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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 Könyvtári munkaterv 

 

ø A Diákönkormányzat munkaterve 

 

ø A gyermek-és ifjúsági koordinátor munkaterve 

 

ø Az Önértékelést támogató munkacsoport munkaterve 

 

ø A Tehetséggondozó munkacsoport munkaterve 

 

ø Az ÖKO-iskola munkacsoport munkaterve 

 

ø A Mentálhigiénés csoport munkaterve 

 

ø A Jubileumi csoport munkaterve 

 

ø Eljárásrend a járványügyi készenlét idején alkalmazandó feladatokról, 
intézkedésekrQl 
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Munkaterv 2020/2021. tanév 

 

1.Helyzetelemzés 

1.1 Intézményi alapadatok   

 

 
A köznevelési intézmény hivatalos 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. 
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Típusa: általános iskola 

 

OM azonosító: 201544 

 

Köznevelési alapfeladatai: 

 

1. általános iskolai nevelés-oktatás 

 

   - nappali rendszerq iskolai oktatás 

   - alsó tagozat-felsQ tagozat 
    -1-8. évfolyamig 

 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetQ, oktatható sajátos nevelési igényq 
gyermekek, tanulók 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) 
Nappali rendszerq (felvehetQ maximális tanulói létszám: 65 fQ) 
 

2. egész napos iskolai képzés 

 

3. egyéb foglalkozások 

 

ø tanulószoba 

ø napközi 
 

 

3. FelvehetQ maximális tanulólétszám: szakmai alapdokumentum szerint : 646 fQ 

 

4. Iskolai könyvtár  
 

5 Mindennapos testnevelés biztosításának módja: 
 

- saját tornaterem 

 

6. A testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: együttmqködésben, 
megállapodás alapján 

 

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 
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1.2. Feladataink meghatározásánál figyelembe vett dokumentumok 
 

ø 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésrQl 
ø 2020. évi LXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésrQl szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 
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 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjérQl (Tvr.) 

 

ø 2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról 
 

ø 14/2020. (V. 13.) ITM rendelet a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrQl 
 

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 
 

ø 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet az óvodába járással és tankötelezettséggel 
kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
 

ø  110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérQl és 
alkalmazásáról (Nat) 

 

ø 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérQl és a gyámügyi igazgatásról 
 

ø Járványügyi intézkedési protokoll. EMMI kiadvány 

 

ø Módszertani ajánlás a tantermen kívüli, digitális munkarendhez: 
ø https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/

digitalis_oktatasi_tartalmak 

 

ø Aktuális szakágazati információk: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/tanevnyito_2020 
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ø A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Szakmai Alapdokumentuma 

ø Pedagógiai program és helyi tantervek 

ø Szervezeti 3 és mqködési szabályzat (SZMSZ) 
ø Házirend 

ø 2019/2020.  tanév munkaterve és év végi beszámolója 

ø Beszámoló a 2017/2018. tanév nevelQ-oktató munkájáról 
ø BelsQ szabályzatok 

ø Munkaköri leírások, kiegészített munkaköri leírások 

ø Intézkedési terv, eljárásrend a Covid-19 vírus járványügyi elQírásai tekintetében 

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 
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1.3. BevezetQ gondolatok 
 

 

Intézményünk a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Budapest 
peremkerületében, Rákospalotán helyezkedik el. A 60 éves közoktatási intézmény gazdag 
múltra tekinthet vissza. A 80-as évek elején itt valósult meg Budapesten elQször az egész napos 
integrált oktatás a felsQ tagozaton (magyar nyelv és irodalom, történelem és mqvészeti tárgyak 
integrált oktatása). 1984-ben a közeli lakótelep építése miatt újabb szárnnyal bQvítették az 
iskolát, majd az 1999/2000. tanévben összevonták a SzQdliget Utcai Károly Róbert 
kereskedelmi Szakközépiskolával, amely általános iskolaként is mqködött. Egy évvel késQbb a 
szomszédos óvoda is >csatlakozott= az intézményhez, így létrejött a Károly Róbert 
Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda. 2010-ben ismét 
szétváltak az intézmények és iskolánk, mint önálló általános iskola mqködött tovább. A sok 
átalakulás mindig újabb és újabb kihívások elé állította az alkalmazotti közösséget, a szülQket 
és a diákokat. Ezeknek a kihívásoknak folyamatosan igyekeztünk megfelelni és szép 
eredményeket értünk el. Az iskola egyre népszerqbb a szülQk között. Hírnevét növelik a 
következQk: 
Nyugodt, családias légkör, biztonságos környezet, maximális odafigyelés, magas színvonalú 
oktatás, kiszámíthatóság, egymás iránti tisztelet és megbecsülés, jó partneri kapcsolatok. 
 A szülQk egy része régi tanítványként bízta ránk gyermekét. Ismerik az intézmény életét, 
bíznak a pedagógusokban, bíznak az iskolában. Ennek a felénk irányuló bizalomnak szeretnénk 
a jövQben is megfelelni és továbbra is hasonló szellemben, de a mai kor kihívásainak 
megfelelve tevékenykedni. Ezzel is megszilárdítva és tovább növelve a régi nevén >Bogáncs=, 
mai nevén Károly Róbert hírnevét. 
Jelképeink az iskola névadójához, Károly Róbert (I. Károly) magyar királyhoz kapcsolódnak: 

A pedagógus munkája áldásos és felelQsségteljes. Egy zsarátot kap. 
 Rajta áll, hogy hamu vagy fáklya lesz belQle. 

(Herman Ottó) 
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- 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. 

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 

országépítQ tevékenysége iránt.  

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

Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is a hagyományokra. 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. 

 

 

 

Iskolánk büszkesége a Németh Gábor kollegánk által készített Károly Róbert festmény. 
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A vitrinben található korona Károly Róbert 
királyunk koronájának elképzelt másolata. Ezt 
egy szülQ készítette és ajánlotta fel az iskolának. 
 

 

 

Az iskola arculata (hitvallása): 
 

Iskolánkat elsQsorban olyan intézménynek tekintjük, amely kultúrát közvetít az itt folyó 
oktató-nevelQ munka segítségével. A kultúra számunkra egyaránt jelent ismereteket, érzelmi 
mqveltséget, szociális érzékenységet és szolidaritást, viselkedéskultúrát, a humán, a reál és az 
informatikai ismeretek egyensúlyát. A kultúrát ugyanakkor élQ, változó folyamatnak tartjuk, 
amelyet minden tantárgy képvisel, és amelyben tanár és diák egyaránt érdekeltek a 
megismertetni és megismerni akarásban. Az így értelmezett egyenrangúság feltételezi a másik 
ember, a környezet méltóságának tiszteletben tartását. Ebben a pozitív érzelmi légkörben a 
közösség valamennyi tagja jól érzi magát és a tanulók személyisége optimálisan fejlQdhet.  
 

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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Célunk: olyan széles körq általános mqveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középfokú 
oktatási intézményekben történQ helytálláshoz. Kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, 
a fejlesztést és a felzárkóztatást. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon 
ismeretek átadását, azoknak a készségeknek, képességeknek kialakítását és fejlesztését, 
melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlQdésük 
töretlen legyen, megalapozva a felnQtt életben való boldogulásukat. 

 

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 megközelítése, a kreatív, lényeglátó 
elgondolások elQhívása rendkívüli fejlesztési lehetQségeket kínál.  
 
 

Olyan intézményben kívánunk tanítani és tanulni, ahol az iskola tárgyi környezete, az emberi 
kapcsolatok minQsége egészségmegtartó és emberbarát. Törekszünk arra, hogy az iskolai 
egészségfejlesztés az iskolánk egész életébe, mindennapjaiba beépülQ tevékenység legyen, 
irányuljon a pedagógusok és a tanulók egészségismeretének bQvítésére, korszerqsítésére, a 
fizikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erQsítésére. Az oktatói 3 

nevelQi tevékenységünk során törekszünk a személyközpontú megközelítésre, így a tanulók 
egész, testi - lelki személyiségét kívánjuk fejleszteni. Egészségnevelési programunk 
megvalósítása során hozzásegítjük a tanulóinkat, hogy olyan egészséggel kapcsolatos 
ismereteket, tudást és életkészséget sajátítsanak el, amelyek birtokában képessé válnak az 
egészségüket meghatározó tényezQk felügyeletére, egészségük javítására. Az egészségvédelmi 
és egészségfejlesztQ programunkat elválaszthatatlan egységben kezeljük a környezetnevelési 
programunkkal. 

1. 4.  Személyi feltételek 

1.4.1. Alkalmazotti közösség 
 

Az alkalmazotti közösség tagja az iskolában dolgozó minden közalkalmazott kollega.  
Tanév eleji létszám: 51 fQ 

NevelQtestület 
 

>A tanári munka nem azonos a módszeres ismeretközléssel, még akkor sem, ha 

rendszeresség, szigor és következetesség jár vele.  A jó tanár a lehetQségeket mutatja 
tanítványainak, a könyvtár és a kutatás irányába tereli az érdeklQdést, önálló 

véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, magatartásban, 
anyanyelvhez, hagyományokhoz való ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny, 

mqvelt ember mintaképe. 
(Németh László) 
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A nevelQtestület átlag életkora elég magas. A 2020/2021. tanévben egy kollega (, Horváth 
Dominika ) kezdi nálunk a pályát, mint iskolapszichológus. Az elmúlt évben nyugállományba 
vonult Szabóné Baranyai Edit tanító, aki hosszú idQn keresztül az intézmény 
igazgatóhelyetteseként tevékenykedett. Pályája utolsó négy évében visszatért tanítani. 
Tanítóként kezdte és tanítóként fejezte be hosszú, négy évtizedes pályafutását. Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült a Károly Róbert- díj elismerés mellett, valamint 
a Budapest FQváros XV. Kerületi Önkormányzat KépviselQ-testülete által adományozott 
>Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem=díjat vehette át.  
Gratulálunk és köszönjük munkáját. 
 

 

 
A 2020/2021. tanévre engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 37,99 

 

Engedélyezett NOKS-os álláshelyek száma: 6 

 

ø Könyvtáros:                   1     álláshely 

ø Pedagógiai asszisztens   2     álláshely 

ø Rendszergazda:              1     álláshely 

ø Iskolatitkár:                    1     álláshely 

ø Iskolapszichológus         1    álláshely (osztott munkahely) 

 

Engedélyezett álláshelyek összesen: 42,4 

 

Engedélyezett órakeret: 775.84 óra 

 

NevelQtestület 
 

Osztály Tanítók/szaktanárok 

 

OsztályfQnökök Tanított tantárgy 

1.a Bognárné SzQllQsy Anna osztályfQnök  

1.b Gárdonyiné Balog Ágota osztályfQnök  

2.a Heim Veronika osztályfQnök áttanítás informatika 
(felsQ tagozat) 

Zsótér Andor   

2.b dr. Ujszászi Andrásné osztályfQnök  

Rózsa Éva Anna  

3.a Gottfried Györgyné osztályfQnök  

Molnárné Major Zsuzsanna  

3.b Németh Gábor 
 

 áttanítás: 
vizuális kultúra(felsQ 
tagozat) 

Vass Szilvia osztályfQnök  

4.a Kerekesné TQrincsi Krisztina  osztályfQnök  

 Vágvölgyi Ferenc 
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4.b Dávidné Haász Erika osztályfQnök  

Ledóné Zeke Anikó  

    

5.a  Szqcsné Buczkó Éva  

5.b  Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

 

6.a  Rajszki György  

6.b  Tánczos Erzsébet  

6.c  Farkas Gábor  

7.a  Daoudné Farkas 
Margit 

 

7.b  Klinkóné Kovács 
Katalin 

 

8.a  Rózsa Ferencné  

8.b  Orbán Mónika  

    

 KQszegi Árpád Jánosné  német nyelv 

 Somogyvári Péter Albertné  tanító 

 Bognár Károlyné  angol nyelv 

 Ruttkayné Lukács Mária  német nyelv 

 Szabó Anita  angol nyelv 

 Magineczné Váradi Éva  magyar nyelv és 
irodalom 

    

 Nagy- Király Ildikó  ének-zene (0,5 

álláshelyen) 
    

 CsörgQ Anett  gyógypedagógus 

 dr. Fodor Józsefné  tanító 

 Rapainé GábeliKatalin  gyógypedagógus 

   

    

  

 

 

 

Az alsó tagozaton az osztályfQnökségek félévente (2020. szeptember 1.-2021. február 28. 
illetve 2021. március 1-2021. augusztus 31.) cserélQdnek. Kivétel ez alól a két elsQ osztály, ahol 
óraadók látják el az üres álláshelyen keletkezQ 14-14 órát. 
Óraadók: 

ø Szaniszlóné Czinó Mária 

ø Hoffmanné Bozsik Éva 

ø Ari Pálma 

ø Vargáné Boros Andrea 
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NevelQ-oktató munkát segítQk (NOKS-osok)  

 
 

Palkó Nóra pszichológus helyett (gyed) Horváth Dominika pszichológus: határozott idejq 
kinevezés- heti két és fél  napon tartózkodik az intézményben (munkaideje többi részét a 
Kossuth Lajos Általános Iskolában tölti) 
 

ø Ludvig Csaba: pedagógiai asszisztens 

 

ø dr. Dévényi Péter: pedagógiai asszisztens  

 

ø Lászlóné Gellér Adrienn: iskolatitkár 
 

ø Varga Gergely: rendszergazda 

 

ø Preiszler Judit: könyvtáros (határozott idejq kinevezés) 

Technikai dolgozók-takarító munkatársak: 
 

ø Balogh Andrea 

ø Berkane Samirné 

ø Dokoupil Istvánné 

ø Szadai Jánosné 

 

 

Portás munkatársak: 

 
ø Erki Zoltán 

ø Sáromi Péter 
 

Gondnok/karbantartó: 

 
ø Ács Albert 

 

Kertész: álláshely betöltés alatt 
 

1.4.1.2. Megbízatások: 
 

ø IntézményvezetQ: KQszegi Árpád Jánosné 

 

ø Általános igazgatóhelyettes: Bognár Károlyné 

 

ø Igazgatóhelyettes: Somogyvári Péter Albertné 

 

ø Közalkalmazotti Tanács elnöke: Zsótér Andor 
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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, Varga Gergely 

 

ø Pályázat figyelQ: Tánczos Erzsébet 
 

ø Iskolai dekoráció felelQs: dr. Fodor Józsefné 

 

ø Katasztrófavédelmi koordinátor: Rajszki György 

 

ø Jogi szakértQ és pályázat figyelQ: dr. Dévényi Péter 
 

 

Munkaközösségek 
 

 Alsó tagozatos munkaközösség: Gárdonyiné Balog 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 
 

A szakmai munkaközösségek döntenek mqködési rendjükrQl, és munkaprogramjaikról, 
szakterületükön a nevelQtestület által átruházott kérdésekrQl, az iskolai tanulmányi versenyek 
programjáró. 
 A szakmai munkaközösségek szakterületüket érintQen véleményezik az intézményben folyó 
pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesznek a továbbfejlesztésre.  
A szakmai munkaközösségek véleményét (szakterületük vonatkozásában) ki kell kérni a 
következQ esetekben: 

ø a pedagógiai program,  
ø továbbképzési program elfogadásához 

ø a nevelést, oktatást segítQ eszközök, taneszközök, tankönyvek segédletek 
kiválasztásához 

ø a tanulmányok alatti vizsgák részeinek és feladatainak meghatározásához 

ø A szakmai munkaközösségeket munkaközösség-vezetQk irányítják 
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Munkacsoportok  
 

A munkaközösségek nevelQ-oktató munkáját  munkacsoportok segítik. A munkacsoportokban 
a hasonló szakmai irányultságú, esetleg azonos tantárgyat tanító kollegák, illetve egy 

munkafolyamatra, feladatra felkért kollegák  vesznek részt. VezetQik koordinálják, segítik a 
munkacsoportmunkáját. 

 

 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 

                             Magineczné Váradi Éva 

 Nagy-Király Ildikó 

                             Szqcsné Buczkó Éva 

                             Ruttkayné Lukács Mária 

                             Daoudné Farkas Margit 
                             Orbán Mónika 

                             Zsótér Andor 
 

 Mentálhigiénés munkacsoport: vezetQje: Rapainé Gábeli Katalin 

 

   Tagjai: CsörgQ Anett 
               dr. Fodor Józsefné 

               Horváth Dominika 

 Somogyvári Péter Albertné 

                 

 Jubileumi munkacsoport: vezetQje: KQszegi Árpád Jánosné  
 

   Tagjai: Bognár Károlyné 

               Somogyvári Péter Albertné 

               Deákné Oláh Marianna 

               Klinkóné Kovács Katalin 

               dr. Ujszászi Andrásné 

               Németh Gábor 
               Heim Veronika 

               Zsótér Andor 
               Gárdonyiné Balog Ágota 

               dr. Dévényi Péter 
               Ludvig Csaba 

               Rózsa Ferencné 

               Varga Gergely 
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               Ács Albert 
   

 

 Ökomunkacsoport: vezetQje: Klinkóné Kovács Katalin 

 

Tagjai: Bognárné SzQllQsy Anna /alsós környezetvédelmi felelQs 

            Deákné Oláh Marianna 

            Farkas Gábor 
            KQszegi Árpád Jánosné 

            Nagy-Király Ildikó 

            Orbán Mónika 

            Szabó Anita 

            Tánczos Erzsébet 
 

          

   Tantárgygondozók 

 
 matematika: Dávidné Haász Erika 

 

 környezetismeret: Heim Veronika 

 

 magyar nyelv és irodalom: Gottfried Györgyné 

 

 testnevelés: Molnárné Major Zsuzsanna 

 

 Vizuális kultúra: Németh Gábor 
 

 Ének-zene, Technika és életvitel: Gárdonyiné Balog Ágota 

 

Az iskolában három fQ mesterpedagógus ( Magineczné Váradi Éva, Bognárné SzQllQsy Anna  
és Szqcsné Buczkó Éva) valamint egy mentortanár (Klinkóné Kovács Katalin)  dolgozik. 

KQszegi Árpád Jánosné sikeres mesterminQsítésen esett át.  Mesterprogramja 2021. január 1-

tQl kezdQdik. 
Pedagógus2 fokozatban jelenleg 9 fQ van. 
Rózsa Éva Anna gyakornok. MinQsítQ vizsgájára 2020. október 9-én kerül sor. Bognár 
Károlyné mesterfokozatú minQsítése 2020. október elsején lesz.  

Tartósan távollevQk, betöltetlen állások, változások 
 
Tartósan távollevQk: 
 

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

 

ø Novák-TQsér Zsuzsanna és Palkó Nóra: gyed 
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Palkó Nóra helyére Horváth Dominika pályakezdQ kollega személyében sikerült helyettesítQt 
alkalmaznunk. 

Nem sikerült még betölteni egy fejlesztQ pedagógusi álláshelyet, illetve az öt technika-

életvitel óra ellátása csak belsQ helyettesítéssel oldható meg a felsQ tagozaton. Nem megoldott 

5 informatika óra és két tánc 3és színház óra ellátása. Ezeknek a tanóráknak az ellátását belsQ 
helyettesítéssel oldjuk meg. 

