ø Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ 

ø XV. kerületi RendQrkapitányság 

ø FQvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

ø Budapest IV-XV. kerület Tqzoltó parancsnokság 

ø Csokonai Kulturális és Sportközpont  

ø kerületi óvodák 

ø kerületi iskolák és a szomszéd kerületek középiskolái (pályaválasztás) 

ø Hubay JenQ Zeneiskola és Alapfokú Mqvészeti Iskola 

ø Kerületi Tehetségpont 

ø Kerületi munkaközösségek 

ø Iskolaorvosi és védQnQi szolgálat 

ø Iskolafogászat 

ø A hittan oktatással kapcsolatos egyházak képviselQi 
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ø TERKE- Tegyünk Együtt Rákospalota - Kertvárosért Közhasznú Egyesület 

ø XV. kerületi média 

ø Budapesti LegyQzhetetlen Feketék (BLF) 

ø A Négy Muskétás (tánc egyesület) 

ø KELLÓ Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 

ø Pedagógiai Oktatási Központ 

ø EGYMI 

ø SzakértQi bizottságok 

ø Színházak, bábszínház-színházak 

ø FQvárosi Nagycirkusz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 

                                                                 Munkaterv 

 
58 

2. A tanév rendje 
 

Az emberi erQforrások minisztere 11/2019.(VII.3) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév 
rendjérQl alapján: 
 

Tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok 

 

A tanítási évben 186 munkanap lesz. 

  
EbbQl a tanítási évben a nevelQtestület meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot 

tanítás nélküli munkanapként használ fel, amelybQl egy munkanap programjáról a 
nevelQtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy 
tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. Így a tanítási 
napok száma: 180 nap. 
 

 
Az elsQ félév és a tanítási év utolsó napját követQ 15 napon belül az iskola nevelQtestületi 
értekezleten végzi el a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. 
Az értekezletrQl készült jegyzQkönyvet meg kell küldeni tájékoztatás céljából a fenntartónak. 
A tanítási évben nevelQtestületi értekezleten el kell végezni az intézményre vonatkozó az 
országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal 
kapcsolatos támogató rendszer, és a NETFIT rendszer szerinti fizikai fittségi mérések 
legutolsó rendelkezésre álló adatainak vizsgálatát, elemzését, értékelését. A nevelQtestületi 
értekezletrQl készített jegyzQkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az Iskolai SzülQi 
Szervezetnek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 
 
 

A 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet értelmében 
 

A tanítási év: 2019. szeptember 2.- 2020. június 15-ig tart. 

 

ElsQ félév:2019. szeptember 2.- 2020. január 24-ig tart 

 

Tanulók értesítése a félévi eredményekrQl: január 31-ig 

. 

Féléves értékelQ nevelQtestületi értekezlet: 2020. február 7. péntek 

15 napon belül (február 15-ig)- a nevelQtestületi értékelQ értekezletrQl a 
jegyzQkönyvet meg kell küldeni a  fenntartónak 

 

Második félév: 2020. január 27.-június 15. 
 

Év végi nevelQtestületi értekezlet: 2020. június 30. kedd 

15 napon belül (június 28-ig) - teljes beszámoló küldése a fenntartónak 
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Tanítási szünetek 

Qszi szünet:  
Utolsó tanítási nap: 2019. október 25. péntek 

ElsQ tanítási nap: 2019. november 4. hétfQ 

 

Téli szünet 
Utolsó tanítási nap:2019. december 20. péntek 

ElsQ tanítási nap: 2020.január 6. hétfQ. 
 

Tavaszi szünet 
Utolsó tanítási nap: 2020. április 8. szerda 

ElsQ tanítási nap: 2020. április 15. szerda 

 

 

Témahetek 

 

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét: 
2020. március 2-6 között 
 

Digitális témahét: 2020. március 23-27 között 
 

Fenntarthatósági témahét:2020. április 20-24 között 
 

 

 

Központi mérések 

 

DIFER mérés: 2019. október 25.-létszámjelentés 

Mérés elvégzése: november 29-ig. 

 

Országos kompetenciamérés 

2020. május 27. 
Adatok beküldése: 2019. november 22. 
 

Idegen nyelvi mérés: 2020. május 20. 
Adatok beküldése: 2019. november 22. 
 