1.4.1.3. Pedagógus továbbképzések, beiskolázási terv  
 

 

 

Az intézmény nevelQtestülete a 2019/2020. tanévben rangos elismerésben részesült. 
Az elismerés kötelez. Továbbra is célunk és feladatunk a színvonalas nevelQ-oktató munka. 
Hogy ez még eredményesebb lehessen, szükség van a megújulásra, az ismeretek folyamatos 

bQvítésére, a felgyorsult és változó világ megismerésére és ahhoz történQ alkalmazkodásra. 
Ennek érdekében a kollegák szívesen vesznek részt az önképzésben, továbbképzésekre járnak, 
megszilárdítják és tovább gyarapítják pedagógiai ismereteiket. 
Az elQzetesen elfogadott éves beiskolázási tervünket módosítni kellett. Rózsa Éva Anna nem 

veszi igénybe a részére megszavazott és a nevelQtestület által elfogadott összeget, ezért a 
felhasználható beiskolázási keretösszeg újra felosztásáról kellett döntenie a nevelQtestületnek. 

A nevelQtestület Klinkóné Kovács Katalin mentálhigiénés képzését támogatta. (Mentálhigiéniai 
prevenció specialista képzés - Kodolányi János Egyetem) A képzés két féléves, méltó folytatása 
a kollega által elvégzett mentortanári szakképzettséget nyújtó képzésnek, melyet szintén a 
Kodolányi János FQiskolán végzett. 
A bejárós augusztusi héten >Különleges bánásmódot igénylQ tanulók támogatása= címmel 
30 órás kihelyezett pedagógus-továbbképzést szerveztünk az intézményben.  
A képzés célja: A sajátos nevelési igény, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási 
nehézség ellátási kategóriákba sorolt tanulók egyéni és csoportos megsegítése, a pedagógusok 
napi feladata, melyhez módszertani szempontokat, szervezeti szintq korszerq szemléleti pozíció 
kialakítását nyújtotta a továbbképzés melyen 18 kollega vett részt. (a képzés alapítási 
engedélye: 9/96/2018). 

Az ingyenes, szakmódszertani képzésekre nagy az igény a nevelQtestületen belül.  
A továbbképzések tervezésénél a következQ szempontokat vesszük figyelembe: 

ö a hét éves továbbképzési kötelezettség 

ö szakmai megújulás (módszertan, eszközök&) 
ö innováció, megújulás a nevelés-oktatás terén 

ö a nyugdíjba vonuló kollegák helyének betöltése 

ö hiányszakok betöltése érdekében végzett átképzések 

ö az elektronikus napló vezetésével kapcsolatos informatikai szükségletek 

ö a digitális kompetencia fejlesztése (digitális munkarendre való áttérés) 
ö a kiemelt figyelmet igénylQ tanulók megsegítése céljából szervezett képzések 

ö Ökoiskolával, fenntartahatóságra neveléssel kapcsolatos képzések 

Ebben a tanévben a vírushelyzetre való tekintettel elQtérbe kerülnek az online képzések 
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1.4.1.4. 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 2019/2020.tanévben került sor vezetQi és intézményi tanfelügyeletre. 
Ennek megfelelQen el kellett készíteni a vezetQi és az intézményi önértékelést.  
Az ellenQrzés során megállapított erQsségek és fejlesztendQ területek kiindulópontul 
szolgálnak a következQ évek feladataihoz. 
A 2020/2021. tanévben, mivel a vezetQi ciklus 4. éve-ismét sor kerül teljes átfogó 
intézményi önértékelésre. 
 
 

A 2020/2021.. tanévben a következQ kollegák vesznek részt az önértékelésben: 
 

ø Rapainé Gábeli Katalin 

ø Vass Szilvia 

ø Vágvölgyi Ferenc 

ø Ledóné Zeke Anikó 

 

Teljes körq intézményi önértékelés. (tervezetten a második félévben) 
Az önértékeléssel kapcsolatos feladatokat az Önértékelést támogató munkacsoport segíti, 
koordinálja. 

 

 

Három kollega jelentkezett minQsítési eljárásra: 
  

ö Heim Veronika  ( Pedagógus1 fokozatból Pedagógus2 fokozatba lépés),  
 

ö Klinkóné Kovács Katalin és RajszkiGyörgy  (mesterpedagógus fokozat) 
 

. 

 

2020. október 1-én kerül sor Bognár Károlyné mesterprogramjának védésére. 
Intézményi bizottsági tag: KQszegi Árpád Jánosné intézményvezetQ 

 

ø Gyakornok: Rózsa Éva Anna 

ø MinQsítésére 2020-ban kerül sor 
ø Mentora:  Bognárné SzQllQsy Anna 

ø Intézményi bizottsági tag: Bognár Károlyné 
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1.4.2. Tanulócsoportok 
 

 

 

                      Természetes és számított létszámadatok 

 

Évfolyam Tanév eleje 

valós létszám 

Tanév eleje 

számított 
létszám 

1. 41 43 

2. 50 53 

3. 51 56 

4. 43 46 

Alsó tagozat 
 

185 198 

5. 42 47 

6. 57 63 

7. 43 50 

8. 41 42 

FelsQ tagozat 
 

183 203 

Iskola 

összesen 

368 401 
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Osztály Tanév eleje 

valós létszám 

Tanév eleje 

számított 
létszám 

SNI tanév eleje 

(kettQnek 

számít) 

SNI tanév eleje 

(háromnak 
számít) 

1.a 

 

21 23 2 0 

1.b 

 

20 20 0 0 

2.a 

 

26 27 1 0 

2.b 

 

24 26 2 0 

3.a 

 

23 25 0 1 

3.b 

 

28 31 1 1 

4.a 

 

21 23 2 0 

4.b 

 

22 23 1 0 

     

Alsó tagozat 
Összesen: 

185 198 9 2 

5.a 19 23  

2 

1 

5.b 23 24 1 

 

0 

6.a 21 23  

2 

0 

6.b 18 19  

1 

0 

6.c 18 21  

1 

1 

7.a 24 28 0 

 

2 

7.b 19 22  

3 

0 

8.a 22 22  

0 

0 

8.b 19 20  

1 

0 

FelsQ tagozat 
Összesen: 

183 203 11 4 

     

     

Iskola 

Összesen 

 

368 401 20 6 
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Lakóhely szerinti létszámok 

osztály 
lét-

szám 

körzetes XV. kerületi budapesti vidéki 
fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 

  összes összes összes összes 

1.a 22 6 8 3 4 0 0 0 0 

  14 7 0 0 

1.b 20 6 4 5 3 0 2 (IV.) 0 0 

  10 8 2 0 

össz. 
1.évf. 

42 12 12 8 7 0 2 0 0 

24 15 2 0 

2.a 27 6 11 5 3 0 0 1 0 

 17 8 0 1 

2.b 24 4 9 3 4 1 (IV.) 1 (IV.) 1 (Fót) 1(Dunakeszi) 

 13 7 2 2 

össz. 
2.évf. 

51 10 20 8 7 1 1 2 1 

30 15 2 3 

3.a 23 3 7 7 5 0 1 (IV.) 0 0 

  10 12 1 0 

3.b 28 10 4 9 4  1 (IV.) 0 0 

  14 13 1 0 

össz. 
3.évf. 

51 13 11 16 9 0 2 0 0 

24 25 2 0 

4.a 21 7 7 3 1 0 1 (IV.) 1 (Kartal) 1 

(Dunakeszi) 

14 4 1 2 

4.b 22  2 7 5 5 0 0 2 (Dunakeszi, 

Nyíregyháza) 
1 

(Dunakeszi) 

9 10 0 3 

össz. 
4.évf. 

43 9 14 8 6 0 1 3 2 

23 14 1 5 

össz. 
alsó 

185 44 57 40 29 1 6 5 3 

101 69 7 8 

5.a 19 5 1 3 7 2 (IV.) 1 (IV.) 0 0 

6 10 3 0 

5.b 23 9 6 4 1 1(IV.) 1 (IV.) 0 1 (Fót) 
 15 5 2 1 

össz. 
5.évf. 

42 14 7 7 8 3 2 0 1 

21 15 5 1 

6.a 21 6 7 4 1 1 (IV.) 2 (IV., 

XIV.) 

0 0 

 13 5 3 0 

6.b 18 3 4 6 2 1 (IV) 1 (IV.) 0 1 (Fót) 
 7 8 2 1 
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6.c 18 4 9 1 2 1 (IV,) 0 0 1 

(Dunakeszi) 

 13 3 1 1 

össz. 
6.évf. 

57 13 20 11 5 3 3 0 2 

33 16 6 2 

7.a 24 9 4 4 2 0 1 2 (Iklad, 

Csömör) 
2 

(Dunakeszi) 

 13 6 1 4 

7.b 19 8 4 2 2 2 0 1 0 

 12 4 2 1 

össz. 
7.évf. 

43 17 8 6 4 2 1 3 2 

25 10 3 5 

8.a 22 6 6 1 6 2 (IV.) 0 1 (Tatabánya) 0 

 12 7 2 1 

8.b 19 4 5 4 4 0 1 (III.) 1 (Dunakeszi) 0 

 9 8 1 1 

össz. 
8.évf. 

41 10 11 5 10 2 1 2 0 

21 15 3 2 

össz. 
felsQ 183 

54 46 29 27 10 7 5 5 

100 56 17 10 

Iskola 

össz. 368 
98 103 69 56 11 13 10 8 

201 125 24 18 

 

 

 

 

Egyéni munkarend szerint tanulók száma: 
 

A 2020/2021. tanévben nincs ilyen státuszú tanulónk. 

Tanulói jogviszony szüneteltetés:   5    fQ (külföldi tartózkodás miatt) 
ÉvismétlQk száma: összesen 2 fQ 

ø 1 fQ 1. évfolyam-szülQi kérésre évismétlés) 

ø 1 fQ (6. évfolyam- igazolatlan hiányzás miatt) 
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: 2  
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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 - 1 fQ 

 

3.a 

 

-  

3.b 

 

-  

4.a 

 

-  

4.b 

 

-  

4.c -  

 

5.a 

 

-  

5.b 

 

- 1 fQ 

6.a -  

 

6.b -  

 

7.a 

 

-  

7.b 

 

--  

8.a 

 

-  

8.b -  

Összesen - 2 fQ 
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Veszélyeztetett tanulók 
 

Osztály SNI 

családi 
ok szoc. eü. étel egyéb Összes 

1.a 2 0 1 0 1 0 4 

1.b 0 0 0 0 3 0 3 

1. évf 2 0 1 0 4 0 7 

2.a 1 2 0 0 1 0 4 

2.b 2 0 1 2 0 0 5 

2. évf. 3 2 1 2 1 0 9 

3.a 1 1 1 0 2 0 5 

3.b 2 2 2 1 1 0 8 

3.évf. 3 3 3 1 3 0 13 

4.a 2 0 0 2 1 0 5 

4.b 1 1 0 1 1 0 4 

4. évf. 3 1 0 3 2 0 9 

Alsó össz. 11 6 5 6 10 0 38 

5.a 3 0 0 1 3 0 7 

5.b 1 2 0 3 2 0 8 

5.évf. 4 2 0 4 5 0 15 

6.a 2 1 1 0 0 0 4 

6.b 1 3 0 2 1 0 7 

6.c 2 0 0 1 3 0 6 

6.évf. 5 4 1 3 4 0 17 

7.a 2 1 1 1 3 0 8 

7.b 3 0 0 0 0 0 3 

7.évf. 5 1 1 1 3 0 11 

8.a 0 0 0 1 3 0 4 

8.b 1 1 3 1 0 1 7 

8.évf. 1 1 3 2 3 1 11 

FelsQ 
össz. 15 8 5 10 15 1 54 

Iskola 

össz. 26 14 10 16 25 1 92 
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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 2 0 

1.b 0 0 

2.a 1 0 

2.b 2 0 

3.a 0 1 

3.b 1 1 

4.a 2 0 

4.b 1 0 

összes alsó 9 2 

5.a 2 1 

5.b 1 0 

6.a 2 0 

6.b 1 0 

6.c 1 1 

7.a 0 2 

7.b 3 0 

8.a 0 0 

8.b 1 0 

összes felsQ 11 4 

Összesen(iskola) 20 6 

 

 

Az utazó gyógypedagógiai hálózat munkatársai által ellátandó 
szükséges területek 

 
ü szurdopedagógia 

ü mozgásfejlesztés  
ü logopédia 

ü kognitív fejlesztés 

 

 

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

÷ gyógytestnevelés 

÷ logopédia 
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BTM-es tanulók száma 

 

 

 

Osztály Létszám 

  

1.a 0 

1.b 1 

2.a 1 

2.b 0 

3.a 4 

3.b 5 

4.a 0 

4.b 2 

  
Összesen 13 

  

5.a 6 

5.b 8 

6.a 3 

6.b 4 

6.c 2 

7.a 2 

7.b 3 

8.a 3 

8.a 6 
Összesen 37 

  
Iskola összesen 50 
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Alsó tagozat: Egész napos iskola rendszerében mqködik 

Iskolánk a nemzeti köznevelésrQl szóló törvény rendelkezéseinek alapján egész napos 
iskolaként mqködik alsó tagozatban.. Egész napos nevelés-oktatás akkor szervezhetQ, ha 3
szükség szerint egy másik párhuzamos osztály indításával, ha ez nem megoldható, akkor az 

érintett szülQ egyetértésével egy másik iskolába történQ átvétellel gondoskodunk a tanuló 
ellátásáról, akinek a szülQje, gondviselQje nem kívánja az egész napos iskolai szolgáltatást 
igénybe venni. Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, amelyben a tanórai és 
egyéb foglalkozásokat az iskola délelQtt és délután, egyenletesen elosztva, a tanulók arányos 
terhelését figyelembe véve 16.00 óráig szervezi meg.. Ez a tanulásszervezési forma lehetQvé 
teszi mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így támogatva a 
képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelezQ tanórákon túli foglalkozások teret 
adhatnak a mqvészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az iskola arculatához illQ szakköri 
és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak. Intézményünkben az egész napos 
iskolai forma reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig tart. Ebben az idQkeretben történik a 
kötelezQ, a kötelezQen választható tanórák, foglalkozások és napközis, szabadidQs  
tevékenységek megtartása. Egyúttal biztosítjuk az egyéni foglalkozások megtartását szolgáló 
idQkeretet. 

Az 1.-4. évfolyamon történQ egész napos iskolai foglalkoztatást a nevelQtestület vállalja. Egy 
osztálynak két egyenrangú tanítója van, akikhez csatlakoznak az idegen nyelvet vagy más 
tantárgyat tanító kollegák. A tanórák egyenletes elosztása, a szabadidQ optimális szervezése 
igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, biztosítva a higiénés ellátást, a nyugodt 
körülmények közötti étkezést, a pihenést, a szabadidQ hasznos és kulturált eltöltését. FQ szabály 
szerint a tanítók délelQtti és délutáni váltás szerint dolgoznak. Együttmqködésük biztosított, 
napi szinten megbeszélik a tapasztalatokat. Az egész napos iskolai oktatás során otthoni házi 
feladat nem adható fel, kivéve az idegen nyelvi, szorgalmi feladatokat vagy a hét végi 
gyakorlást. A tanulók a feladatokat az egész napos oktatás keretében, az iskolában oldják meg 
tanítóik segítségével, fokozatosan rászoktatva Qket az önálló tanulásra. Az egész napos oktatás 
keretében a tanítók szervezhetnek belsQ és külsQ programokat, projektnapokat és projekt 
heteket, átcsoportosítva ezáltal a napi beosztást.  KülsQs programok esetén köteles az iskola 
gondoskodni megfelelQ számú kísérQrQl. 

 

 

 

FelsQ tagozat: napközi, tanulószoba 

 

FelsQ tagozaton biztosítjuk a tanulók számára a napközis, vagy igény szerint a tanulószobai 
foglalkoztatást. Ezeken a foglalkozásokon a házi feladatok megoldása az elsQdleges cél. 
Segítséget kapnak a diákok a tanórákra való felkészüléshez, lehetQvé válik a felzárkóztatás, 
egyéni segítségadás. A kötelezQ tanulási idQn kívül a maradék kevés idQben a diákok 
szabadidQs, sport tevékenységeket folytathatnak, kézmqveskedéssel, egyéb más választott 
tevékenységgel tölthetik ki az idejüket. 
A tanulók részére  16.00 óráig különbözQ foglalkozásokat szervezünk (szakkörök, 
korrepetálás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, énekkar, sportkörök, egyéb foglalkozások) 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 

Munkaterv 

 

30 

 

A felsQ tagozaton a szülQ kérésére az intézmény vezetQje felmentheti a tanulót az iskolában 
16.00 óráig történQ itt tartózkodás alól (a 16.00 óra elQtti tanórán kívül szervezett 
foglalkozások alól)  
 

Ügyeleti tevékenység: Az intézmény a tanórák elQtt 7.00 órától 7.30-ig, a tanórák és 
napközis, tanulószobai, egyéb foglalkozások között, valamint a tanítás befejeztével 

16.00órától 17.00 óráig ügyeletet tart. A reggeli és délutáni ügyelet helye: a kijelölt 
helyiségek/ jó idQ esetén az udvar is lehet. 

 

 

 

 

Tanulószobai, napközis, iskolaotthonos csoportok száma, létszáma 
 

Osztály Valós 

napközis létszám 

(egész napos iskola) 

Számított 
napközis létszám 

(egész napos iskola) 
1.a 21 23 

1.b 20 20 

2.a 26 27 

2.b 24 26 

3.a 23 25 

3.b 28 31 

4.a 21 23 

4.b 22 23 

   

Összesen 185 198 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napközi, 
tanulószobai 
csoportok 

Valós létszám Számított 
létszám 

Napközi 19 21 

Tanulószoba 19 24 

Összesen 38 45 
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Osztály napközi 
csoport 

valós 
létszám 

napközi 
csoport 

számítot
t 

létszám 

tanulószoba 
csoport valós 

létszám 

tanulószoba 
csoport 

számított 
létszám 

SNI 

2-

nek 

sz. 

SNI 

3-nak 

sz. 

BTM 

5.a 7 8   1 0 3 

5.b 12 13   1 0 4 

6.a   1 1 0 0 0 

6.b   5 5 0 0 2 

6.c   1 1 1 0 0 

7.a   9 13 0 2 2 

7.b   2 3 1 0 0 

8.a   1 1 0 0 0 

8.b   0 0 0 0 0 

Összesen 19 21 19 24 4 2 11 

 

 

Osztály Etika Katolik

us 

Reformát
us 

Evangélik
us 

Hitgyüleke
zet 

Unitári
us 

MAZSIHIS

Z 

Össz
es 

         

1.a 13 3 4 0 1 0 0 21 

1.b 13 2 3 1 0 1 0 20 

2.a 15 7 2 2 0 0 0 26 

2.b 15 7 1 1 0 0 0 24 

3.a 16 5 1 1 0 0 0 23 

3.b 22 2 4 0 0 0 0 28 

4.a 19 2 0 0 0 0 0 21 

4.b 13 4 4 0 0 0 1 22 

         

Összes 126 32 19 5 1 1 1 185 

         

5.a 17 1 1 0 0 0 0 19 

5.b 13 6 4 0 0 0 0 23 

6.a 19 2 0 0 0 0 0 21 

6.b 11 2 3 2 0 0 0 18 

6.c 9 1 7 1 0 0 0 18 

7.a 17 4 2 0 1 0 0 24 

7.b 16 2 1 0 0 0 0 19 

8.a 17 2 3 0 0 0 0 22 

8.b 17 0 2 0 0 0 0 19 

         

Összes 136 20 23 3 1 0 0 183 

         

Iskola 

összes 

262 52 42 8 2 1 1 368 
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Etika oktatást választott iskolánkból 263 fQ 

 

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

Választott egyház 

 
Létszám 

Magyar Katolikus Egyház 52 

Magyar Református  Egyház 42 

Magyar Evangélikus Egyház 8 

Hit Gyülekezete 2 

Unitárius 1 

MAZSIHISZ 1 

Összesen: 106 

 

Tanulmányok alatti vizsgák eredményei, tapasztalatai 
 

Tanulmányok alatti vizsgát az elmúlt tanév végén nem szerveztünk. 
 2 fQ a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónk. Sajnos az egyik tanuló családi háttere 
problémás. EbbQl is fakadnak a hátrányai. Fokozott figyelmet, egyéni megsegítést, fejlesztést, 
korrepetálást biztosítunk számára. Felajánlottuk a tanulószobát, de ettQl mereven elzárkózott a 
szülQ és a tanuló 

1.4.2.1. A tanulók közösségei 
 

ø - osztályközösségek 

 

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

ø - egésznapos iskolai csoportok 

 

ø - napközis, tanulószobai csoportok 

 

ø - szakköri, tehetséggondozó csoportok 

 

ø - differenciált képességfejlesztQ csoportok, egyéni felzárkóztató csoportok 

 

ø Diákönkormányzat 
 

ø alsó tagozat 
 

ø felsQ tagozat 
 

ø iskola tanulóközössége (1-8. évfolyamig) 
 

ø egyéb, adott feladatra létrehozott csoportok 
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A közösségfejlesztéssel kapcsolatos követelmények 
 

Az iskolánkban folyó nevelQ-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 
tanulókkal történQ megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 
 

Pedagógiai munkánk alapvetQ feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 
érdeklQdésre és aktivitásra építve a személyiségfejlQdés szempontjából kiemelten fontos alábbi 
értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyQzQdéssé és határozza 
meg viselkedésüket, magatartásukat.  
 

1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 
védelme, szeretete. Fogékonyság az élQ és az élettelen természet szépsége iránt. 

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megQrzésének fontossága. Az egészséges 
és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek 
kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az 
egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek 
megelQzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 
FelelQsségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hqség, önzetlenség, megértés, 
tapintat, Qszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

5. A család tisztelete, a szülQk, nagyszülQk megbecsülése, szeretete. 
6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, 

mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. 
Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az elQítélet-mentességre, a konfliktusok 
kezelésére, készség a megegyezésre. 

7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önmqvelésre, az értékelés és 
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

8. A szülQföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 
ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 
jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 
hazaszeretet. 

9. A kisebbségben élQ magyarságért érzett felelQsség - és közösségvállalás. A hazánkban 
élQ kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 
tiszteletben tartása. 

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlQségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. ÉrdeklQdés a 
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi 
tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 

Az iskolánkban folyó nevelQ és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 
elQsegítse. Ezt szolgálják a nevelési program  különbözQ fejezeteiben késQbb meghatározásra 
kerülQ tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez 
kapcsolódó folyamatos értékelés. A nevelés szempontjából közösségnek nevezzük az autonóm 
egyének szervezQdését. Az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. Maga a 

közösség a fejlQdés keretét biztosítja, miközben tagjai önfejlQdésével a közösség is fejlQdik, 
több lesz, mint tagjai egyszerq együttese. 
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Az igazi nevelQközösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális 
értékek hordozója, közvetítQje amellett, hogy messzemenQen figyelembe veszi a közösség 
tagjának egyéni sajátosságait. 
 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Pedagógiai feladatainkat a NAT-ban leírt egységes, alapvetQ tartalmak átadása, elsajátíttatása, 
valamint az ezekre épülQ differenciálás határozza meg. 
Célunk, hogy tanulóink 

÷ a különbözQ szintq adottságaiknak 

÷ az eltérQ mértékq fejlQdésükkel, 
÷ az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, 
÷ egyéb (érdeklQdési körüket érintQ) tevékenységükkel, 
÷ szervezett ismeretközvetítéssel, 
÷ spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki 

személyiségüket. 
A különbözQ ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 
kommunikációs, egységes és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak, képességeinek 
a kialakítására, fejlesztésére. 
 

MinQségpolitikánk lényege: az EU konform oktatás 

 

Célunk: szilárd alapmqveltség, biztos alapkészségek megteremtése, harmonikus, 
kiegyensúlyozott, boldog emberek nevelése, mindez jól felkészült, szakmailag igényes, 
megújulásra kész pedagógusok vezetésével, a szülQkkel való szoros együttmqködés alapján. 
Tevékenységünk igazi hivatás, melyet magas fokú elhivatottság jellemez. Ez szolgálat is 
egyben, melyet  a társadalom, a partneri igényeknek megfelelQen igyekszünk végezni. 
Fontos ezért a partnerek azonosítása, az igények felmérése.  Ezzel kapcsolatban feladataink 
köre tágas. Küldetésés jövQképünk meghatározása, a kulcsfontosságú folyamatok rendszerének 
vizsgálata, a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek elemzése, fejlesztése és 
hasznosítása, a partneri kapcsolatok és a belsQ erQforrások elemzése, tervezése, menedzselése, 
a munkatársi és partneri elégedettség mérése, folyamatos elemzése, (önértékelési folyamatok), 

a kulcsfontosságú, a társadalmi hatásokkal kapcsolatos eredmények vizsgálata. 
Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a mqvészetekre, a természetre, a 
tudományokra, a technikára vonatkozó kultúrára alapvetQ eredményeit foglalja magában, a 
tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. 
A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók mqveltségét, 
világszemléletük formálódását, társas kapcsolatát, tájékozódásukat szqkebb és tágabb 
környezetükben. 
ElsQdleges fontosságú a tanulók képességeinek fejlQdéséhez olyan követelményeket 
meghatározni, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztQ oktatást.  
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Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 

1. A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladata: Az alapvetQ erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 
meggyQzQdéssé alakítása. 
 

2. A tanulók értelmi nevelése 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 
kialakítása. 
 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítQ) nevelése 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 
fontosságának tudatosítása, az együttmqködési készség kialakítása. A kulturált 
magatartás és kommunikáció elsajátítása. 
 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

Feladata: Az élQ és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztetQ érzelmek kialakítása. 
 

5. A tanulók akarati nevelése 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 
elkötelezettség kialakítása. 
 

6. A tanulók nemzeti nevelése 

Feladata: A szülQhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 
 

7. A tanulók állampolgári nevelése 

Feladata: Az alapvetQ állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 
érdeklQdés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása 

a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 
 

 

8. A tanulók munkára nevelése 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 
 

9. A tanulók egészséges életmódra történQ nevelése 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 
felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 
egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 
kialakítása. 
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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. Összehívását a DÖK vezetQje kezdeményezi. A napirendi pontokat 15 

nappal a gyqlés elQtt nyilvánosságra kell hozni. 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 DÖK véleményét mindenképpen 
kikérjük a következQ esetekben: 

ø a tanulók közösségét érintQ kérdések meghozatalánál 
ø a diákok helyzetét elemzQ, értékelQ beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 

ø a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez 

ø az iskolai sportkör szakmai programjának megállapításához 

ø az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához 

ø a könyvtár, a sportlétesítmények mqködési rendjének kialakításához 

ø az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 

ø az iskolai keretben biztosított ételek minQségérQl 
A Diákönkormányzat véleményére, javaslataira folyamatosan nyitott az iskolavezetés és a 
nevelQtestület. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola 

mqködésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésben. A diákönkormányzat a 
nevelQtestület véleményének kikérésével dönt saját mqködésérQl, a DÖK mqködéséhez 
biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli 
munkanap programjáról, a diákok tájékoztatásának formáiról, az iskolarádió szerkesztQi 
csapatának létrehozásáról és vezetQjének megbízásáról. 
A DÖK SZMSZ-ét a diákközösség fogadja el és a nevelQtestület hagyja jóvá. Programjuk a 

Diákönkormányzat munkatervében nyomon követhetQ. 
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Tehetséggondozás 

Szakkörök 
 

Szakkör neve Szakkört tartó pedagógus 
Mqvész klub Németh Gábor 

>Ki nevet a végén?= Dávidné Haász Erika 

ÖKOszakkör Farkas Gábor 
TöprengQ szakkör Gottfried Györgyné 

Kreativ szakkör dr. Fodor Józsefné 

Tömegsport 1 Klinkóné Kovács Katalin 

Tömegsport2 Rajszki György 

Tömegsport3 Vágvölgyi Ferenc 

Könyvmoly szakkör Ledóné Zeke Anikó 

Tömegsport4 Molnárné Major Zsuzsanna 

Énekkar Nagy-Király Ildikó 

ÖKOszakkör Orbán Mónika 

Játékkuckó Vass Szilvia 

MúltidézQ szakkör Szqcsné Buczkó Éva 

Sakk szakkör dr. Ujszászi Andrásné 

Pántlika zenede Zsótér Andor 
Meseorigami Heim Veronika 

Irány a német nyelvvizsga! Ruttkayné Lukács Mária 

Irány az angol nyelvvizsga! Szabó Anita 

 

 

 

Énekkar: a foglalkozások ideje: hétfQ és keddi napokon 7. órában 

Ez idQ alatt az énekkarba járó tanulók részére más foglalkozás nem 
szervezhetQ! 

 

Sportkörök 

 A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a 
sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat és edzéseket tartanak a testnevelQ tanárok.  

Iskolánk lehetQségeket nyújt különbözQ sportági (kosárlabda, röplabda, labdarúgás, atlétika) 
foglalkozásokon és versenyeken való részvételre. A foglalkozásokon való részvételhez 3 

testnevelQ tanár felügyelete mellett- minden tanulónak joga van. 
A sportköri foglalkozások tervezetét a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. A 
mellékletekben megtalálhatóak. 
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A járványveszély elmúlásáig más formában, más aktuális tartalommal megtöltve kerülnek 
megszervezésre a sportfoglalkozások. (közös sporttevékenységek kerülése, online tartalmak 
beiktatása, egyéb formában megtartott foglalkozások) 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
 

Felzárkóztatás, differenciált fejlesztés, korrepetálás  

 
Alsó tagozatban: egyéni, kiscsoportos differenciált  fejlesztés,  
FelsQ tagozatban: korrepetálások, differenciált fejlesztés, napközis, tanulószobai 
foglalkozások. 
 

 

Felzárkóztatás, differenciált fejlesztés 
 

Pedagógus (tanítók) 
 

Foglalkozás/óra 

Bognárné SzQllQsy Anna 1 óra 

Dávidné Haász Erika 1 óra 

Gárdonyiné Balog Ágota 1 óra 

Gottfried Györgyné 1 óra 

Heim Veronika 1 óra 

Kerekesné TQrincsi Krisztina 1 óra 

Ledóné Zeke Anikó 1 óra 

Molnárné Major Zsuzsanna 1 óra 

Németh Gábor 1 óra 

Rózsa Éva Anna 1 óra 

dr. Ujszászi Andrásné 1 óra 

Vass Szilvis 1 óra 

Vágvölgyi Ferenc  1 óra 

Zsótér Andor 1 óra 

üres álláson  2 óra 
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Korrepetálások 
 

Pedagógus (szaktanárok) 
 

Foglalkozás 

Magineczné Váradi Éva magyar nyelv és irodalom, történelem 

Orbán Mónika német nyelv, földrajz, természetismeret 
Rózsa Ferencné angol nyelv, történelem 

Ruttkayné Lukács Mária tanító, német nyelv 

Schiefnerné Ujhelyi Andrea matematika, fizika 

Szabó Anita angol nyelv 

Szqcsné Buczkó Éva etika, történelem 

Daoudné Farkas Margit történelem, informatika 

Farkas Gábor természetismeret, földrajz, biológia 

 

Tanórán kívüli egyéb  tevékenységek 

 

 
ø KülsQs tanfolyamok: karate, tánc, kosárlabda 

 

ø Karate tanfolyam: kedd, csütörtök:  
 

ø Akrobatikus rock and roll:  

 

ø Kosárlabda (BLF)  minden nap : 16.15 órától 19.15 óráig 

                                                           hétvégéken: mérkQzések (kiírás szerint) 
 

A járványügyi helyzet miatt a bérlQk visszavonásig a bérleményeiket nem használhatják. 
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1.5. Tárgyi feltételek 

 

1.5.1. Tárgyi felszereltség, intézmény környezete 

 
Intézményünk Budapest külsQ kerületében, Rákospalota szélén, kertvárosi környezetben 
helyezkedik el. JellemzQ a családias légkör, a bizalomra épülQ kapcsolatok rendszere, a nagy 
hármas-pedagógus, diák, szülQ egysége. 
A közvetlen településkörnyezetben családi házak és négyemeletes társasházak találhatóak. Az 

infrastruktúra nagyon szegényes. A közelben csupán két kis közért található. Ezért is fontos, a 
tanulók napközbeni étkezése megoldott legyen. LehetQségük van reggelire, ebédre és uzsonnára 
befizetni (napi egy, kettQ vagy háromszori étkezés). Akik ezt nem igénylik, azoknak az 

intézmény területén mqködQ BÜFÉ az elQírásoknak megfelelQ kínálatával rendelkezésre áll. A 
XV. Kerületi Gazdasági, Mqködtetési Központ (GMK) mqködtetésében álló fQzQkonyha és az 
egyéni vállalkozó mqködtetésében üzemeltetett BÜFÉ kínálatával kapcsolatban folyamatos 
egyeztetés történik az üzemeltetQ, a pedagógusok és a szülQk, diákok bevonásával.  
A 1151. Budapest, Bogáncs utca 51-53. alatt bejegyzett Általános Iskola- régi nevén Bogáncs 
Utcai Általános Iskola, új nevén: Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola- ebben 

a tanévben lesz 60 éves. A régi épületrész 1961. február 5-én került átadásra, az újabb 
épületrész 1984-ben. Azóta többször átalakult, átépítésekre került sor. Az épület kora 
miatt számos olyan problémával küzd, aminek megoldása halaszthatatlan. 
A problémákat, hiányosságokat folyamatosan jeleztük évek hosszú során keresztül az 

önkormányzatnak, majd folyamatosan jelezzük a fenntartó Észak-Pesti Tankerületnek.  
 

 

ø A RÉGI ÉPÜLETBEN a WC-kben a falak salétromosak, és omlanak, folyamatos 

karbantartással sem garantálható a folyamat megállítása 

 

ø A RÉGI ÉPÜLETBEN a fsz.-i fiú WC-ben elviselhetetlen a bqz, attól tartunk, hogy a szülQk 
a médiához fordulnak a megoldatlan állapot miatt! Ezt a problémát hosszú évek óta 
jelezzük. A hiba megszüntetése nem tqr halasztást, ellenkezQ esetben le kell zárni a WC-

ket.  

ø Az iskola >újabb részében= a felsQ szinten az álmennyezet átvizsgálása feltétlenül szükséges 
(régi, nehéz elemek lepotyognak - balesetveszély) 
 

ø Az >új= épületrészben folyamatos beázások keletkeznek a falakban (falakon belüli lefolyó 
csatorna csövek is okozhatják - ezek elhasználódtak, cserére szorulnak) 
 

ø A RÉGI ÉPÜLET vakolata omlik, balesetveszélyes, javításra szorul (figyelmeztetQ táblákat 
tettünk ki) 

 

ø Az emeleti szertárajtók megvetemedtek, rendkívül nehezen nyílnak 
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ø Az igazgatóhelyettesi irodában, és más termekben is az >új= épületrészben is  a nyílászárók 
cserére szorulnak 

 

ø A télikert csapadékvíz elvezetése nem megoldott (nagy esQ esetén beömlik a víz az 
irodákba) 

 

 
ø A reluxák teljesen tönkrementek, elértek, pótlásuk igen költséges, ezért sötétítQ függönyök 

vásárlása szükséges folyamatosan 

 

ø Rendkívüli rossz állapotban vannak az aljzatburkolatok, fQleg a linóleumok a tantermekben 

és a folyosókon is (különösen a 25. sz. teremben) 
 

ø A régi épületben található öltözQszekrények felújításra szorulnak, csúnyák is, nem 
esztétikusak- szülQi összefogásból egy szekrénysor felújításra került 
 

ø A 2. számú informatika teremben légkondicionáló berendezés beszerelése szükséges a nagy 
hQség miatt 

 

ø Az épületben lévQ légkondicionáló berendezések, teljes körq átvizsgálása, tisztítása 
szükséges- nem mqködnek, illetve némelyik folyik 

 

ø A homokozót meg kellett szüntetni, mert balesetveszélyessé vált. Az ott maradó 
betonelemekbQl csodálatos kertet varázsolt a karbantartó kollega. 

 

ø Szeretnénk, ha az iskola épületéhez tartozó fák folyamatos megvizsgálása megtörténne, 
nem balesetveszélyesek-e 

 

ø Az intézmény 3 sajátos építési szerkezete miatt- a jó idQ beálltával elviselhetetlenül 
meleg!!!- különösen, miután több helyen az ablakok nem nyithatóak 
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Tárgyi felszereltség 

 
Az iskolában jól mqködQ könyvtár üzemel. 
 

Tornacsarnokunk a szabványnak megfelelQ, két részre választható. 
 

Kialakítottunk egy tornaszobát, megoldván ezzel a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeit. 
 

A néhány évvel ezelQtt felújított, az iskola épületében található, de ma már a GMK-hoz tartozó 
fQzQkonyha megfelelQ minQségq étkezést biztosít a tanulók és az iskola dolgozói számára. 
LehetQség van diétás étkezés igénylésére is. Az Iskolagyümölcs Program keretében a Vega-

Ház Kft. szállítja a gyümölcsöt a diákoknak. 
 

Az egyéni bérleményben kiadott BÜFÉ kínálata megfelel az egészséges táplálkozás 
feltételeinek. A folyamatos egyeztetés 3iskola- bérlQ- SzülQi Választmány között biztosított. 
 