NETFIT: 2020. január 8-április 24. 
Eredmények feltöltése: 2020. május 29-ig 
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2020. január 6. és március 31. között szakmai ellenQrzést végez az Oktatási 
Hivatal az iskolai lemorzsolódással kapcsolatosan 

 

 

A tanítás nélküli munkanapok idQpontja és programja 
 

 

 Dátum Program Megjegyzés 

    

1. 2019. szeptember 25. Pályaorientációs nap 

BelsQ-külsQs programok 

Szakmák megismerése 

Pályaválasztási börze megtekintése 

A nap programját az 
alsó tagozatos és az 
osztályfQnöki 
munkaközösség 
szervezi 

2. 2019. december 9.  NevelQtestületi munkaértekezlet 
Téma: Az új Nemzeti alaptanterv/ 
kerettantervek4helyi tanterv 

kidolgozása 

Ezzel együtt a 
Pedagógiai program 
módosításának 
elQkészítése 

3. 2020. február 7. Félévi nevelQtestületi értekezlet 
A nevelQ-oktató munka értékelése 

15 napon belül 
jegyzQkönyv 
beküldése a 
Fenntartónak 

4. 2020. április 8. KészülQdés Húsvétra 

Húsvéti hagyományok nyomában 

 

KülsQs programok látogatása 

 

5. 2020. április 15. NevelQtestületi továbbképzés, 

csapatépítQ program 

 

Tanulmányi 
kirándulások 
elQkészítése, 
programelemek 

kipróbálása 

6. 2020. június 5. Diákönkormányzat által javasolt: 
Gyermeknap 

Kirándulások, 
iskolán kívüli színes 
programok 

 

 

 

Munkanap átcsoportosítással kapcsolatos munkanapok 

 

 
Átcsoportosított 

munkanap 

A munkanap 

ledolgozása 

Programja Megjegyzés 

2019. december 24. 

kedd hivatalos 

ledolgozása:  
2019. december 7. 

szombat 

2019. október 
19. szombat 

KÁROLY RÓBERT 

CSALÁDI NAP 

SzülQk, tanulók, 
nevelQtestület, 
alkalmazotti 

közösség 

2019. december 27. 2019. december Karácsonyi Gyertyagyújtás-  
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péntek hivatalos 
ledolgozása: 

 2019. december 

14. szombat 

14. szombat  

1. TEHETSÉGNAP 

 

LUCA napi vásár 
    

    

 

Az iskolai kórus idQpontja-minden héten 1 óra:  

keddi napokon, 13.50 kezdéssel 
. 

Értekezletek, megbeszélések 
 

÷ VezetQi megbeszélések: minden hétfQn és feladattól függQen 

 

÷ KibQvített vezetQségi értekezletek: minden hónapban az elsQ hétfQn-és alkalmanként a 
feladattól függQen 

 

÷ Évfolyam megbeszélések: Eseménynaptárban rögzítve 

 

NevelQtestületi értekezletek: 
 

ø Alakuló értekezlet: 2019. augusztus 23. 
ø Tanévnyitó értekezlet: 2019. augusztus 30. 

ø NevelQtestületi munkaértekezlet: 2019. december 9. 
ø Félévi értékelQ nevelQtestületi értekezlet: 2020. február 7. 
ø NevelQtestületi továbbképzés, csapatépítQ tréning: 2020. április 15. 
ø Tanévzáró értekezlet /nevelQ-oktató munka értékelése: 2020. június 

30. 

 

Osztályozó értekezletek: 
 

ø Félévi osztályozó értekezlet: 2020. január 27. 
ø Tanév végi osztályozó értekezlet: 2020. június 16. 

 

Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek: 

 

A tanév elQkészítésekor, félévkor és a tanév végén tervezetten, valamint az 
aktuális feladathoz rendelten 
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Az idQpontokat a munkaközösségi munkatervek, a munkacsoportok munkatervei és az 
eseménynaptár tartalmazzák. 

 

Munkacsoportok megbeszélései: 
  

Tervezetten a munkatervekben, adott aktuális feladathoz rendelten 

 

 

SzülQi értekezletek: 

Évfolyam IdQpont Megjegyzés 

1.évfolyam 2019. szeptember 2. 

 

 

2.-4. évfolyam 2019. szeptember 3. - 4. 

 

 

5.-6. évfolyam 2019. szeptember9. Közös szülQi fórummal 
kezdQdik 

7.-8. évfolyam 2019. szeptember 10. Közös szülQi fórummal 
kezdQdik 

RendQrség 
>Drogfogyasztással 

kapcsolatos 

prezentációja= 

1.-4. évfolyam 2020. február 4.-6. 

 

 

5.-6. évfolyam 2020. február 11. Közös fórummal 
kezdQdik 

félévi munka értékelése 

7.-8. évfolyam 2020. február 12. Közös fórummal 
kezdQdik 

félévi munka értékelése 

   

1.-4. évfolyam 2020. május 4-8. Több helyen anyák 
napi ünnepéllyel 

egybekötve 

5.-6. évfolyam 2020. május 11. Közös fórummal 
kezdQdik 

éves munka értékelése 

7.-8. évfolyam 2020. május 12. Közös fórummal 
kezdQdik 

éves munka értékelése 
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8. évfolyamos pályaválasztási értekezlet, fórum: 2019. október 24. 

 

SzülQi választmányi  értekezletek: 

 

2019. szeptember 12. 

2020. február 13. 
2020. június 11. 

 

SzülQk értesítése a tanulók gyenge tanulmányi eredményérQl 
 

1. félévben: december. és január. 
 

2. félévben: április. és május  
 

Fogadóórák: 
 

ø Iskolavezetés részérQl : reggel 6.30-este 17.30-ig 3elQre egyeztetett idQben- szükség 
szerint  

ø Pedagógusok részérQl: 2019. november 27. 

ø Pedagógusok részérQl: 2020. április 6. 
 

 
 

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TARTALMI KERETEI SZÖVEGÉRTÉS, 
MATEMATIKA 

1. SZÖVEGÉRTÉS TESZT 

Az Országos kompetenciamérés (a továbbiakban: OKM) szövegértés részében a tanulónak 
szövegértési képességérQl kell számot adnia. Az OKM szövegértés fogalmának definíciója a 
következQ: 

A szövegértés az írott nyelvi szövegek megértésének, használatának és a rájuk való 
reflektálásnak a képessége annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását, 
képességeit, kikapcsolódjék, sikerrel alkalmazkodjon vagy vegyen részt a mindennapi 
kommunikációs helyzetekben. 

2. MATEMATIKATESZT 

Az OKM matematika részében a tanulóknak matematikai eszköztudásukról kell számot 
adniuk. Az OKM-ben mért matematikai eszköztudás definíciója a következQ. 

Az OKM-ben vizsgált matematikai eszköztudás magában foglalja: 
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- az egyénnek azt a képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika 
szerepét a valós világban; 

- a matematikai eszköztár készségszintq használatát; 

- az elsajátított matematikai tudás valós élethelyzetekben való alkalmazásának igényét és az 
erre való képességet; 

- a matematikai eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és együttmqködésben 
az egyén életkorának megfelelQ szinten. 

A fizikai fittségi mérések iskolai évfolyamokra vonatkozó tartalmi kerete 

A NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) 4 fittségi profilban 9 mérés 
segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A 
mérések eredményei teszttQl függQen két illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, 
fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. 

Tartalmi elemei: 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 
Testtömeg mérése 3 testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérése 3 testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) 3 aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 
Ütemezett hasizom teszt 3 hasizomzat ereje és erQ-állóképessége 

Törzsemelés teszt 3 törzsfeszítQ izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvQtámasz teszt 3 felsQtest izomereje 

Kézi szorítóerQ mérése 3 kéz maximális szorító ereje 

HelybQl távolugrás teszt 3 alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 
Hajlékonysági teszt 3 térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípQízületi mozgásterjedelem 

Tanulmányok alatti vizsgák eredményei, tapasztalatai 
 

A 2018/2019. tanév követelményeit egy elsQ osztályos tanuló nem teljesítette 
Újra járja az elsQ osztályt. tanulmányok alatti vizsgát nem kellett szerveznünk, 
mivel nem volt ilyen tanulónk. 
A 2019/2020. tanévben a tanulmányok alatti vizsgákat továbbra is a 
jogszabályok alapján félévkor és év végén tervezzük, ha szükséges. 
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Az információáramlás színterei: 
 

ø telefonos kapcsolat 

ø elektronikus levelezés 

ø Facebook, 

ø üzenQfüzet 
ø honlap, 

ø személyes kapcsolat, 
ø fogadóórák, 
ø szülQi értekezletek, 
ø családlátogatások, 
ø nyílt órák, 
ø iskolai rendezvények, 
ø kérelmek, határozatok 