Tágas, szép udvarunk kitqnQ színtere a szabadidQ eltöltésének. Az udvari játszóvár kedvenc 

helye volt az alsós gyerekeknek. Sajnos idQvel tönkrement, balesetveszélyessé vált, ezért nem 
használható. Ígéretet kaptunk a fenntartótól a régi vár lebontására és egy új telepítésére. 
 

Az osztálytermek mellett két számítástechnikai tanteremben, egy fizika-kémiai elQadóban, egy 
technika teremben, egy tanulószobás (ügyeleti)  teremben, egy ének-zene tanteremben és három 
idegen nyelvi teremben folyik az oktatás. Az SNI-s és a BTM-es tanulók fejlesztését, valamint 

a pszichológiai tanácsadást kis fejlesztQ termekben oldottuk meg. A felsQ szinten lévQ 
tantermek közül nem mindegyikben lehet kinyitni az ablakokat (sajátos építkezés), ezért a jó 
idQ beálltával  levegQtlenek, rendkívül melegek a helyiségek. 
Hagyomány, hogy a neves napokra, nemzeti és iskolai ünnepekre színvonalas mqsorokkal 
készülünk.  
 

Stúdiónk felszereltsége azonban sajnos az utóbbi idQben elavult. Az ünnepélyek, rendezvények 
alapvetQ eszközei, a hangfalak meghibásodtak. Szükség lenne ezek megjavítására, illetve új 
berendezésekre, de ezek igen költségesek.  
DÖK szobánk továbbra is rendelkezésére áll a Diákönkormányzat részére.  
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Tantermek beosztása 

 

Osztály Tanterem száma OsztályfQnök 

   

1.a  

földszint 11. terem 

Bognárné SzQllQsy Anna 

1.b  

földszint 25. terem 

Gárdonyiné balog Ágota 

2.a emelet 17. terem Heim Veronika 

Zsótér Andor 
2.b földszint 13. terem dr. Ujszászi Andrásné 

Rózsa Éva Anna 

3.a földszint 14. terem Gottfried Györgyné 

Molnárné Major Zsuzsanna 

3.b földszint 12. terem Vass Szilvia 

Németh Gábor 
4.a emelet 16. terem Kerekesné TQrincsi Krisztina 

Vágvölgyi Ferenc 

4.b földszint 7. terem Dávidné Haász Erika 

Ledóné Zeke Anikó 

5.a  

emelet 28. terem 

Szqcsné Buczkó Éva 

5.b  

emelet 21. terem 

Schiefnerné Ujhelyi Andrea 

Megnevezés: Mennyiség: 
Osztályterem (tanterem) 24 

Idegen nyelvi terem 3 

Kémia elQadó 1 

Technika terem 1 

Számítástechnika terem (15-15 

munkahelyes) 

2 

Tornacsarnok 1 

TornaöltözQk 4 

Tornaszoba 1 

Könyvtár és könyvtár elQkészítQ 1 

EbédlQ 1 

Logopédiai szoba 1 

Pszichológia szoba 1 

Orvosi szoba 1 

Stúdió 1 

DÖK szoba 1 

Mosdók, zuhanyozók 12 
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6.a  

földszint 6. terem 

Rajszki György 

6.b  

emelet 29. terem 

Tánczos Erzsébet 

6.c  

emelet 19. terem 

Farkas Gábor 

7.a  

emelet 22. terem 

Daoudné Farkas Margit 

7.b  

emelet 30. terem 

Klinkóné Kovács Katalin 

8.a  

emelet 23. terem 

Rózsa Ferencné 

8.b  

emelet 20. terem 

Orbán Mónika 

 
Iskolánkban mqködnek a Hubay JenQ Zeneiskola és Mqvészeti Iskola zenei és szolfézs 
tagozatának kihelyezett foglalkozásai. 
Tornatermünket a BLF kosárlabda klubbal együtt használjuk. Iskolánkban külsQs karate,  és 
tánc tanfolyam mqködik. 
 

 

Nagyobb volumenq iskolai szintq rendezvényeinket általában a tornacsarnokban, illetve az 

ebédlQben tartjuk. Jó idQ esetén az udvar nyújt lehetQséget a ballagásnak és a tanévzáró 
ünnepélynek (az elmúlt tanévben a Családi napnak). 
Büszkeségünk: új honlapot készített egy szülQ mindenféle térítés nélkül. Továbbra is 
készségesen segít a honlap üzemeltetésében.  
 Feladatunk: a kötelezQen meghatározott dokumentumok mellett naprakészen feltenni az iskola 

életével kapcsolatos fontos információkat, eseményeket. Az új honlappal mindenki elégedett, a 
külsQ partnereink is! Ehhez azonban az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelQen be kell 
szereznünk - az elmúlt évekhez hasonlóan-a szülQi/ gondviselQi beleegyezQ nyilatkozatokat, 
melynek értelmében minden a gyermekekrQl készülQ hang-képi-és film felvétel, az iskolában 
szokásos módon történQ megjelenítés( faliújság, fotók, gyermekmunkák stb.), a Honlapra való 
feltöltés, egyéb képi, fotó és filmes megjelenítés (média, újság stb.) szülQi engedélyhez kötött. 
 

Az intézmény szépítésére, hangulatossá tételére nagy gondot fordítunk. 
Számos kis ülQsarkot alakítottunk ki, a büfé elQterébe kellemes és ízléses >teázót= varázsoltunk, 
bútorokat, szQnyegeket kaptunk a szülQktQl. SötétítQfüggönyöket vásároltunk, a nyár folyamán 
kitisztítottuk, felfrissítettük a jelmeztárunkat és mindenre kiterjedQ alapos takarítást, 
fertQtlenítést végeztünk. 
Megtörténtek a karbantartási és a folyamatosan végzett kertészeti munkálatok. A régi 
homokozó helyén lévQ kövekbQl csodálatos sziklakertet alakítottunk ki >Károly Róbert 
Emlékkert= néven. Több mosdó és egy tanterem kifestésre került, megújult a belsQ kert is. 32 
db facsemete beültetésre került és még számos karbantartás, felújítás történt.  
A Tankerület megbízásából még két tanterem kifestése is megtörténik. 
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Gazdálkodás 
 

Az éves költségkeretünk: közel 2 millió Ft (kincstári kártyával) 
 

Vásárlások: 
ü jutalomkönyvek 

ü Károly Róbert Emlékplakettek 

ü postai költségek 

ü életmentQ gyógyszerek 

ü lázmérQ és vérnyomásmérQ 

ü védQfelszerelések 

ü porszívó és kávéfQzQ 

ü könyvtári anyagszükséglet 
ü karbantartáshoz szükséges anyagok, munkaeszközök 

ü fqnyíró akkumulátor 
ü lombseprq, szemetes és papírkosarak 

ü  hosszabbítók, zárak, kábelek 

ü festékek, csempe, csemperagasztó, fugázó 

ü beton, kábeldob 

ü sötétítQ függöny anyagok, karnisok és kiegészítQk 

ü dekorációs anyagok 

ü növények átültetéséhez föld és trágya 

ü tisztítószerek, mosópor, fertQtlenítQszerek 

ü higiéniai papír 
ü rendezvényhez ásványvíz, sütemény 

ü egyéb eszközök, Webtárhely éves díja 
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Tankönyvek, tanulmányi segédletek 

 

 
 
 

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy: 
 

ø a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 
megválasztja az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, 
ruházati és más felszereléseket 

ø az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 
tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak 
szerinti informatikai eszközöket  

 

A köznevelés tankönyvellátásával kapcsolatos jogszabályok: 
 

ø A nemzeti köznevelésrQl szóló 2011. CXC. törvény 

ø 501/2013. (XII. 29)Kormányrendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 
2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 
tankönyvellátásban közremqködQk kijelölésérQl 

ø A nevelési-oktatási intézmények mqködésérQl és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 
A fenntartónak az egész napos iskolai nevelés és oktatás megszervezése esetén is biztosítania 
kell az ingyenes tankönyvellátást és étkezést mindazon tanulók számára, akik a külön 
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek. 
 A fenntartónak az intézményvezetQ közremqködésével meg kell teremtenie továbbá a 
feltételeket a tankönyvek, füzetek és más tanulói felszerelések biztonságos iskolai tárolásához. 
A szülQket a megelQzQ tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekrQl, tanulmányi 
segédletekrQl, taneszközökrQl, ruházati és más felszerelésekrQl, amelyekre a következQ 
tanévben a nevelQ és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell Qket továbbá az iskolától 
kölcsönözhetQ tankönyvekrQl, taneszközökrQl és más felszerelésekrQl, valamint arról is, hogy 
az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülQi kiadások csökkentéséhez. 
Az iskolai könyvtárban a tankönyveket elkülönítve kell kezelni és gyqjteni, ennek sajátos 
rendjét a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni. 
 Az iskolai könyvtár alapfeladata többek között a könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 
beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését is.  
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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 tantermek-köszönet a 
szülQknek 

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 

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 

ø Jó továbbtanulási mutatók 

ø Korrekt, naprakész tájékoztatás 

ø EsélyegyenlQség biztosítása 

ø Pályázatok 

 

 

 

 

Gyengese gek 

 

ø Az épület állapota 

 

ø SzemléltetQeszközök hiányosak 

 

ø Elavult számítástechnikai eszközök 

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

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

ø Egységes követelményrendszer 
hiányosságai, egységes 
nevelQtestületi fellépés 

ø Értékelési rendszer betartása 

ø Munkafegyelem 

ø Adminisztrációs nehézségek 

ø SzülQi igények teljes körq kielégítése 

több délutáni sportolási lehetQség 

ø A sajátos nevelési igényq tanulók 
egyénre szabott fejlesztése 

ø Folyosói ügyeleti rendszer 
ø BelsQ ellenQrzés-óra és foglalkozás 

látogatások, 
ø MinQsítésekre való jelentkezés 

ø Frontális munka túlsúlya 
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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 Digitális oktatás 

Vesze lyek 

 

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

ø A nyolc és hatosztályos 
középiskolák elszívó ereje 

ø Forráshiány  
ø Járványügyi helyzet 

 

Az új tanév céljainak és feladatainak meghatározásakor az elmúlt 
tanév értékelésekor megfogalmazott határozatokból indultunk ki. 

 
 

 

 

 

A legfontosabb és mindennél elQbbre való feladat a Covid19 járvánnyal kapcsolatos megelQzQ, 
védQ-óvó intézkedések megtétele. A miniszteri eljárásrend alapján a szülQk felé saját 
eljárásrendet dolgoztunk ki. Az alkalmazotti közösség részére külön értekezlet során 
fogalmaztuk meg a teendQket. A technikai munkatársak számára utasításban fogalmaztuk  meg 
a legfontosabb teendQket, tudnivalókat. A tanulók az elsQ tanítási napon baleset, tqz és 
katasztrófavédelmi felkészítésben részesültek egyúttal a járványveszéllyel kapcsolatos 
valamennyi információt és tudnivalót, valamint tennivalót a tanítók, osztályfQnökök és késQbb 
a szaktanárok is megbeszélték a gyerekekkel. 

  

A legfontosabb intézkedések köre: 

 

ö az intézmény folyamatos fertQtlenítése 

ö kézfertQtlenítés, gyakori kézmosás 

ö a napi takarítás, fertQtlenítés 

ö a közösségi tereken az alsó tagozatosok kivételével mindenki számára kötelezQ a 
maszk viselése 

ö a megfelelQ távolságtartás  
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ö szülQk, idegenek az iskolát nem látogathatják 

ö kivételes esetben intézményvezetQi engedéllyel történQ belépés során maszk viselése, 
valamint a portán elhelyezett qrlap kitöltésének kötelezettsége 

ö a tanulók beléptetésének szabályai 
ö a tanulók közlekedésének szabályai 
ö étkezések ideje és rendje 

ö saját környezet tisztántartása 

ö köhögési-tüsszentési protokoll 
ö beteg tanuló, felnQtt az intézményt nem látogathatják 

ö betegségbQl kifolyó otthonmaradás esetén az intézményt csak érvényes orvosi 
igazolással lehet látogatni 

ö bejelentési kötelezettség mindenféle betegséggel kapcsolatban 

ö karantén szabályok 

ö teszteléssel kapcsolatos tudnivalók 

ö fenntartóval, iskolaorvossal való kapcsolat 
ö a fenntartó által elrendelt, illetve javasolt intézkedések folyamatos figyelemmel 

kísérése, betartása, betartatása 
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> A legfQbb jó a józan megfontoltság=         
     (Sophokles) 

 
 

>Már azt hittük, hogy urai vagyunk a világnak, kiforgathatjuk és átalakíthatjuk tetszés 
szerint természeti élQhelyünket, a Földet és akár a kozmoszt is. Most ebbe a nagy szabadságba 
robbant be egy kis mikroszkopikus részecske, amely gyökerestül megváltoztatta az egész 
emberiség eddigi életét, és teljesen más értékrendet hozott el számunkra. ElQtérbe került az 
egészség és az emberi élet védelme. Ennek megfelelQen át kell gondolnunk és alakítanunk 
nevelQ-oktató munkánkat, hiszen soha nem tudhatjuk, mikor kell áttérnünk a digitális 
oktatásra.= 

(Ruttkayné Lukács Mária) 
 

Tanévzárás- Tanévkezdés 

 

 
 

2020. március 16-tól a tanév végéig digitális oktatás keretében folyt a nevelQ-oktató munka.  
Az átállásra kevés idQ maradt, ettQl függetlenül a kollegák remekül helytálltak, ezért köszönet 
illeti a munkájukat. 
A digitális tanrend, tantermen kívüli oktatás számos értékes tapasztalatot hozott. A nehézségek 
ellenére fejlQdött a pedagógusok digitális kultúrája és a diákok digitális kompetenciái. A 
hasonló nehézségek kiküszöbölése érdekében, és mivel fel kell készülnünk egy esetleges újabb 
tantermen kívüli oktatási idQszakra, egységes digitális platform létrehozására. Szükséges lenne 
a technikai feltételek fejlesztésére, a gépparkunk modernizálására, még több tablet és jó 
minQségq számítógépek beszerzésére.  
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Iskolánk 
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1.7. Célok és feladatok a 2020/2021. tanévre 

 
Kiemelt célok és feladatok 

 

 

 
A Pedagógiai programunk átdolgozásra került. A 2020/ÉPTK/Int/0192 iktatószámú fenntartói 
határozat alapján a program megfelel a nemzeti köznevelésrQl szóló 2011. évi törvény , a 
nevelési-oktatási intézmények mqködésérQl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérQl és 
alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet módosításáról szóló 5/2020 (I.31.) 
Kormányrendelet elQírásainak. Fentiek értelmében a Pedagógiai programot a fenntartó 
jóváhagyta. 
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TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK 

 
 

A módosított nemzeti alaptanterv bevezetésének üteme (felmenQ rendszerben) 
 

 1.évf 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 
 

2020-

2021. 

tanév 

NAT 

m. 

NAT 

r. 

NAT 

r. 

NAT 

r. 

NAT 

m. 

NAT 

r. 

NAT 

r. 

NAT 

r. 

2021-

2022. 

tanév 

NAT 

m 

NAT 

m 

NAT 

r. 

NAT 

r. 

NAT 

m. 

NAT 

m. 

NAT 

r. 

NAT 

r. 

2022-

2023. 

tanév 

NAT 

m 

NAT 

m 

NAT 

m 

NAT 

r. 

NAT 

m. 

NAT 

m. 

NAT 

m. 

NAT 

r. 

2023-

2024. 

tanév 

NAT 

m 

NAT 

m 

NAT 

m 

NAT 

m 

NAT 

m. 

NAT 

m. 

NAT 

m. 

NAT 

m. 

 

 

Nat m.: NAT módosított 
Nat r.:   NAT régi 

 

 

 
 

 
Az átdolgozott Pedagógiai program alapján  a Nemzeti alaptantervnek és a kerettanterveknek 
megfelelQen az intézményre kidolgozott helyi tanterv felmenQ rendszerben a  2020/2021 
tanévben   az elsQ és ötödik évfolyamon kerül bevezetésre. 
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Óraháló  
 

Heti óraszámok 2020/2021. tanév 

 
 

Tantárgyak 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 
Magyar nyelv és 

irodalom 
8 7 6 6 4 4 4 4 

Matematika 5 4 4 5 4 4 4 4 
Történelem     2    
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek 

     2 2 2 

Állampolgári 
ismeretek 

        

Hon és népismeret         
Etika/hit és 
erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret  1 1 1     
Természettudomány     2    

Természetismeret      2   
Kémia       1 2 
Fizika       2 1 

Biológia         
Biológia-egészségtan       2 1 

Földrajz       1 2 
Idegen nyelv  2 3 4 3 4 4 4 
Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 
Dráma és színház     1    

Technika és tervezés 1    1    
Technika, életvitel és 

gyakorlat 
 1 1 1  1 1  

Digitális kultúra     1    
Informatika      2 1 2 

Testnevelés (és sport) 5 5 5 5 5 5 5 5 
Közösségi nevelés 

(osztályfQnöki)     1 1 1 1 

Összesen 24 25 25 27 28 28 31 31 
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Éves óraszámok 2020/2021. tanév 

 
Tantárgyak 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

288 252 216 216 144 144 144 144 

Matematika 180 144 144 180 144 144 144 144 
Történelem     72    
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek 

     72 72 72 

Állampolgári 
ismeretek 

        

Hon és népismeret         
Etika/hit és 
erkölcstan 

36 36 36 36 36 36 36 36 

Környezetismeret  36 36 36     
Természettudomány     72    

Természetismeret      72   
Kémia       36 72 
Fizika       72 36 

Biológia         
Biológia-egészségtan       72 36 

Földrajz       36 72 
Idegen nyelv  72 108 144 108 144 144 144 
Ének-zene 72 72 72 72 72 36 36 36 

Vizuális kultúra 72 72 72 72 36 36 36 36 
Dráma és színház     36    

Technika és tervezés 36    36    
Technika, életvitel és 

gyakorlat 
 36 36 36  36 36  

Digitális kultúra     36    
Informatika      72 36 72 

Testnevelés (és sport) 180 180 180 180 180 180 180 180 
Közösségi nevelés 

(osztályfQnöki)     36 36 36 36 

Összesen 864 900 900 972 1008 1008 1116 1116 
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Szabadon tervezhetQ órakeret felhasználása 

 

 

Évfolyam: 
 

1. 2. 3. 4. 

KötelezQ 
alapóraszám 

22 22 22 23 

Szabadon 

tervezhetQ 
órakeret 

2 2 2 2 

Szabadon 

tervezhetQ 
órakeret 

felhasználása 

1 óra magyar 
nyelv és 
irodalom 

1 óra 
matematika 

2 óra idegen 
nyelv 

2 óra idegen 
nyelv 

1 óra magyar nyelv 

és irodalom 

1 óra idegen nyelv 

Maximális 
órakeret 

 

24 24 24 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2020/2021. tanévben továbbra is prioritást élvez az elQrehozott intenzív nyelvoktatás 
programja.  

A módosított helyi tantervnek megfelelQen a következQképpen alakul az idegen nyelvi órák 
heti óraszáma felmenQ rendszerben. 
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 Heti 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évfolyam 2020/2021. 

tanév 

2021/2022. 

tanév 

2022/2023. 

tanév 

2023/2024. 

tanév 

1. - - - - 

2. 2 2 2 2 

3. 3 3 2 2 

4. 4 4 4 3 

5. 3 3 3 3 

6. 4 4 4 4 

7. 4 4 4 4 

8. 4 4 4 3.5 

Összesen 24 24 23 21.5 

     
 

 

Iskolánk profilja a 2. évfolyamtól kezdQdQ elQrehozott intenzív nyelvoktatás. Ezt a vonalat 

követve továbbra is célunk a színvonalas idegennyelv oktatás. Miután a program szerint 
mindkét nyelvet (angol-német) oktatjuk, mindenképpen meg kell erQsítenünk a német nyelv 
pozícióját. Sajnos a társadalmi elvárások az angol nyelv prioritását mutatják. Cél: az angol 
nyelv választása mellett a német nyelv helyzetének javítása. Ennek érdekében érdekes, színes 
idegen nyelvi programokat szervezünk, német nemzetiségi településsel keresünk kapcsolatot és 
bQvíteni szeretnénk a kapcsolati rendszerünket a Goethe Intézettel való együttmqködés útján. 
A tanév elején, a vírushelyzet miatt elsQsorban online módon keressük a kapcsolatot, az 
együttmqködést.  
 A mostani generációknak a középiskola befejezésekor legalább két idegen nyelv elsajátítása 
továbbra is követelmény lesz. A mindkét nyelvben jártas nyelvtanárok és a mindkét nyelvet 
tanuló, középiskolát végzett diákok véleménye megegyezik a tekintetben, hogy a német 
nyelv-mint elsQ-idegen nyelv tanulása után könnyebb az angol nyelvet elsajátítani, mint 
fordítva. A német nyelvtanulás iránti igény növelése érdekében bemutató órákat. nyílt órákat 
tervezünk az érdeklQdQ szülQk részére, (amennyiben a személyes jelenlétet a járványveszély 
elmúltával biztosítani tudjuk), valamint terveink között van ha nem is külföldi, de 
magyarországi német nemzetiségq településsel való kapcsolatfelvétel, a hagyományok, 
népszokások, a német nyelvi kultúra megismerése céljából. Felvesszük a kapcsolatot továbbá a 
Goethe Intézettel, ahol számos lehetQség nyílik a német nyelv megszerettetésére és a különbözQ 
programokon való részvételre. Keressük a különbözQ pályázati lehetQségeket, melyek 
segítségével tovább színesíthetjük a palettát a színvonalas nyelvoktatás tekintetében. A 
késQbbiekben szeretnénk a régi hagyományokat folytatni, és néhány év múlva ismét olyan 
osztrák, esetleg német iskolával felvenni a kapcsolatot(elQször digitálisan, majd a diákok, 
tanárok személyes részvételével), mely partner lenne abban, hogy a magyar diákok autentikus 
környezetben kapjanak ízelítQt az adott nyelvi terület kultúrájából, szokásaiból. Ezzel 

egyidejqleg legyen lehetQségük az idegen nyelv gyakorlására, hiszen ez a legfontosabb cél.  
Az angol nyelvi területekre való eljutás a távolságok és a magas költségek miatt még 
körültekintQbb elQkészítést igényel. 
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Hagyományápolás, programok, vállalások 

 

÷ munkaközösségi értekezletek tanév elején, félévkor és év végén 

÷ a központi Mérés elQkészítése novemberben, áprilisban 

÷ tanév eleji csoportok, tankönyvek rendezése 

÷ tanmenetek elkészítése 

÷ nyolcadikosok kompetencia 3 elQkészítése 

÷ Qszi hetedikes mérés 

÷ Halloween és Szókincsverseny 

÷ Szent Márton ünnepe és Szókincsverseny  
÷ Kakaó party angol-német szerepléssel 
÷ részvétel a Károly Róbert Héten 

÷ részvétel a Pénz7-en 

÷ Csodavár angol, majd német foglalkozással 
÷ részvétel a Digitális Héten 

÷ részvétel a Fenntarthatósági 3 KERT Héten 

÷ részvétel az ÖKOISKOLA programokban 

÷ részvétel az Országos Idegen Nyelvi Mérésen, annak feldolgozása 

÷ a jubileumi pályázaton való részvétel: >Az én iskolám= (60 éves) 
÷ (>Meine Schule,= >My school=) 
÷ részvétel az ünnepi jubileumi kiadvány elQkészületeiben 

÷ részvétel a jubileumi kiállítások elQkészítésében 
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Továbbra is fontos célok és feladatok a következQk: 

 

Színvonalas nevelQ-oktató munka 

 

 
 

Tanulók személyiségének teljes körq fejlesztése 
 

A digitális oktatás alatt szerzett tapasztalatok megismerése, megosztása, egységes platform 
kidolgozása 

 

Kompetencia alapú oktatás, kulcskompetenciák fejlesztése 

 

Tanulásmódszertan, tanulási technikák elsajáttítatása, gyakorlása 

 

Változatos, egyénre szabott módszerek 

 

Differenciálás, egyénre szabott fejlesztés 3 SNI, BTM szakértQi vélemények maximális 
figyelembe vételével a gyógypedagógus és a fejlesztQk segítségével 
 

Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának erQsítése, több gyakorlás, kevesebb lexikai anyag 

 

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 

Használható tudás, kultúra közvetítése 

 

Az iskola által képviselt, örök emberi értékek közvetítése 

  

Humánus, szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése 

 

Szociális készségek fejlesztése, értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése 

 

A tanulók önmqvelésének megalapozása 

 

Óvodából iskolába, negyedik évfolyamból ötödik évfolyamba, nyolcadik évfolyamból a 
középiskolába  történQ átmenet megkönnyítése, nyomon követése 
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IKT eszközök, digitális csatornák használata 

 

Olvasóvá nevelés, könyvtárhasználat 
 

Egymás munkájának megismerése, segítése 

 

BelsQ tudásmegosztás 

 

Zenei nevelés erQsítése-együttmqködés a Hubay JenQ zeneiskola tanáraival 
 

Hagyományápolás 

 

Környezeti, egészségnevelés, a természetes és az épített környezet megóvása, az egészséges 
életmód megismertetése és gyakoroltatása 

 

Pénzügyi ismeretek tanítása 

 

Közösségfejlesztés, a normatudatos magatartás fejlesztése 

 

Verbális erQszak visszaszorítása, resztoratív indulatkezelés 

 

Egységes követelményrendszer/ Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, Munkaterv 

Továbbképzések, önképzés szervezése, támogatása 

  

Szociális hátrányok felmérése, ezek csökkentése 

 

A csoportokban szociometriai elemzés készítése 

 

Az esélyegyenlQség biztosítása 

 

Adatvédelmi tevékenység (GDPR) 

 

A tanórák fegyelmének megerQsítése 

 

A tanulók kommunikációs készségeinek fejlesztése 

 

Az országos mérések kielemzése és a további feladatok megfogalmazása 

 

Az idegen nyelvek oktatása során a beszédközpontúság elQtérbe helyezése- 

elQrehozott intenzív nyelvoktatás 

 

E-napló naprakész vezetése 

 

Konfliktuskezelési technikák megtanítása,  tréningek szervezése 
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A belépQ új helyi tanterveknek megfelelQ tervezés (1. és 5. évfolyamon) 
 

Tehetséggondozás-kiemelt feladat (>Tehetségpont=) 
 

Környezetvédelmi tevékenység erQsítése (>Ökoiskola= cím) 
 

Óvodákban  még>jobban= népszerqsíteni az iskolát 
 

Honlapon, a szokásos csatornákon minden fontos eseményt megjeleníteni 
 

Iskola hírnevének további növelése minden területen (Média bevonása) 

 

Kölcsönös és naprakész információáramlás 

 

A belsQ és külsQ kapcsolatrendszerek szinten tartása illetve fejlesztése 

 

A pályaorientációs tevékenységek megszervezése 

 

Témahetek (PÉNZ7, Fenntarthtósági és Digitális Témahetek) 
 

Mindennapos testnevelés-úszásoktatás  
 

Az átdolgozott értékelési, minQsítési rendszer alkalmazása 

 

Naprakész, precíz adminisztráció ellátása 

 

A lemorzsolódást megakadályozó és megelQzést szolgáló intézkedések mindenkire vonatkozóan 
történQ megtétele 

 

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

 

Tanulmányi, kulturális és sportversenyek-tanulók felkészítése-lehetQségek biztosítása , az 

egészséges önbizalom fejlesztése. 

 

Jubileumi év eseményeinek megszervezése 

 

Továbbra is a legfontosabb célunk a nyugodt, biztonságos, családias légkör megteremtése, az 
optimális tárgyi és személyi feltételek a jogszerq, hatékony, és takarékos mqködés biztosítása. 
Ennek érdekében ésszerq és kiszámítható tervezQ, szervezQ munkára és minQségileg 

kifogástalan végrehajtásra van szükség. A humánerQforrás maximális biztosítása mellett 
azonban elengedhetetlenül szükséges az amúgy nem minden téren megfelelQ tárgyi feltételek 

folyamatos javítása (a Tankerülettel karöltve).  
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A teljes körq személyiségfejlesztés mellett törekszünk az alapvetQ emberi és társadalmi 
értékek közvetítésére. Fontos a pedagógusok példamutatása, a közvetített értékek hitelessége 

miatt. ElsQdleges célunk és feladatunk a tanulók motiválása, kíváncsiságuk és tudásvágyuk 
felkeltése. 

 

 

 
 

>Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyqjtsenek és ne adj 
nekik feladatokat.  Inkább tanítsd meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger 

mérhetetlen végtelensége iránt.= 

 

(Antoine de Saint Exupéry) 
 

 
 

Céljaink közé tartozik egyebek mellett a tanulói tárgyi tudás, a készségek, képességek 

szintjének emelése, fejlesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése 
összhangban az új tantervi- tartalmi szabályozókban megjelenQ követelményekkel, az új 
tantervi- tartalmi szabályozóknak megfelelQ taneszközök fejlesztése, bevezetése, elterjesztése, 
a felzárkózás támogatása, az innováció és a tehetség támogatása. 

 

  

A köznevelés-politika koncepcionális céljainak megfelelQen a Tankerület segítségét kérve 
törekszünk a tárgyi infrastruktúra fejlesztésére, a problémafelvetQ, élményalapú, diákközpontú 
oktatásra, amely a tanulók komplex személyiségfejlesztésére fókuszál, az oktatás esélyteremtQ 
szerepének növelésére és a tananyag ésszerq súlyozásával a tananyag és a valóság közötti 
szakadék csökkentésére. Törekszünk a konvertálható, a való életben alkalmazható tudás 
átadásra. Az idegen nyelvek tanulását kiemelten kívánjuk támogatni, tükrözi ez iskolánk 
profilja is, az elQrehozott intenzív nyelvoktatás programja. Kiemelten kezeljük a pénzügyi 
tudatosság programját, a való életben történQ eligazodás megsegítése céljából. A 

fenntarthatóságra, környezetvédelemre és egészségvédelemre való nevelés átszövi egész 
tevékenységünket, a mindennapjaink részévé válik  Elkötelezett, a környezetükért felelQs 
fiatalokat kívánunk nevelni, akik tudatosan védik és Qrzik meg mindazt az értéket, melyet az 
ember a hosszú történelmi fejlQdése során létrehozott. 
 

A jövQben is nagy hangsúlyt fektetünk a teljes körq testi-lelki egészségre nevelésre, a 

természetes és az épített környezetünk védelmére. 
A teljes körq egészségfejlesztés célja, mindazon tevékenységek napi szintq biztosítása, melyek 
minden tanuló számára lehetQvé teszik a teljes testi- szellemi jóllétet, egészséget és az egészségi 
állapotot hatékonyan fejlesztQ, rendszerszerqen mqködQ feltételeket. Kiemelt figyelmet 
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fordítunk az egészséges táplálkozásra nevelésre, a mindennapos mozgás biztosítására, a lelki 
egészség fejlesztésére. Célunk a viselkedési és kémiai függQségek, az iskolai erQszak 
megelQzése. Egészséget támogató ismereteket közvetítünk, készségeket fejlesztünk, 
elsQsegélynyújtással kapcsolatos, a gyakorlatban is használható tudást közvetítünk. Célunk a 
személyi higiéné kialakításának továbbfejlesztése (az alapfeladat ab családoké). Mindezek 
alakalmával figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, építünk a tanulók elQzetes helyes 
ismereteire, szokásaira. Egészségvédelmi tevékenységünk során szoros együttmqködést 
alakítunk ki az iskolaorvossal, a védQnQkkel, a gyermekvédelmi iskolai koordinátorral az 
iskolapszichológussal valamint a gyermekjóléti szolgálatokkal. és a hatóságokkal. A lelki 
egészségfejlesztés célja: a tanulók   kiegyensúlyozott lelki fejlQdésének támogatása, a 

környezethez való alkalmazkodás segítése, a személyiség pozitív irányban történQ fejlQdésének 
elQsegítése. A konfliktusok megoldása érdekében számítunk pedagógusokon és szülQkön kívül 
a szakemberek (pszichológus, szociális munkatárs, resztoratív program iskolai koordinátora&) 
segítségére. 
 Környezetvédelmi és egészségvédelmi programjaink kerület szerte ismertek.  
Programunkban kiemelt szerepet kap a kommunikációs kultúra, az önismeretre nevelés, az 
önbizalom egészséges fejlesztése, a társas kapcsolatokban egymás tisztelete és elfogadása, 
az esélyegyenlQség biztosítása. Egész tevékenységünket átszövi a szqkebb és tágabb 
környezetünk iránti elkötelezettség, a hazaszeretetre való nevelés. 
Az oktatásban alapfeladat a kompetencia alapú oktatás, mely kompetenciák közül egyre 
nagyobb helyet foglal el a digitális kompetencia fejlesztése. Átöleli a teljes nevelQ-oktató 
munka rendszerét.  
Az egyes kompetenciaterületek fejlesztése során törekszünk az egyéni megsegítésre, a 
felzárkóztatásra, illetve a tehetségek felkutatására, gondozására, fejlesztésére. Elnyertük a 

>Tehetségpont= címet.  

A személyre szabott tanulási módszerek megtanítására, gyakoroltatására és alkalmazására 
nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen ezen a területen van még tennivalónk bQven.   
Alsó tagozatban a szülQi igényeknek megfelelQen egész napos rendszerben folyik továbbra is 
a nevelés-oktatás, felsQ tagozatban napközis foglalkozást és tanulószobát biztosítunk az 
igényeknek megfelelQen. Egyéni differenciált képességfejlesztQ foglakozásokon törekszünk 
az egyéni képességek fejlesztésére. Szakkörök, tömegsport és énekkari foglalkozások 

szervezésével kínálunk élményt nyújtó elfoglaltságot a gyerekeknek. 

A sajátos nevelési igényq tanulókkal illetve a beilleszkedési, tanulási és 
magatartásproblémás tanulókkal való különleges bánásmódot minden eddigi 

munkatervünkben megjelöltük célként és feladatként, de továbbra is nehéz feladat ezeknek a 
tanulóknak a megfelelQ fejlesztése. Továbbképzéseken igyekszünk fejleszteni pedagógiai 
ismereteinket. Augusztusban, a bejárós héten három napos képzésben részesült a nevelQtestület 
50%-a helyben, az intézményben. 
A nevelQtestület 5/2019. (VI. 28.) határozata alapján egyhangúlag megerQsítést nyert, hogy 
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. 

 

Továbbra is törekszünk az egyes életszakaszokból való átmenet (óvodából iskolába, alsó 
tagozatból felsQ tagozatba, általános iskolából középiskolába) megkönnyítésére. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan tovább ápoljuk kapcsolatainkat az óvodákkal, nyílt órákat, iskolába 
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csalogató programokat, középiskolai bemutatkozásokat biztosítunk, belsQ munkaértekezleteket 
tartunk az átmenetek segítésére. 
 

>Szeretnénk, ha már a második félévtQl tudhatnánk a következQ évi tantárgyfelosztást, hogy 
személyes tapasztalatok alapján készülhessünk fel a hozzánk felkerülQ tanulók oktatására, 
nevelésére attól függetlenül, hogy az utóbbi években felerQsödtek a személyi változások. A 
leendQ felsQs szaktanár személyesen is megismerheti a tanulókat, a tanítói módszereket, 
szokásrendet, elvárási rendszert, értékelési módokat stb., így ezekbQl merítve, ezeket 
fokozatosan alakítva könnyebb lehet a tanulóknak az átállás. Az is segítené Qket, hogy már 
ismert tanárokkal találkoznának a felsQ tagozat elsQ óráin.= 

 

(Idézet az OsztályfQnöki munkaközösség programjából) 

 

A közös megbeszéléseken, az év végi osztályozó értekezleten pedig a 4. osztályban tanító 

kollega bemutatja a saját tantárgyainak sikereit, problémáit a leendQ tanároknak, mind osztály 

szinten, mind egyénre szabottan (magyar, rajz, ének). 

 Intézményünk az elmúlt idQszakban nagyon népszerq lett. Az iskola jó híre köszönhetQ a 
magas színvonalú nevelQ-oktató munkának, a sokszínq és gazdag programoknak, a 
nevelQtestület elhivatottságának, a szeretetteljes, családias légkörnek. Ennek ellenére 
számottevQ a hatodik évfolyam elvégzése után a hatosztályos gimnáziumokba való átiratkozás. 
Ez sajnálatos tény, de mindkét oldalát meg kell vizsgálnunk ennek a folyamatnak. Igaz, hogy 
érzékenyen érinti az iskolát a létszám csökkenése, de a másik oldalról nézve büszkék lehetünk 
arra, hogy diákjaink a biztos tudás birtokában jól megállják helyüket a választott középfokú 
intézményben. A biztos tudás alapjait pedig kollegáink rakták le, mely ugyancsak a nevelQ-

oktató munkák fontos mércéje. 
A mérés-értékelés terén lépnünk kell. Áttekintettük és újragondoltuk az értékelési, minQsítési 
rendszerünket. (Pedagógiai program) 
A módosított Nat felmenQ rendszerben történQ bevezetésével, a helyi tantervünk 
megalkotásával párhuzamosan meg megvizsgáltuk, átdolgoztuk és módosítottuk a Pedagógiai 
programunkat. A jogszabályi változásoknak megfelelQen módosítanunk szükséges  SZMSZ-

ünket és a Házirendünket is. 
 A helyi tantervünk megalkotása nagy feladat volt, az iskola minden pedagógusára szükség 
szerinti feladat hárult. Az alapdokumentumok átdolgozása az egész közösség összehangolt, 
szakszerq és minQségileg kifogástalan munkáját igényelte. 