ø megbeszélések, értekezletek 

ø Iskolai SzülQi Választmány értekezletei/ megbeszélései 
ø E-napló 

 

 

 

Beiskolázás, pályaválasztás 

 
A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának feladatait, ütemezését a TanévkezdQ 
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
Ezek szerint: 

 

HatáridQ Feladat FelelQs 

2019. október 31. A nyolcadik évfolyamos tanulók 
tájékoztatása a felvételi eljárás 
rendjérQl 

osztályfQnökök 

 

2019. december 6. A tanulók jelentkezése a központi 
felvételi vizsgára 

szülQk, 
osztályfQnökök 

2020. január 18. Az általános felvételi eljárás 
kezdete 

szülQk 

2020. január 18. 
10:00 óra 

Központi írásbeli vizsgák a 6 és 8 
évfolyamos gimnáziumokba, a 9 
évfolyamra 

szülQk 

2020. január 23. 
14:00 

Pótló központi felvételi vizsgák a 
6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban ill. a kilencedik 
évfolyamra 

 

2020. február 06. Tanulók értesítése a központi 
felvételi vizsgán elért 
eredményeikrQl 

 

2020. február 19. Az általános iskola továbbítja a osztályfQnökök 
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jelentkezési lapokat a középfokú 
iskolákba illetve , a tanulói 
adatlapok elsQ példányát az 
Oktatási Hivatalnak 

intézményvezetQ 

2020. február 24 3 

március 13. 
Szóbeli meghallgatások 
(felvételik) 

SzülQk 

2020. március 16. A középfokú iskola 
nyilvánosságra hozza  a 
jelentkezQk felvételi jegyzékét. 

középfokú iskola 

2020. március  
19-20. 

Tanulói adatlapok módosításának 
lehetQsége 

szülQk, 
osztályfQnökök 

2020. március 23. Módosító adatlap elküldése osztályfQnökök, 
intézményvezetQ 

2020. április 30. A középfokú iskolák értesítik a 
tanulókat és az általános iskolát  a 
felvételrQl vagy az elutasításról 

középfokú iskolák 

2020. június  
22-24. 

Beiratkozás a középfokú 
iskolákba 

szülQk 

 
Az Arany János Tehetséggondozó Programra , az Arany János Kollégiumi Programra  
valamint az Arany János  Kollégiumi - Szakközépiskolai Programra való jelentkezés 
feltételeit és folyamatát a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A TanévkezdQ rendelet 3. számú melléklete tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek 
a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelQs miniszter hirdet meg az iskolák részére. 
 

Minden az általános iskolai korosztályt érintQ versenyen szeretnénk részt venni. 
 

Projektoktatást lehetQvé tevQ témahetek: 
 

ø >Pénz7= pénzügyi és vállalkozói témahét 
ø Fenntarthatósági Témahét 
ø Digitális témahét 

 

 

Mindhárom témahét programjaiba be kívánunk kapcsolódni. 
 

Országos mérés, értékelés 

 

ø DIFER mérés: 2019. október 8. 

 

 

ø Országos idegen nyelvi mérés: 2020. május 20. 
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ø Országos kompetenciamérés: 2020. május 27. 

 

 

ø A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (5.-8. évfolyam)-
eredmények feltöltésének határideje: 2020. május 29. 

 

3. VezetQi feladatok ütemezése 

3.1.VezetQk benntartózkodási rendje a 2019/2020. tanévben 

 
Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 

A. hét 3 naptárban páros hét 

 

  HétfQ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

       

KQszegi 
Árpád 

Jánosné 

intézményveze
tQ 

7.30-tól 
15.30-ig 

8.00-tól 
16.00-ig 

7.30-tól 
15.30-ig 

8.00-tól 
16.00-ig 

7.30-tól 
15.30-ig 

       

Bognár 
Károlyné 

általános 
igazgatóhelyet

tes 

6.30-tól 
14.30-ig 

9.30-tól 
17.30-ig 

6.30-tól 
14.30-ig 

9.30- 

17.30-ig 

6.30-tól 
14.30-ig 

       

Somogyvári 
Péter 

Albertné 

igazgatóhelyet
tes 

9.30- 

17.30-ig 

6.30-tól 
14.30-ig 

9.30- 

17.30-ig 

6.30-tól 
14.30-ig 

9.30- 

17.30-ig 

 