Közben tervezetten folyik az önértékelés folyamata. MinQsítési eljárásra kerül sor két kollega 
esetében. 
Nagyon fontos feladat az egyenlQ terhelés, egyenlQ teherviselés megvalósítása. Sajnos az 
elmúlt években még mindig nem valósult meg ez a célkitqzés, tehát fokozottan kell figyelnünk 
arra, hogy kit, milyen és mennyi feladattal terhelünk. A kollegák túlterheltek, ami adódik 
egyrészt a rendszerbQl, másrészt a vállalt feladatok mennyiségébQl. Igazságosabb megosztásra 
van szükség.  
A törvényes mqködés érdekében szükséges a pedagógiai alapdokumentumaink felülvizsgálata 
a jogszabályi változásoknak tükrében. Törekednünk kell a jogharmonizációra, ezek 

szellemében a Pedagógiai program, a Szervezeti és Mqködési Szabályzat, a Házirend szükség 
szerinti módosításának elvégzése szükséges. A munkaköri leírások aktualizálása, egyéb 
szabályzók tudatos áttekintése a tanév elkezdésének alapfeltételei közé tartozik. 
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>A tanító olyan lámpás, mely minél inkább világít másoknak, annál inkább fogyasztja 
önmagát.= 

(Gárdonyi Géza) 

 
ÖKOISKOLA 

2020. szeptember 1. -2023. augusztus 31. 

 

 

Iskolánk továbbra is nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre. Távolinak vélt  célunk az 
>ÖKOISKOLA=  cím elnyerése megvalósult.  
A 2019/2020. tanév során pályázatot nyújtottunk be az Ökoiskola cím elnyerésére. Ennek 
keretében feltérképeztük az eddigi tevékenységeinket és kijelöltük céljainkat, feladatainkat. 

A pályázatot elnyertük. 2020. szeptember 1.- 2023 augusztus 31.-ig viselhetjük a címet. 
 2020. szeptember 1-tQl 2023. augusztus 31-ig viselhetjük ezt a címet. KedvezQ feltétel 
intézményünk  kertvárosi környezetben való elhelyezkedése, a településkörnyezet, iskolánk 
nagy udvara. 

 

 

 

Fenntarthatóságra nevelés  
a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskolában 

 
>Nem a Föld tartozik az emberhez, hanem az ember a Földhöz.  

Minden mindennel összefügg. Ami a Föld sorsa, az a fiainak is a sorsa= 

(Seattle indián törzsfQnök) 

 
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a Fenntarthatóságra nevelésre. A fenntarthatóság a 
nevelés-oktatás minden szintjén és minden formájában megjelenik. Olyan értékrendet 
képviselünk, mely a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeinket vonzónak és a jövQ 
szempontjából értékesnek, elfogadhatónak tekinti.  
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Célunk: környezettudatos állampolgárok nevelése, a környezeti ismeretek, az értékrend és az 
etikai ítélQképesség, attitqdök, készségek és képességek fejlesztése, a kritikai gondolkodás, a 
konfliktusok megfelelQ kezelése, a személyes életviteli, egészségvédelmi szokások alakulását 
meghatározó döntések meghozatala. Célunk a szemléletformálás: a fenntartható fejlQdés 
elveinek érvényesítése a nevelQ-oktató munka során. 
Kiemelt célunk és feladatunk a természeti, környezeti, egészségvédelmi nevelés. Ennek 
kapcsán a környezettudatos gondolkodás kialakítása, a környezeti károk megelQzésére való 
törekvés. Az újrahasznosítás korunk egyik legfontosabb szükséglete. Számos 
tevékenységünkben megjelenik ez az elem. 
 Lényeges szempont, hogy a tanulók és a szülQk valamennyien kapcsolódjanak be a különbözQ 
fenntarthatósági programokba, projektekbe és képviseljék a fenntartható fejlQdést, mely tovább 
erQsítheti az eddig már kialakult jó partnerségi viszonyt. Ehhez kapcsolódik az élményközpontú 
tanulás biztosítása, melyre pedagógiai munkánk során folyamatosan törekszünk.    
 

>A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja, hogy a világnak van értelme, 
a természettel való közvetlen kapcsolat.= 

(Konrad Lorenz) 

Tanítási órákon és tanórákon kívül is számos módon közelítünk a környezetvédelem, a 
környezeti nevelés, az egészségvédelem felé. 
Iskolánkban mindig is fontos volt a környezetvédelmi tevékenység. Komoly és értékes 
kísérletek folytak néhány évvel ezelQtt a természetes és az épített környezetünk világában. 
Egészségünk megóvása, a környezQ világ, a természetes és az épített környezetünk 
megismerése érdekében, a fenntarthatóság jegyében különbözQ, a tanév egészén átívelQ 
programokat szervezünk a diákoknak, a bekapcsolódó szülQknek. 
Ezek a következQek: szabadidQs séták, kirándulások, családi napok, osztályprogramok, 
versenyek, szakkörök, hagyományQrzQ rendezvények, tevékenységek, állatkerti napok, 
állatotthon látogatások, tanösvény túrák, jeles napok (Föld napja, Állatok világnapja, Madarak 
és fák napja, A Víz világnapja& ) akadályversenyek, felvilágosító elQadások, könyvtári 
foglalkozások, tanulmányi, kulturális, szabadidQs és sportversenyek, Ki mit tud?, 
tehetségnapok, Luca napi vásárok, angol és német nyelvi programok, idegennyelvi délutánok, 
nyelvi pavilonok, idegen nyelvi hagyományQrzQ tevékenységek (Halloween-party, Szent 

Márton nap és felvonulás, elsQsöket váró bemutatkozó foglakozások, vetélkedQk, színdarabok, 
egyéb nyelvi programok), leendQ elsQsöknek Kakaó party és Csodavár programok, bütyköldék, 
kézmqves foglalkozások, gyermeknapi rendezvények, kirándulások.  
Az iskolát a szülQk segítségével folyamatosan rendben tartjuk, dekoráljuk. 
Gyakran tartunk tisztasági akciókat, versenyeket. Eben az évben havonként ellenQrizzük az 
osztályok rendjét, tisztaságát, a szelektív hulladékgyqjtést, a dekorációt és minden a közvetlen 
környezetünk rendben tartását szolgáló tevékenységet. VÁNDOR ÖKO KUPÁVAL díjazzuk 
az arra érdemes osztályokat. Az elmúlt 60 évben nem  csak az intézmény területét tettük rendbe, 
hanem a település szemétszedését is többször megszerveztük. 
Az iskolaudvaron fákat, növényeket ültetünk, virágokkal díszítjük a környezetünket. Régi 
hagyományt elevenítettünk fel az utóbbi években: az elballagó nyolcadik évfolyamos diákok 
fát ültetnek az udvarra és a gondozását az itt maradó negyedik évfolyamos diáktársaikra bízzák. 
A mindennapos testnevelés bevezetésével biztosítjuk a diákok számára a mindennapos 
mozgást, melyet kiegészítünk sportköreinkkel, a kötelezQ úszásoktatással és választható egyéb 
sportolási, mozgási  lehetQségekkel (korcsolyaoktatás, túrázás&) 
Az intézmény egész területén szelektíven gyqjtjük a hulladékot, amit szelektíven szállítanak el. 
Komposztáló található a kert területén. Kerékpártároló áll a tanulók és az iskola dolgozói 
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rendelkezésére. LehetQségünk van a csapadékvíz gyqjtésére. Folyamatosan gyqjtjük az 
elemeket, a kupakokat, és több éven keresztül gyqjtöttük a PET palackokat. 
Karácsony elQtt ruha és játékgyqjtést szervezünk az arra rászorultaknak. Az egyik osztályunk 
anyák napján minden évben mqsort adott az egyik idQsotthon lakói részére. 
Kiemelt hangsúlyt fektetünk a balesetek megelQzésére, az egészségvédelemre. (osztályfQnöki, 
szakórák, védQnQi felvilágosító órák, DADA program, egészséges test, egészséges lélek, 
mindennapos mozgás, megfelelQ higiénia, megfelelQ táplálkozás). 
Szoros együttmqködést alakítottunk ki a Tegyünk Együtt Rákospalota Kertvárosért 
Egyesülettel. (TERKE) Az évek során különbözQ közös programokban vettünk részt Pl.: 
sportpálya avató a szomszédos  Vácrátót téri játszótéren, játszótér avatás a Tarpai téren, 
karácsonyi ünnepélyek, koncertek, gyermeknapi rendezvények, tqzoltó nap, mentQs nap, 
növényültetés, szobanövények ajándékozása az iskolának, falfestmény pályázat. 
Több projektünk van jelenleg folyamatban: Pl. önkéntes, szülQ által kezdeményezett 
udvarrendezési, kerítésfestési projekt, ZöldítQ programok. Ezek keretében újabb fa- és 
növényültetési felajánlásokat kaptunk. Reményeink szerint rovarhotelek, madárodú építésre is 
sor kerülhet. 
Iskolánk különösen nagy gondot fordít a madarak védelmére. MadáretetQk kihelyezésével 
biztosítjuk a téli idQkben a madarak ellátását. Ezeket az etetQket tanítványaink illetve az iskola 
karbantartója készítette. Már visszatérQ vendégként jelenik meg olykor-olykor a gyerekek nagy 

örömére egy vagy több bagoly. 
Az egyik tanteremben akvárium mqködik. A gyerekek feladata az akvárium lakóinak 
gondozása, etetése. 
Kísérletet végeztek az elsQs gyerekek. Megfigyelték iskolai körülmények között egy lepke 
kifejlQdést. 
Mindannyiunk kedvence az iskola kutyusa- Masni, aki egy szeretnivaló, nagyon jól nevelt 
kedves kis barát.  
Iskolánkban mqködik a Bogáncs Utcai Iskolásokat SegítQ Alapítvány, mellyel folyamatos az 
együttmqködés. 
Saját vállalás 

Az energiafogyasztás folyamatos figyelemmel kísérése, további takarékossági intézkedések 
megtétele, öko-munkacsoport létrehozása, öko-kommandó (diákönkormányzat), a 
környezettudatos magatartás és életvitel erQsítése, problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, 
ökoszemlélet fejlesztése, szülQk erQteljesebb bevonása a programokba, udvar szépítésbe, 
kapcsolatok építése más ökoiskolákkal, igény esetén erdei iskola, környezetvédelmi, 
egészségvédelmi tábor szervezése, eddigi hagyományok új tartalommal való megtöltése,  
versenyek, szakkörök, szabadidQs, sportprogramok, természetvédelmi túrák, kirándulások, 
pályázatok, projektek, egészségvédelmi elQadások szervezése, képzéseken való részvétel, 
terepgyakorlatok, környezeti séták , kertek, farmok látogatása, komposztálás, növényültetés, 
kézmqves foglalkozások, újrahasznosítás, iskolazöldítés épületen belül-kívül, vizsgálatok 
végzése (büfé, menza, hulladék kezelés útja), jeles napok, megemlékezések, akciók, könyvtári 
kutatómunka, digitális kutatómunka, Nemzeti  Parkok, múzeumok, állatkert látogatása, 
Határtalanul program, pályaválasztási tevékenység segítése. 
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Környezeti nevelési programunkat nem csak a tanórákon, hanem tanórán kívül is igyekszünk 
megvalósítani. Kiemelt rendezvényünk a környezetvédelmi hét 3 KERT: Környezetvédelmi, 
Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a Természetért, valamint a Fenntarthatósági témahét. 
E két  hét keretében számos érdekes program megszervezésével irányítjuk rá a figyelmet a 
természetes és az épített környezetünkre. A hét programjai: nyitó mqsor, az elkészült 
projektmunkákból kiállítás szervezése, elQadások meghívott elQadók részvételével, 
állatbemutató, kirándulások, kézmqves foglalkozások: hulladékszobor készítés, zöldség- és 
gyümölcs szobrászat, gyümölcssaláta készítés, fqszerkert létesítés, futárjáték. 
Felelevenítve a régi hagyományt: a ballagó nyolcadikosok fát fognak ültetni, melynek 

védnökségét az ötödikes gyerekek vállalják. 

Iskolánk udvarára 32 facsemetét ültettünk. Létrejött az emlékkert. Két kis fqszerkertünket 
tovább bQvítjük, melyet az életvitel és technika tantárgy keretében szándékozunk beültetni és 
folyamatos rendben tartásáról is igyekszünk gondoskodni. 
 

 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjai. A természet-környezetvédelem és az 
egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve külön programokat szervezve 
emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentQségüket. A nap jellegének megfelelQ vetélkedQt, 
akciót vagy kirándulást szervezhetünk, illetve pályázatot írhatunk ki. 
 

IdQpont Jeles napok 

Február 2. Vizes ÉlQhelyek   
Március 6. Nemzetközi Energiahatékonyság Nap   
Március 22. Víz Világnapja 

Március 23.  Meteorológiai Világnap 

Április 3. Csillagászati Világnap 

Április 4. Laboratóriumi Állatok Napja 

Április 7. Egészségügyi Világnap 

Április 22. Föld Napja 

Április 24. Kísérleti Állatok Védelmének Napja 

Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja 

Május 10. Madarak és Fák Napja 

Május 15. Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon) 
Május 15. Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap 

Május 18. Múzeumi Világnap 
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Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja 

Május 31. Dohányzásmentes Világnap 

Június 5. Környezetvédelmi Világnap 

Június 8. Óceánok Világnapja 

Június 17. Világnap az Elsivatagosodás Ellen 

Június 21. A Nap Napja 

Június 25. Barlangok Világnapja 

Július 11.  Népesedési Világnap 

Augusztus 9. Állatkertek Napja 

Szeptember 16. Ózon Világnapja 

Szeptember 22. Autómentes Nap 

Szeptember 23.  Takarítási Világnap 

Október 1. Habitat Világnap 

Október 4.  Állatok Világnapja 

Október 8.  MadárfigyelQ Világnap 

Október 8.  Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja 

Október 10. Lelki Egészség Napja 

Október 15. Nemzeti Gyaloglónap 

Október 16. Élelmezési Világnap 

Október 21. Földünkért Világnap 

Október 31.  Takarékossági Világnap 

November 17. Füstmentes Nap 

November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap 

December 1. AIDS elleni világnap 

December 29. Biodiverzitás Védelmének Napja 
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Frankfurter Alex 5. osztályos tanuló országos elsQ helyezést elért, díjnyertes  munkája. 
  

 
Ilyennek képzelte el a környezettudatos iskoláját 
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Az egészséges neveléssel, fenntarthatósággal kapcsolatos helyzetelemzés 

célok, feladatok meghatározása 

Terület Cél Feladat 

   

BelsQ környezet Biztonságos, az elQírásoknak, 
szabványoknak, 
szabályzatoknak megfelelQ 
belsQ környezet kialakítása 

Folyamatos felújítások, 
javítások, takarítás, 
fertQtlenítés, 

BelsQ környezet Az intézmény szépítése, 
hangulatos, esztétikus 
környezet kialakítása 

Falak festése, dekorálása, 
növényzet ápolása, élQsarok, 
kialakítása, aquvarium 
telepítése, váltócipQ 
viselésének javasolása 

Taneszközök Az egészségre nem veszélyes, 
környezetbarát anyagok 
használata, élménypedagógia 
biztosítása 

Könyvtár, digitális eszközök, 
környezetbarát, 
újrahasznosított anyagokból 
elQállított alapanyagok(pl: 
technika és életvitel, vizuális 
kultúra) használata, 

Áram Energiatakarékosság Villanyok lekapcsolása, 
energiatakarékos izzók, 

Fqtés Energiatakarékosság Nyílászárók cseréje, megfelelQ 
hQfok szabályozása,  
szellQztetés 

Víz Víztakarékosság Csapok elzárása, csapok, WC-k 

folyamatos karbantartása, 
tisztítása 

Csatorna Biztonságos, nem bqzös 
csatornarendszer 

Az elhasználódott, régi 
csatornahálózat felújítása 

Mennyezet Biztonságos mennyezetelemek A balesetveszélyes 
mennyezetelemek cseréje 

Aljzat Biztonságos aljzatelemek Az elrongálódott, sérült 
linóleum cseréje 

Udvar Biztonságos környezetben 
mozgás, játék, pihenés, 
kikapcsolódás 

Apródvár felújítása, 
megjavítása, homokozó 
telepítése, távolugró gödörbe 
friss homok hozatala, ennek 

folyamatos cseréje, focikapu 
átépítése, 

Kert A szabadidQ kellemes 
környezetben való eltöltése 

ZöldítQ, faültetQ projektek, 
virágok ültetése, fqszerkert 
telepítése, madáretetQk, 
madárodúk létrehozása, 
rovarhotel telepítése, locsolás, 
gyomlálás, kertgondozás, 
metszés, bokrok , fák 
>egészségének= ellenQrzése 

Lombhulladék Újrahasznosítás Komposztálás 

Étkezés megfelelQ mennyiségq és 
minQségq, az egészséges 
táplálkozást elQsegítQ ételek 

GMK-val, fQzQkonyhával 
történQ folyamatos egyeztetés 
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Büfé Egészséges ételek, italok Folyamatos ellenQrzés, 
tapasztalatok, vélemények 
begyqjtése 

Légszennyezés Tisztább levegQ Növények ültetése, gondozása 

Iskola környékének állapota Kutyapiszok nélküli, gondozott 
területek 

A közvetlen településkörnyezet 
kutyatartói figyelmének 
felhívása, (plakátok, rajzok, 

figyelemfelhívó táblák 
kihelyezése, Média) a körzet 
képviselQjével, az intézményi 
tanáccsal és a szülQi 
közösségekkel történQ 
eszmecsere, segítségkérés 

Kerékpáros és gyalogos 
közlekedés 

Biztonságos közlekedés ElQadások, kerékpáros 
vetélkedQk, rendQrség, 
közlekedésbiztonsági 
szakemberek  bevonása 

 

 

2.8.3 ErQforrások 
 

BelsQ erQforrások 

 

       Humán erQforrások      Feladat, szerepkör            ErQsségek 

IskolavezetQség                                        Támogatja az 
egészségfejlesztési és nevelési 
programot. A minQségi munka 
részeként értékeli az ilyen 
tevékenységet. ÖsztönzQ 
rendszert dolgoz ki. Aktívan 
részt vesz az egyes 
programokon. 

Hiteles személyiségek a diákok 
és a pedagógusok számára. 

Tanárok 

 

 

 

 

 

Kidolgozzák, és tantárgyakba 
beépítve tanítják az egyes 
egészségfejlesztéssel és 
neveléssel kapcsolatos 
tartalmakat. 

Valamennyi szakos kolléga 
felvállalja a témával 
kapcsolatos feladatokat. 

Személyes példamutatás az 
egészséges életmód területén. 

Egészségnevelési 
munkacsoport 

Elkészíti a pedagógiai 
programnak megfelelQen az 
éves egészségnevelési tervet, 
segíti és koordinálja annak 
megvalósítását. Dokumentációs 
és értékelQ munkát végez, 
pályázatokat ír, kapcsolatot tart 
a külsQ erQforrásokkal. 

Összehangolja a munkát: 
témahét, versenyek, akciók, 
tréningek, egészségnap, stb. 
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OsztályfQnöki munkaközösség Évfolyamokra lebontva 
foglalkozik az 

egészségneveléshez és a 
fejlesztéshez kötQdQ nevelési 
tartalmak feldolgozásával. 

LehetQség van osztályközösségi 
szinten az aktuális témák 
azonnali megbeszélésére 

(életmód, egészséges 
táplálkozás, káros 
szenvedélyek, stb.). 

Gyermek- és ifjúságvédelmi 
koordinátor 

Az egészségnevelési munka-

csoport egyik vezetQje. Segíti a 
tervezQ és szervezQmunkát. 

Napi kapcsolata van a 

diákokkal, az egyedi 
problémákat azonnal kezeli. 

Iskolaorvos, háziorvos, védQnQ 

 

Tanulók életkorhoz kötött 
vizsgálata, szqrQvizsgálatok, 
tanulási elsQsegély. Ismereteket 
nyújt az életmód és a 
betegségek összefüggéseirQl, 
>iskolai diagnózist= készít. 
Felvilágosító elQadást tart a 
serdülQkori változások 
problémáról, a szenvedély-

betegségekrQl. Prevenciós 
tevékenységet folytat.  

Szakmai kompetencia, 

személyes ráhatás 

Iskolapszichológus A lelki eredetq problémák 
feldolgozásában segít. 
OsztályfQnöki órák tartása. 

Speciális szakmai felkészültség 

Technikai dolgozók Támogatják a tanári munkát, 
segítik az egészséges környezet 
megteremtését, biztosítják az 
egészséges táplálkozást, és 
annak körülményeit. 

Tisztaság, barátságos, kulturált 
környezet 

Diákok (1 3 8. évfolyam) A tervezett éves programban 

sokoldalúan vesznek részt, mint 
hallgatóság, tevékeny 
szerepvállalás, önálló kutatások, 
versenyek, stb. 

Valamennyi diák érintett 3 

közösségi erQ. Partnerség a 
felnQtt résztvevQkkel. 
Szemléletformálás. 
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KülsQ erQforrások 
 

 

SzülQi szervezet Programok segítése, 
támogatása, aktív részvétel. 

Közülük néhányan 
szakértelmükkel is segíthetik a 
programot.  

Tevékeny részvétel, az Q 
szemléletük is formálódik 

Szakszolgálatok Gyermekjóléti 
Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, 
CsaládsegítQ, stb. 

Segítségadás konkrét 
államigazgatási ügyekben 

Felmérések készítése, szakmai 
rendezvények szervezése 

ÁNTSZ, Egészségügyi Szolgálat, 
Vöröskereszt 

Segítségadás az iskolai 
egészségvédelmi és fejlesztési 
munkához 

Egészségügyi programok 
szervezése és lebonyolítása 

Rendvédelmi szervek BqnmegelQzési programok 
közös kimunkálása. Jogi 
gyermek és ifjúságvédelmi, 
rendészeti elQadások tartása az 
iskolában 

Programok szervezése, 
lebonyolítása.  

Polgármesteri Hivatal 
alapítványai 

Szervezéssel, pályázataikkal 
segítik az iskola munkáját, az 
egészségvédelmi program 
megvalósulását. 

Pénzügyi támogatással segítik a 
táborok megvalósítását, a 
szabadidQ egészséges eltöltését 

Külföldi kapcsolatok  Partneriskolákkal közös öko- és 
egészségfejlesztési program 
kidolgozása,  

Pénzügyi támogatás a 
programok megvalósításához. 
(pályázatok) 
Közösségi érzés, 
partnerkapcsolat 
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Kapcsolatot kezdeményeztünk a Közép-magyarországi Zöld Kör-rel  
 

 

A Közép-magyarországi Zöld Kör <Bombini otthonra talál= címmel, kiállítást és 
intézmény zöldítést hirdetett budapesti és Pest megyei kisiskolás korú gyermekek 
részére.. 

 A program tartalma:  

Az iskolákkal történt elQzetes egyeztetés alapján a gyermekek egy ingyenes, komplex 

foglalkozás sorozaton vehetnek részt, amely egy kiállításból, ahhoz kapcsolódó 
foglalkozásból és intézmény zöldítésbQl áll.  

Az 5 színes, játékos habkarton tablóból álló kiállítást egy hetes turnusokban állítják ki az 
intézményben. A kiállítás felállítása napján kapcsolódó foglalkozást tartunk, melynek 

célja, hogy a biztosított kiállítás, elQadó és háttéranyagok segítségével a résztvevQ 
gyerekek ismereteket szerezzenek a kertekben gyakran fellelhetQ beporzó rovarok, 
madarak és egyéb állatok jelentQségérQl, játékos módon. Végül aktív tevékenységként a 
gyerekekkel együtt intézmény zöldítést végzünk, azaz madárodút/ itatót, rovarhotelt 
helyezzük ki ,mézelQ virágokat ültetünk. A járványhelyzetre való tekintettel az elQadás 
online formában zajlott.   
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Tehetséggondozás 
 

Kiemelt célunk és feladatunk a felzárkóztatás, egyéni fejlesztés mellett a  
 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

A 2020/2021. tanévben elnyertük a Regisztrált Tehetségpont címet. Több éve már kiemelt 
célunk és feladatunk a tehetséggondozás. Számos képzésen, továbbképzésen vettünk részt, 
hogy minél tudatosabban és szakszerqbben végezzük ezt a tevékenységet. Tehetségnapokat 
tartunk, szakköröket mqködtetünk, versenyeztetjük a diákokat, tanórai differenciálással 
igyekszünk kiszolgálni a tehetséges diákokat, számos programot szervezünk, ahol 
bemutathatják tehetségüket. A tehetséggondozás rendkívül szerteágazó tevékenység, mely 
során igyekszünk megtalálni a tanulók tehetséges oldalát, és tudatosan fejlesztjük készségeiket, 
képességeiket és kompetenciáikat. 
 

 

 

Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk a felzárkóztatásra, az egyéni fejlesztésre. Magas 

az SNI-s és a BTM-es tanulóink száma. Az  SNI-s tanulókat többségéban saját alkalmazásban 
lévQ gyógypedagógusok fejlesztetik. A BTM-es tanulók ellátása így továbbra is a fejlesztQ 
kollegák illetve a tanítók, szaktanárok  feladata marad. 

A magatartás problémával küzdQ tanulók nevelése-oktatása különösen nagy feladatot ró a 
pedagógusokra és a pedagógiai munkát segítQkre. Ezek a tanulók nem, vagy csak nehezen 
fogadják el a szabályokat. Nehéz Qket lekötni, általában a magatartás probléma mellé más 3
tanulási, pszichés, egyéb zavar is társul. Nem minden magatartás problémával rendelkezQ 
tanuló BTM-es. Ezért jószerével a velük való bánásmódhoz még némi mankó, szakértQi javaslat 
sem társul. A szülQkkel való folyamatos konzultálás sem eredményes, ha a szülQ nem partner. 
 

Minden tanuló vonatkozásában feladatunk az egységes követelményrendszer, a Házirend 
következetes betartatása.  A hangsúlyt az egységesre és a következetesre kell helyeznünk, 
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miszerint a közösen elfogadott szabályokat mindenkinek és mindenkire egységesen be kell 
tartatni. Átdolgoztuk az értékelési és minQsítési rendszerünket, alsó és felsQ tagozaton egyaránt 
egységesen kezelni pl. a fegyelmezési fokozatokat. Nem elég csak a tájékoztató füzetben jelezni 
a szülQk felé a problémákat, amennyiben szükséges, meg kell hozni a döntést a megfelelQ 
fokozatok meghozásában.  
Tovább kell erQsítenünk az alsó-és felsQ tagozat együttmqködését az átmenet tekintetében. 
Még jobban szoktatni kell a gyerekeket a nagyobb önállóságra, hiszen a felsQ tagozat munka-

és szokásrendje egészen más, mint az alsó tagozatban. Ez az ötödik osztályban sok problémát 
okoz. A szülQk tájékoztatása rendkívül fontos már alsó tagozatban, hogy Qk is 
felkészülhessenek a felsQs életmódra. Jó lenne, ha az alsós szülQk is meglátogatnák a felsQs 
nyílt órákat, így a felmerülQ kérdésekkel kapcsolatban megnyugtató választ kaphatnának a felsQ 
tagozatos követelményekkel, elvárásokkal, szokásokkal kapcsolatban. 
A szülQk többsége rendkívül segítQkész, érdeklQdQ, támogató az iskolával szemben. Segítenek 
a tantermek szépítésében, a különbözQ rendezvényeken, a kirándulások, tanórán kívüli 
tevékenységek alkalmával. Az utóbbi években bútorokat ajánlottak fel,  szQnyeget, egyéb 
berendezési tárgyakat, játékokat ajánlottak fel az iskolának. 
Kiválóan mqködik az információcsere a szülQkkel. Az E-napló használatával napi szinten 
értesülhetnek gyermekeik elQmenetelérQl. 
  

A szülQkkel való kapcsolattartás színterei: 
 

- napi személyes kapcsolat (a járványügyi helyzetben mellQzendQ) 
- fogadóórák (a járványtól függQen akár online formában) 
- szülQi értekezletek (a járványtól függQen akár online formában) 
 

- szülQi fórumok (a járványtól függQen akár online formában) 
 

- családlátogatások (nem kötelezQ jelleggel) 

 

- nyílt órák 

 

- szabadidQs programok 

 

- e-mail, facebook kapcsolat 

 

- online közösségek, csoportok 

 

- írásos formában: 
             tájékoztató füzet 
             üzenQ füzet 
             kérelmek, határozatok 

             E-napló 

GDPR nyilatkozatok 

 

Továbbra is számítunk az Iskolai SzülQi Szervezetre és ennek választmányára. Évente legalább 
három alkalommal (tanév elején, félévkor és év végén) tervezzük a szülQi választmány (ISZV) 
megbeszélését. Az osztályok szülQi közösségeinek képviselQitQl továbbra is várjuk az építQ 
kritikát és a jobbító ötleteket. Egyébként a fogadóórákon kívül az iskola vezetQi mindig, minden 
kérdéssel, problémával kapcsolatban a szülQk rendelkezésére állnak. Kérjük azonban, ahol az 
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esetleges problémák, gondok felmerültek, elsQ körben ott történjen meg a megoldás keresése, 
a szülQ és pedagógus közti kommunikáció kapcsán.  
>Ahol a probléma forrása, ott a megoldása=- elvet képviseljük. 
 

Továbbra is igyekszünk jó kapcsolatokat fenntartani az eddigi külsQs partnereinkkel és újakat 

keresni, különösen olyanokat, melyek révén még ismertebbé, népszerqbbé tehetjük iskolánkat. 
Szeretnénk szponzorokat találni, akik támogatnák az alapítványunkat (tehetséges, szociálisan 
rászoruló tanulók támogatása, tanulmányi kirándulások, projektek támogatása.) 

A tavaszra tervezett >Határtalanul= tanulmányi kirándulást a pandémiás helyzetre való 
tekintettel a 2021. év tavaszán szándékozunk pótolni.  
Szqcsné Buczkó Éva kollegánk mesterprogramját a határon túli névadónkhoz köthetQ területek, 
nevezetességek, látványosságok és történelmi ismeretek köré építette. Mesterprogramjának 
teljesítését maximálisan támogatni kívánjuk, és sikerében szinte biztosak vagyunk. Az elsQ két 
év teljesítését a nevelQtestület megismerte és 100%-ban elfogadta. 

 

Határtalanul program 

 

 
 
Új színfolt a Határtalanul! hetedikeseknek külhoni pályázatba való bekapcsolódás. Az elmúlt 
tanévben 30 fQvel Szlovákiában voltak tanulóink a Rákóczi év kapcsán. Ebben a tanévben az 
elmaradt utazást tervezzük megvalósítani, a Partiumba szeretnénk menni az Ady 100 évhez 
kapcsolódóan, nem megfeledkezve a nemrég volt Arany évfordulóról sem. Pótoljuk a pandémia 
miatt tavasszal elmaradt kirándulást, immár a 8. évfolyammal elsQsorban. A pályázati összeg a 
Tankerületnél rendelkezésünkre áll. 
 

 
Általában 3-4 napos tanulmányi kirándulások keretében látogatjuk meg a pályázati kiírásban 
szereplQ, országhatáron kívüli területeket. ElQzetes felkészülés keretében feldolgozzuk az 
érintett területek történelmi nevezetességeit, a nevezetességekhez kapcsolódó történelmi , 

irodalmi, zenei, mqvészeti ismereteket.. Találkozunk diákokkal, iskolákba látogatunk el. 
Tapasztalatokat gyqjtünk, forrásokat elemzünk, a látottakról élménybeszámolókat, 
tudósításokat készítünk. 
A 2020/2021. tanévben a Határtalanul tanulmányi kirándulás programja a következQ: 

 

 

A már megnyert Határtalanul! hetedikeseknek pályázat megvalósítása: 
2021. április 27-30. 

 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 

Munkaterv 

 

79 

 

Egészségnevelés, prevenció, tanuló balesetek megelQzésére tett 
intézkedések 
Az egészséggel kapcsolatos tevékenységek átszövik az iskola egész életét. 
Már az elsQ tanítási napon balesetvédelmi oktatás keretében felhívjuk a tanulók figyelmét a tqz-

és balesetvédelemre, ezek megelQzésére, szabályaira, a balesetmentes közlekedésre az iskolába 
jövet és menet, valamint az intézményen belül.  
A tanulói balesetek megelQzésére vonatkozó felvilágosító tevékenység folyamatos. Ezt 

beépítjük a tanulók napi szokásrendjébe. 
Tanulmányi kirándulások és egyéb külsQs programok elQtt mindig balesetvédelmi oktatást 
tartunk, melynek tényét a megfelelQ módon dokumentáljuk. Az elQforduló balesetek 
megtörténtekor a megfelelQ intézkedéseket megtesszük, a szülQt azonnal értesítjük, és szükség 
esetén mentQt hívunk. Minden rendkívüli eseményrQl jegyzQkönyvet veszünk fel, és a 
tankerületet értesítjük. 
Az egészséges életmód elQsegítése érdekében külsQ elQadókat hívunk (drogprevenció, 
internetes zaklatás stb.). SzülQi fórumokon a szülQket az egészségnevelési tevékenységrQl 
tájékoztatjuk. A járványtól függQen folytatódik a DADA program. 

A GMK mqködtetéséhez tartozó konyha ételkínálata megfelel az egészséges életmód 
követelményeinek. Tapasztalatainkról folyamatosan konzultálunk a konyha vezetQjével. 
Az orvosi igazolással rendelkezQ tanulók szülQi kérésre diétás étkezésben részesülhetnek.  
Tanulóink a kötelezQ iskolaorvosi ellátásban részesülnek. Az elmúlt évhez viszonyítva nagy 
eredmény, hogy a védQnQ nem egy, hanem két napot tölt iskolánkba. 

 

 

Digitális oktatás 

>A COVID 19 vírus okozta járvány miatt fel kell készülnünk a digitális oktatásra is. Az 

iskolának egységes platformot kell kialakítani és egységes követelményrendszert. Addig is 

elemezni kell az elmúlt tanév online oktatásának tapasztalatait mindenkinek, a saját 

szaktárgyán belül, felmérni a hiányosságokat. Ez alapján, ahol szükséges, több idQt kell 

biztosítani a szükséges év eleji ismétlésre, a lemorzsolódás megakadályozására. 

Feladatunk az egyes szakórákon átismételni a tanulókkal a meglévQ platformok használatát, 

illetve megismertetni Qket újabb programokkal, jártasságot szereztetni bennük. Így az 

otthonról történQ tanulás zökkenQmentesebb lehet.= 

(Daoudné Farkas Margit) 

 

 

Gyermekvédelem 
 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fQ feladata: a gyermek fejlQdését 
veszélyeztetQ okok megelQzése, feltárása, megszüntetése.  

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az 
iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 
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megelQzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvetQ feladatai a gyermek- és 
ifjúságvédelem területén: 
 

÷ fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 
÷ meg kell keresni a problémák okait, 
÷ segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 
÷ jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek 

 

A tanulók fejlQdését veszélyeztetQ okok megszqntetésének érdekében iskolánk 
együttmqködik a területileg illetékes: 
 

÷ nevelési tanácsadóval, 
÷ gyermekjóléti szolgálattal, 
÷ családsegítQ szolgálattal, 
÷ polgármesteri hivatallal, 
÷ gyermekorvossal, 

÷ továbbá a gyermekvédelemben résztvevQ társadalmi szervezetekkel, 
egyházakkal, alapítványokkal. 

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsQsorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 
gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 
 

÷ a felzárkóztató foglalkozások,  
÷ a tehetséggondozó foglalkozások, 
÷ az indulási hátrányok csökkentése, 
÷ a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 
÷ a pályaválasztás segítése, 
÷ a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülQnek), 
÷ egészségvédQ és mentálhigiénés programok szervezése, 
÷ a családi életre történQ nevelés, 
÷ a napközis és a tanulószobai foglalkozások, 
÷ az iskolai étkezési lehetQségek, 
÷ az egészségügyi szqrQvizsgálatok, 
÷ a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidQs 

tevékenységek, szünidei programok), 
÷ a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 
÷ a szülQkkel való együttmqködés, 
÷ tájékoztatás a családsegítQ és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítQ tevékenység 

 

Szervesen kapcsolódik a gyermekvédelemhez a következQ területeken: 

 

ø az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 
csoportos használata, 

ø szülQk, családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése, 
ø pályázatokkal, illetve alapítványi hozzájárulással a közösségi programokon való  

részvétel támogatása, 
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ø alapítványi támogatás a tehetséges gyermekek tanulásáért. 
 

 

Iskolánk nyugodt, csendes kertvárosi környezetben található. Nem jellemzQ a gyerekek körében 
az alkohol és a drogfogyasztás. A szülQk többnyire együttmqködQek. Tanulóink többsége 
rendezett körülmények között él. 
Súlyos szociális problémával csak néhány esetben találkoztunk. 
A szükséges intézkedéseket megtettük és megtesszük a jövQben is. 
Egyre több család éltében következik be a szülQk, vagy élettársak szétválása. Ez minden esetben 
nagyon megviseli a gyerekeket. Különösen figyelünk ezekre a gyerekekre és igyekszünk 
segíteni a problémáik feloldásában. A legfontosabb a prevenció. 

A gyermekvédelmi munka tekintetében minden dolgozónak továbbra is jelentési 
kötelezettsége van, amennyiben bármi gyanús jelet tapasztal. 
Gyermekvédelmi koordinátorunk, Somogyvári Péter Albertné igazgatóhelyettes vállalta a 
gyermekvédelmi feladatok ellátását. Szoros együttmqködésben kell továbbra is végeznünk 
a feladatainkat a hatóságokkal, Gyermekjóléti szolgálattal, a gyámhatósággal és szükség 
szerint a rendQrséggel. 
Az osztályfQnökökkel és a szaktanárokkal, valamint az érintett szülQkkel történQ 
rendszeres és folyamatos konzultáció alapfeladatunk. 
Szükség szerint az iskola pszichológusát, is be kell vonni a problémás helyzetek 
megoldásába, aki saját hatáskörben felveszi a kapcsolatot az érintett szülQkkel. Nehéz a 
helyzetünk, hiszen nem minden esetben látunk bele a családok helyzetébe. Sokan 
elzárkóznak, nem akarják, vagy nem merik a problémáikat feltárni elQttünk. Az biztos, 
hogy minden otthoni konfliktus erQsen kihat a gyerekek iskolai viselkedésére. 