 

B. hét- naptárban páratlan hét 

Név: Beosztás: HétfQ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

       

KQszegi 
Árpád 

Jánosné 

intézményveze
tQ 

7.30-tól 
15.30-ig 

8.00-tól 
16.00-ig 

7.30-tól 
15.30-ig 

8.00-tól 
16.00-ig 

7.30-tól 
15.30-ig 

       

Bognár 
Károlyné 

általános 
igazgatóhelyet

tes 

6.30-tól 
14.30-ig 

9.30- 

17.30-ig 

6.30-tól 
14.30-ig 

9.30- 

17.30-ig 

9.30- 

17.30-ig 

       

Somogyvári 
Péter 

Albertné 

igazgatóhelyet
tes 

9.30- 

17.30-ig 

6.30-tól 
14.30-ig 

9.30- 

17.30-ig 

6.30-tól 
14.30-ig 

6.30-tól 
14.30-ig 

       



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 

                                                                 Munkaterv 

 
68 

3.2. EllenQrzési terv 
 

Az ellenQrzési tervünk havi bontásban tartalmazza a megjelölt feladatokat. 

 

Augusztus-szeptember 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ munkavédelmi, tqzvédelmi szemle 

÷ a nyári munkálatok ellenQrzése, hibák, hiányosságok feltárása 

÷ alakuló értekezlet elQkészítése 

÷ tanévnyitó ünnepély elQkészítése 

÷ osztálylétszámok, tanulócsoportok kialakítása, új tanulók elhelyezése, az ehhez szükséges 
adminisztráció elvégzése 

÷ szülQi nyilatkozatok  
÷ a diákigazolványok igénylése  

÷ felmentések / gyógytestnevelés, tantárgyi felmentések / 
÷ tanügyi nyomtatványok kitöltése 

÷ terembeosztások 

÷ az elsQ tanítási napon osztályfQnöki órák keretében a balesetvédelmi és tqzvédelmi oktatás 
megtartása 

÷ órarendek elkészítése 

÷ ügyeleti beosztás (hajnali, óraközi, tanulószobai, esti) 

÷ helyettesítési rend elkészítése 

÷ ebédelési rend kialakítása 

÷ szakkörök beindítása, létszámok kialakítása 

÷ munkaközösségi munkatervek, tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése, a 
dokumentumok ellenQrzése 

÷ gyermekvédelmi nyilvántartásba vétel ellenQrzése 

÷ tantermek, ezek berendezéseinek dekorálása 

÷ taneszközök, szemléltetQeszközök meglétének, épségének ellenQrzése, a hiányzó 
eszközök pótlásának tervezése 

÷ az >új= kollégák beilleszkedésének segítése, munkájuk nyomon követése 

÷ év eleji mérések  
÷ a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

÷ az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenQrzése 

÷ a tantárgyfelosztás pontosítása 

÷ az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság folyamatos nyomon követése 

÷ az ebédeltetés folyamatos ellenQrzése 

÷ a munkaköri leírásban foglaltak 

÷ a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-

vezetQk folyamatos beszámoltatása 

÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

÷ tanszer- és taneszköz, tankönyvellátás 

÷ balesetvédelemmel, tqzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos folyamatos ellenQrzés 
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÷ tqzriadó 

÷ szülQi értekezletek elQkészítése és megtartása 

÷ tanulószobai foglalkozásra, választható órákra, szakkörökre való jelentkezések ellenQrzése 

÷ a mindennapos testnevelés, sportkörök beindítása 

÷ az új dokumentumokkal, azok módosításával kapcsolatos feladatok ellenQrzése 

÷ a gyógytestnevelés, könnyített testnevelés helyzetének felmérése 

÷ az elsQsök diagnosztikus mérésével kapcsolatos feladatok 

÷ a fejlesztésre szoruló tanulók felmérése, a fejlesztésük megszervezése 

÷ a logopédiai szqrés 

÷ a sajátos nevelési igényq tanulókhoz az utazó gyógypedagógusok megigénylése 

÷ a hit- és erkölcstan tantárgyat tanító egyházi jogi személyekkel való egyeztetés 