 

Pályaválasztási tevékenység 
 

A 2020/2021. tanévben is egy tanítás nélküli munkanapot tervezünk a pályaválasztással 
kapcsolatos feladatainkra. Egész évben azonban folyamatosan foglalkozunk a 
pályaválasztással kapcsolatos feladatokkal.  

A tanítás nélküli munkanapra érdekes, vonzó, a gyerekeket érdeklQ elfoglaltságokat 

tervezünk az idei tanévben a vírusjárvány miatt elsQsorban belsQ programokkal fqszerezve.  

Új elem  a nyolcadik osztályos tanulók számára 2020. szeptember 21. és október 12. között 
kísérleti jelleggel megszervezzük a pályaválasztást megalapozó kompetenciák 

vizsgálatát. az Oktatási Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének 
közvetítésével, az iskola számára elérhetQ digitális mérQ-és támogató eszközökkel, a 
Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 

A nyolcadik évfolyamos tanulók pályaválasztással kapcsolatos iskolai teendQire az 
osztályfQnökök felkészültek, és az osztályfQnöki munkaközösség vezetQ irányításával, 
segítségével remélhetQleg sikeresen le fog bonyolódni a beiskolázás ebben a tanévben 
csakúgy, mint eddig minden évben. Külön pályaválasztási szülQi fórumra ebben az évben a 
pandémia miatt nem várjuk a szülQket és az elmúlt évekhez hasonlóan a meghívott 
középiskolák képviselQit. A középiskoláktól bemutatkozó filmeket várunk, melyeket a 
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szülQk és a végzQs, akár a 7. évfolyamos tanulók rendelkezésére bocsátunk tájékozódás 
céljából. 

 

Gondolkodni akaró és tudó fiatalokat szeretnénk nevelni, akiknek a személyiségét teljes 
körqen igyekszünk a legjobb minták, az örök érvényq emberi értékek alapján formálni, útjukat 
egyengetni biztonságos, nyugodt, családias légkört sugárzó intézményünkben. 
 

 

 

>A diákokat gondolkodni kell megtanítani és nem arra, hogy mit gondoljanak!= 

(Tanarnocafe.hu) 
 

A felgyorsult, a gyerekekre számos káros hatással járó világunkban nehéz az igazi, örök 
érvényq értékeket közvetíteni és elfogadtatni. Meg kell találni a nevelésben a középutat a túlzott 
szigorúság illetve a túlzott megengedés között. Egyik sem helyes. Alapdokumentumaink és a 
nevelQtestület által képviselt elvek, értékek egyértelmq útmutatóként, kitqnQ igazodási pontként 
szolgálnak. A nevelQtestület, a Diákönkormányzat és a szülQi közösség együttgondolkodása, 

szoros együttmqködése alapvetQ követelménye a hatékony és eredményes nevelQ-oktató 
munkának, a nyugodt és gondtalan tanulóéveknek. Meg kell értetni a tanulókkal, hogy hibázni 
szabad, hiszen a hibákból építkezünk, azokból fejlQdünk tovább. Nem lehet és nem szabad 
görcsösen mindig a tökéletességet elvárni. 
 

 

 

>A legutóbbi hibád a legjobb tanítód!= 

(Ismeretlen) 

 

A középfokú iskolákba való felvételi eljárás ütemezése 

 

 HatáridQk Feladatok 

   

1. 2020. október 31. A nyolcadik évfolyamos tanulók (szüleik/gondviselQik) 
tájékoztatása a felvételi eljárás rendjérQl 

2. 2020. október 31. A hetedik évfolyamra járó tanulók 
szüleinek/gondviselQinek tájékoztatása arról, hogy 

gyermekük iskoláztatásával kapcsolatban közösen kell 
dönteniük. . Ha ezzel kapcsolatban köztük, vagy 
gyermekük között vita van, abban az esetben a 

gyámhatóság  dönt és a továbbtanulási lapokat az 
iskolának a gyámhatóság döntése szerint kell továbbítania 

3. 2020. november 16. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok 
számára a központi írásbeli vizsgát szervezQ intézmények 

jegyzékét. 
4. 2020. december 4.  A tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára 

közvetlenül a vizsgát szervezQ intézményekbe 

5. 2021. január 23.  Az általános felvételi eljárás kezdete 

6. 2021. január 23. 10.00 óra Központi felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban 
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központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamokra 

7. 2021. január 28. 10.00 óra Pótló központi írásbeli vizsgák 

8. 2021. február 8. A tanulókat a központi vizsgákat szervezQ intézmények 
értesítik az eredményekrQl 

9. 2021. február 19.  Az általános iskola továbbítja a továbbtanulási lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok elsQ példányát 
pedig a Hivatalnak. 

10. 2021. február 23.-március 
12. 

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében 

11. 2021. március 16. A középfokú iskolák eddig az idQpontig  nyilvánosságra 

hozzák a jelentkezQk felvételi jegyzékét. 
12. 2021. március 22-23.  A tanulói adatlapok módosításának lehetQsége 

13. 2021.március 24.  A módosító tanulói adatlapok megküldése a Hivatalnak 

14. 2021. április 30.  A felvételt hirdetQ középiskolák megküldik a felvételrQl 
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezQknek és 

az általános iskoláknak 

15. 2021. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 

 
 

 

Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 
 

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.  
 

Iskolánk tanulóifjúsága és dolgozói valamennyien nagy hangsúlyt fektetünk névadónk Károly 
Róbert királyunk (születési nevén: Karoberto) kultuszának ápolására.  Évek óta a Károly 
Róbert szellemiséget kifejezQ magas színvonalú ünnepségek és megemlékezések, tanulmányi, 
kulturális, szabadidQs és sportrendezvények, tartalmas, igényes programok színesítik iskolánk 
életét. Ezeken a rendezvényeken aktívan vesznek részt tanítványaink, szülQk, nagyszülQk, régi 
tanítványok, pedagógusok egyaránt. Továbbra is törekszünk a hagyományaink méltó ápolására, 
megünneplésére, és a régi hagyományok új kezdeményezésekkel való kiegészítésére. Ilyen pl. 
a Könyvtárak éjszakája programunk, mely már az elmúlt tanévben is nagy sikert aratott a diákok 
és a szülQk, pedagógusok körében egyaránt. Ez egy igazán különleges kezdeményezés, hiszen 
a kollegák maximális önálló feladatvállalását jelenti, de mivel nagy a hozadéka (kiváló élmény 
a gyerekeknek, olvasóvá nevelés) , ezért szívesen áldozzuk akár még az éjszakánkat is a 
program sikeréért. 
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Kiemelt programjaink: 

 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések, iskolai ünnepélyek 

 
ø Tanévnyitó ünnepély : 2020. szeptember 1. iskolarádión keresztül 
ø Október 6. Aradi vértanúk napja- rádiós megemlékezés kiállítással egybekötve  
ø Október 23. ünnepély  
ø A kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira való emlékezés: február 25. 
ø Március 15. ünnepély  

ø >A hQsök köztünk élnek= Karsa Ferenc szabadságharcos hQs sírjának megkoszorúzása: 

ø A holokauszt áldozataira emlékezünk: április 16. 
ø Nemzeti Összetartozás napja: június 4.  
ø Ballagási ünnepély  
ø Tanévzáró ünnepély  
 

Az Eseménynaptár az ünnepélyek, megemlékezések konkrét idQpontját és 
formáját részletesen tartalmazza. 

 

A tanév lezárását követQen a tanulók részére a pedagógiai program végrehajtásához nem 
kapcsolódó foglalkozásokat szervezünk, melyeken való részvételt a szülQ az iskola 
vezetQjéhez benyújtott kérelem alapján kezdeményezheti. 
 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 

Munkaterv 

 

85 

 

Károly Róbert napok rendezvénysorozata: 

 
ø Károly Róbert pályázat meghirdetése 

ø Károly Róbert kiállítás elkészítése 

ø Károly Róbert és kora-történelmi játék/ ünnepélyes megnyitó 

ø Károly Róbert szobrának megkoszorúzása 

ø >Veszélyben a király!= 3sakkmérkQzés 

ø Magyarok napja 

ø Károly Róbert projekt délután a 6. évfolyamosoknak 

ø Lovagi torna (felsQ tagozat) 
ø ApródképzQ (alsó tagozat) 
ø Kerti- party- családi nap 

ø Károly Róbert gála 

 

 

 
Károly Róbert-díj, Károly Róbert Emléklap adományozása  

  

Károly Róbert-díj 
 

A díjban részesülhetnek: 

- a Károly Róbert Általános Iskola végzQs, 8. osztályos diákjai, 
- a Károly Róbert Általános Iskolába járó 8. osztályos tanulók szülei (indokolt esetben 

alsóbb évfolyamos szülQk is). 

A felterjesztQk köre: nevelQtestület tagjai (osztályfQnökök), iskolai szülQi szervezet, 
diákönkormányzat 

A felterjesztés szempontjai: 
Tanulók esetében: 
- példamutató magatartás és szorgalom 

- kitqnQ vagy jeles tanulmányi eredmény 

- kiemelkedQ közösségi munka 

- elismerésre méltó feladatok teljesítése 

- az iskola hírnevének növelése 

- a hagyományok ápolásában végzett kimagasló tevékenység 

- kiemelkedQ környezetvédelmi, egészségvédelmi feladatvállalás 

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

- pályázatok készítése, pályázatokon való eredményes részvétel 
- a tanulói etikai kódexben lefektetett alapelvek példaértékq képviselete 

SzülQk esetében: 
- a tanulókért, az iskoláért végzett segítQ tevékenység 

- programok szervezése, támogatása, ezeken való aktív részvétel 

 

A díj odaítélésében dönt: a nevelQtestület 
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A Károly Róbert-díj részei: plakett és oklevél 
Az emléklap átadása ünnepélyes keretek között történik.  
Az átadás idQpontja: ballagás vagy tanévzáró ünnepély 

Kizáró ok:  

- a díjban nem részesülhet olyan diák, aki fegyelmi vétséget követ el,  
- vagy magatartásával és szorgalmával nem méltó a felterjesztésre. 

 

 

 

Károly Róbert Emléklap 

 

 

Az emléklap adható: 

- az iskola 8. évfolyamán végzQ diáknak, amennyiben kiemelkedQ tevékenységével az 
iskola közösségi életét erQsítette, hírnevét öregbítette. 

 

Felterjesztéskor az alábbi szempontok valamelyike vehetQ figyelembe: 

- jó magatartás és szorgalom 

- jó tanulmányi eredmény 

- aktív részvétel iskolánk hagyományainak ápolásában 

- versenyeken való eredményes szereplés (részvétel) 
- DÖK-munka segítése 

- az iskolai élet szabályainak betartása 

 

A felterjesztQk köre:  

- nevelQtestület tagjai (osztályfQnökök) 
- iskolai szülQi szervezet,  
- diákönkormányzat 

 

 

Az emléklap odaítélésében dönt: a nevelQtestület 
Az emléklap átadása ünnepélyes keretek között történik.  
Az átadás idQpontja: ballagás, vagy tanévzáró ünnepély 

Kizáró ok:  

- az emléklapban nem részesülhet olyan diák, aki fegyelmi vétséget követ el,  
- vagy magatartásával és szorgalmával nem méltó a felterjesztésre. 

 

Károly Róbert- díj elismerésben részesülhetnek az iskola dolgozói is.  

 

A Károly Róbert- díj az iskola bármelyik dolgozójának is odaítélhetQ. Erre javaslatot 
tehetnek 

ø az intézmény vezetQi 
ø munkaközösségek 

ø munkacsoportok 

ø kollegák 
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ø Közalkalmazotti Tanács 

ø szülQi szervezetek 

ø Diákönkormányzat 
ø Intézményi Tanács 

 

A díj odaítélésének szempontjai: 
 

ø Magas színvonalú nevelQ-oktató munka végzése és segítése 

ø Egységes követelményrendszer betartása és betartatása 

ø Az átmenetek segítése (óvodából iskolába, alsó tagozatból felsQ tagozatba, általános 
iskolából középiskolába ) 

ø Folyamatos szakmai megújulás 

ø Bemutató órák, foglalkozások vállalása-belsQ tudásmegosztás 

ø BelsQ ellenQrzések, önértékelési és minQsítési folyamatok eredményei 

ø Hagyományápolás 

ø Ünnepélyek, mqsorok, megemlékezések szervezése 

ø Rendezvények elQkészítése, lebonyolítása 

ø Tanórán kívüli programok, szabadidQs és sport tevékenységek szervezése 

ø Tehetséggondozás 

ø Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

ø Közösségépítés 

ø A tanulók versenyekre való felkészítése-versenyeredmények 

ø Pályázatok  
ø Diákönkormányzati tevékenység 

ø Gyermekvédelmi tevékenység 

ø Könyvtári tevékenység 

ø Fenntarthatóságra nevelés, környezeti 3és egészségnevelés  
ø Közvetlen környezet igényes kialakítása, folyamatos gondozása 

ø Témahetek szervezése, témaheteken való aktív részvétel 
ø Országos méréseken elért eredmények 

ø Kapcsolattartás a partnerekkel 
ø A tárgyi feltételek magas színvonalon történQ biztosítása 

ø Pontos, precíz adminisztrációs tevékenység 

ø Az iskola hírnevének növelése 

ø A munkakörbe nem tartozó feladatok vállalása 

ø Nyugdíjba vonulás 

A felterjesztéseket az intézmény vezetQsége (intézményvezetQ, igazgatóhelyettesek, 
Közalkalmazotti Tanács, Szakszervezet képviselQje) megvizsgálja és dönt a díj 
odaítélésérQl.  
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Környezetvédelmi, Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a Természetért 
 

K E R T programok 

Fenntarthatósági 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 

ø Prezentációs bemutató kiselQadások 
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Fontosabb évfordulók 
 

Jubileumi év 
 

 

 
   

B >L 
 

2021-ben lesz iskolánk 60 éves 

A következQ programokkal készülünk a születésnapra 

 
ö Az iskola múltjának felkutatása 

ö Régi tanárok, diákok, szülQk felkutatása 

ö Visszaemlékezések, interjúk, beszámolók készítése 
ö Régi fotók, videofelvételek feldolgozása 
ö Jubileumi évkönyv készítése (digitálisan és papír alapon) 
ö Pályázat meghirdetése: >Az én iskolám= címmel 
ö Dokumentumok gyqjtése a 60-as évekbQl 
ö Fotókiállítás 

ö Régi tárgyakból, emlékkönyvekbQl kiállítás szervezés 

ö Iskolarádión keresztül folyamatos >Hírközlés= 

ö Születésnapi gála a Hubay JenQ Zeneiskola és Mqvészeti Iskola dísztermében (1961. 

február 5.) 
ö Születésnapi köszöntQ az iskola közössége részvételével (születésnapi torta) 
ö Németh Gábor kollegánk festményeinek kiállítása a Hubay JenQ Zeneiskolában 

ö Károly Róbert Emlékkertben szobor elhelyezése-szobor készíttetése 

ö IdQkapszula elhelyezése 

ö >Öregdiák találkozók= a járványügyi helyzet megszqnésével 
ö >Újrahasznosítás- régi iskolai tárgy átalakítása (szülQk bevonásával) 

Tanórákon megvalósítható feladatok: szövegalkotás, szövegelemzés az iskola 60 éves 
történetével kapcsolatban 

ø mqvészeti alkotások, emléktárgyak készítése 

ø interneten, könyvtárban forráskeresés 
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ø régi események, filmek, színházi bemutatók, díjak, fesztiválok, születések, 
halálozások, divat, játékok, gépjármqvek, reklámok, régi plakátok keresése, a forint 
címleteinek vizsgálata régi fotókon, tiltó táblák közterületeken, munkahelyek fotóinak 

felkutatása 

 

 
 

 

 

Szívesen fogadjuk a szülQk, nagyszülQk jubileumra készített alkotásait. 
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Egyéb iskolai szintq rendezvények, programok 

 
ø HagyományQrzQ-tavaszi népszokások 

ø > Üstökösök születnek!=-Ki mit tud? 

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

ø Ünnepélyes gyertyagyújtás 

ø Luca napi vásár 
ø HagyományQrzQ - farsang 

ø Tanulmányi kirándulások 

ø Anyák napja 

ø Gyermeknap 

ø 8. évfolyamosok faültetése 

ø Pályaorientációs nap 

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 Újrahasznosított anyagokból tárgyak készítése 

 

 

 

Idegennyelvi programok 

 
ø Halloween- party 

ø Szent Márton napi felvonulás 

ø Idegennyelvi akadályverseny (amennyiben a vírushelyzet engedi)Valentin nap 

ø Idegennyelvi projektmunkák kiállítása 

ø Idegennyelvi délután (a járványügyi helyzettQl függQen) 
ø Német nemzetiségi iskolával való kapcsolat felvétel 
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Iskolába csalogató programok (a járványügyi helyzettQl függQen) 
 

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: 
A pandémia idején kimenQs programot nem tervezünk. 

A pandémia elmúltával az elQzQ évekhez hasonló kínálatból választhatnak kollegáink. 
(Lázár Ervin program tervezett elemei is megjelennek a kínálatban) 

 
ø Színházlátogatások 

ø Bábszínház látogatások 

ø Cirkuszlátogatások 

ø Állat-és növénykert 

ø Qshonos állatok és növények lelQhelyeinek meglátogatása 

ø saját településkörnyezetünk állat-és növényvilágának megismerése 

ø KRESZ-park 

ø FarkaserdQ 

ø Homoktövis Természetvédelmi Tanösvény 

ø Városliget 
ø HQsök tere 

ø Gellérthegy 

ø Barlangtúrák 

ø Margitszigeti séták 

ø Veresegyházi medvefarm 

ø Szentendre 

ø Esztergom 

ø Tata 

ø Dunakeszi 

ø Vasúttörténeti Park 

ø Természettudományi Múzeum 

ø Nemzeti Múzeum 

ø MezQgazdasági Múzeum 

ø 3D galéria 

ø Planetárium 

ø Budapest nevezetességei 
ø Parlament 

ø Bonbonetti Csokoládégyár 
ø FQvárosi Csatornázási Mqvek 

ø FQvárosi Hulladékhasznosító 

ø Játszótér látogatások 

ø Játszóházak 

ø Szabadulós szoba 

ø Kalandpark 

ø Paintball 
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ø Mozi 

ø Luca-nap 

ø Húsvéti bütykölde 

ø Osztály klubdélutánok 

ø Mikulás 

ø