÷ hospitálások, óralátogatások megtervezése, szervezése 

÷ gyakornokkal kapcsolatos teendQk 

÷ szeptemberi programok szervezése, lebonyolítása 

÷ munkaidQ nyilvántartás ellenQrzése 

÷ szeptemberi helyettesítések ellenQrzése 

÷ naplók ellenQrzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

÷ tanmenetek ellenQrzése 

÷ a minQsítések és a vezetQi tanfelügyelet elQkészítése 

 

 

Október 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ fejlesztQ pedagógus, pszichológus munkatervének, az egyéni fejlesztési terveknek 

ellenQrzése 

÷ egyéni fejlesztési lapok ( rehabilitációs lapok ) vezetésének, megnyitásának ellenQrzése 

÷ DIFER mérés, a problémás 1.osztályos tanulók létszámának megküldése, adatszolgáltatás 
az Oktatási Hivatalnak 

÷ az október 1-jei statisztikai adatok hitelességének ellenQrzése 

÷ a törzslapok ellenQrzése 

÷ októberi programok szervezése, lebonyolítása 

÷ 8. évfolyamos pályaválasztási szülQi értekezlet elQkészítése, lebonyolítása 

÷ hiányzások, létszámok ellenQrzése  
÷ az október 23-i ünnepély megszervezése 

÷ a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

÷ az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenQrzése 

÷ a tantárgyfelosztás pontosítása 

÷ az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság folyamatos nyomon követése 

÷ az ebédeltetés folyamatos ellenQrzése 

÷ a munkaköri leírásban foglaltak 

÷ a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-

vezetQk folyamatos beszámoltatása 

÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 
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÷ a tanulószoba folyamatos ellenQrzése  
÷ a meghirdetett vetélkedQk szervezésével kapcsolatos teendQk 

÷ munkaidQ nyilvántartás és helyettesítések ellenQrzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

 

Óralátogatások  
 

kolléga osztály tantárgy/foglalkozás 

Rajszki György (október 8.) minQsítés 5.a és 8.a testnevelés 

Daoudné Farkas Margit (október 10. 
minQsítés 

6.a és 5. történelem 

Tánczos Erzsébet 2.b angol 

Nagy-Király Ildikó felsQ ének 

  tanulószobák 

  szakkörök 

 

November 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ az intézményi ellenQrzés elQkészítése 

÷ nyílt napok elQkészítése, szervezése, lebonyolítása, a tapasztalatok összegzése 

÷ fogadóórák szervezése, lebonyolítása 

÷ tanügyi nyomtatványok ellenQrzése 

÷ a novemberi kulturális, iskolán kívüli programok szervezése, lebonyolítása 

÷ kerületi és iskolai versenyek, vetélkedQk szervezése, lebonyolítása 

÷ a szülQk elsQ értesítése a tanulók gyenge tanulmányi eredményeirQl 
÷ a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

÷ az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenQrzése 

÷ az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság folyamatos nyomon követése 

÷ az ebédeltetés folyamatos ellenQrzése 

÷ a munkaköri leírásban foglaltak 

÷ a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-

vezetQk folyamatos beszámoltatása 

÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

÷ munkaidQ nyilvántartás és helyettesítések ellenQrzése 

÷ novemberi programok szervezése, lebonyolítása 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Rózsa Ferencné (november 19.) BECS 7.a és 5.a angol 

Szabó Anita (november 20.) BECS 5.c angol 

Tánczos Erzsébet 5. magyar 
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Farkas Gábor 5. természetismeret 
Schiefnerné Ujhelyi Andrea 5. matematika 

Magineczné Váradi Éva 5. magyar 

   

 

 

December 

 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ decemberi programok elQkészítése, lebonyolítása 

÷ tanügyi nyomtatványok ellenQrzése 

÷ a bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

÷ jótékonysági akció szervezése 

÷ a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

÷ az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenQrzése 

÷ az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság folyamatos nyomon követése 

÷ az ebédeltetés folyamatos ellenQrzése 

÷ a munkaköri leírásban foglaltak 

÷ a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-

vezetQk folyamatos beszámoltatása 

÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

÷ munkaidQ nyilvántartás és helyettesítések ellenQrzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Rózsa Éva Anna (december 3.) BECS 1.b magyar 

Zsótér Andor (december 4.) Becs 1.a magyar 

Klinkóné Kovács Katalin 6.b és 8.b testnevelés 

Németh Gábor felsQ vizuális kultúra 

   

 

Január 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ tankönyvrendelés 

÷ hiányzási összesítQk, statisztikák 

÷ félévi felmérések 

÷ a szöveges értékelés elkészítése és kivitelezése 

÷ a munkaközösség-vezetQk beszámoltatása az elsQ féléves munkáról 
÷ osztályozó értekezletek (eredmények, mulasztások, felmentések) 
÷ januári programok szervezése, lebonyolítása 

÷ az osztálynaplók, tájékoztató füzetek ellenQrzése 
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÷ a félévi értesítQk kiosztása 

÷ a 8. évfolyamosok beiskolázása 

÷ a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

÷ az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenQrzése 

÷ a tantárgyfelosztás pontosítása 

÷ az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság folyamatos nyomon követése 

÷ az ebédeltetés folyamatos ellenQrzése 

÷ a munkaköri leírásban foglaltak 

÷ a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-

vezetQk folyamatos beszámoltatása 

÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

÷ munkaidQ nyilvántartás és hiányzások ellenQrzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Heim Veronika 1.a matematika, környezetismeret 
dr. Ujszászi Andrásné 1.b matematika, etika 

Orbán Mónika 8. és 6. német 
Ruttkayné Lukács Mária 2. és 5. német 
 

Február 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ házi és kerületi szaktárgyi versenyek elQkészítése, lebonyolítása 

÷ félévi értekezlet elQkészítése, a beszámolókhoz az elQre kiadott szempontsor alapján 
történQ vélemények összegzése 

÷ szülQi értekezletek 

÷ továbbképzésekre való jelentkezések (írásbeli kérvények) ellenQrzése 

÷ a tanulók írásbeli munkájának ellenQrzése 

÷ a tanítók javításának ellenQrzése 

÷ a februári programok teljesítése 

÷ kerületi Károly Róbert vers- és prózamondó verseny szervezése 

÷ Zrínyi matematika verseny szervezése 

÷ országos mérések (idegennyelvi, kompetencia, NETFIT) elemzése, intézkedések 

÷ tanügyi nyomtatványok megrendelése 

÷ a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

÷ az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenQrzése 

÷ a tantárgyfelosztás pontosítása 

÷ az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság folyamatos nyomon követése 

÷ az ebédeltetés folyamatos ellenQrzése 

÷ a munkaköri leírásban foglaltak 

÷ a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-

vezetQk folyamatos beszámoltatása 
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÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

÷ munkaügyi nyilvántartás és helyettesítések ellenQrzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Ledóné Zeke Anikó (február 18.) BECS 3.b ének, magyar 
Rapainé Gábeli Katalin (február 19.) BECS  fejlesztés 

Gottfried Györgyné 2.a magyar, etika, 

Molnárné Major Zsuzsanna 2.a matematika, testnevelés 

Németh Gábor 2.b magyar 

Szqcsné Buczkó Éva 8. történelem, osztályfQnöki 
Schiefnerné Ujhelyi Andrea 8. fizika, matematika 

Deákné Oláh Marianna 8. matematika, kémia 

 

Március 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ a következQ tanév beiskolázási tervének elkészítése 

÷ a márciusi programok szervezése, lebonyolítása 

÷ tanügyi nyomtatványok ellenQrzése 

÷ tanulmányi és sportversenyek szervezése, lebonyolítása 

÷ fogadóórák 

÷ nyílt napok (órák) szervezése a leendQ elsQs szülQknek, gyerekeknek (4. évf.) 
÷ leendQ elsQsökkel kapcsolatos rendezvények 

÷ a felsQ tagozatos kollégák meghívása, a negyedikes tapasztalatok összegzése 

÷ NETFIT mérés nyomon követése 

÷ a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

÷ az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenQrzése 

÷ a tantárgyfelosztás pontosítása 

÷ az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság folyamatos nyomon követése 

÷ az ebédeltetés folyamatos ellenQrzése 

÷ a munkaköri leírásban foglaltak 

÷ a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-

vezetQk folyamatos beszámoltatása 

÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

÷ munkaidQ nyilvántartás és helyettesítések ellenQrzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

 

 

 

 

 

 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 

                                                                 Munkaterv 

 
74 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Vágvölgyi Ferenc (március 31.) BECS 4.b matematika, testnevelés 

Bognárné SzQllQsy Anna 3.a matematika, környezetismeret 
Kerekesné TQrincsi Krisztina 3.a magyar, etika 

Dávidné Haász Erika 3.b matematika, etika 

CsörgQ Anett  fejlesztés 

dr. Fodor Józsefné  fejlesztés 

 

Április 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ elsQsök beiratkozásának elQkészítése, lebonyolítása 

÷ elQtte tájékoztató szülQi értekezlet a leendQ elsQs szülQknek 

÷ a leendQ elsQs kollégák látogatása az óvodában 

÷ tanügyi nyomtatványok ellenQrzése 

÷ munkaközösség-vezetQk beszámoltatása 

÷ áprilisi programok szervezése, lebonyolítása 

÷ kerületi versenyeken való részvétel  
÷ kerületi környezetvédelmi verseny szervezése 

÷ a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

÷ az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenQrzése 

÷ az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság folyamatos nyomon követése 

÷ az ebédeltetés folyamatos ellenQrzése 

÷ a munkaköri leírásban foglaltak 

÷ a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-

vezetQk folyamatos beszámoltatása 

÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

÷ munkaidQ nyilvántartás é helyettesítések ellenQrzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Gárdonyiné Balog Ágota 4.b magyar, ének 

Vass Szilvia (április 1.) BECS 2.b matematika, etika 

  Tanulószoba 

  szakkörök 

  szabadidQs tevékenységek 
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Május 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ év végi mérések, eredményvizsgálatok lebonyolítása 

÷ országos mérések elQkészítése, a lebonyolítása /6, 8. évf. / 
÷ tanügyi nyilvántartások (naplók, szakköri naplók, hiányzási füzetek, lapok) ellenQrzése 

÷ értékelQ napló és az ellenQrzQk, tájékoztató füzetek összehasonlítása 

÷ füzetek, munkafüzetek ellenQrzése 

÷ munkaközösség-vezetQk beszámoltatása, mérési eredmények összegzése 

÷ májusi programok szervezésének, lebonyolításának ellenQrzése 

÷ szülQi értekezletek 

÷ a bukásra álló tanulók szüleinek értesítése a tanulók érdemjegyeirQl 
÷ a 1. évf. idegennyelv választása 

÷ tanulmányi kirándulások, táborok elQkészítése 

÷ a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

÷ az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenQrzése 

÷ a tantárgyfelosztás pontosítása 

÷ az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság folyamatos nyomon követése 

÷ az ebédeltetés folyamatos ellenQrzése 

÷ a munkaköri leírásban foglaltak 

÷ a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-

vezetQk folyamatos beszámoltatása 

÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

÷ munkaidQ nyilvántartás és helyettesítések ellenQrzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

 

Óralátogatások 

 

 

kolléga osztály tantárgy 

zárásokkal, bukásokkal kapcsolatban   

sportkörök   

 

Június 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ a tanulók értékelésének, minQsítésének elkészítése, ennek ellenQrzése 

÷ osztályozó értekezlet elQkészítése 

÷  a logopédus, pszichológus, fejlesztQ pedagógusok éves fejlesztQ munkájukról 
beszámoltatás 

÷ a júniusi programok szervezése, lebonyolítása 
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÷ tanulmányi kirándulások lebonyolítása 

÷ dokumentumok ellenQrzése (napló, bizonyítvány, törzslap egyeztetése) 
÷ munkaközösségi értekezletek, a munkaközösség vezetQk beszámolója, az éves munka 

értékelése 

÷ NETFIT mérés adatfeldolgozása 

÷ Idegennyelvi mérés adatfeldolgozása 

÷ a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

÷ az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenQrzése 

÷ a tantárgyfelosztás pontosítása 

÷ az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság folyamatos nyomon követése 

÷ az ebédeltetés folyamatos ellenQrzése 

÷ a munkaköri leírásban foglaltak 

÷ a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-

vezetQk folyamatos beszámoltatása 

÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

÷ kompetenciamérés eredményének elemzése, intézkedési terv készítése 

÷ év végi beszámolók, jelentések, statisztikák elkészítése 

÷ tanévzáró ünnepély, ballagás 

÷ osztályozó értekezletek 

÷ a nyári táborok szervezésének ellenQrzése 

÷ tanévzáró értekezlet 
÷ országos mérések (idegennyelvi, kompetencia, NETFIT) elemzése, intézkedések 

÷ munkaidQ nyilvántartás és helyettesítések ellenQrzése, összegzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 












































































































































































































































































































































































































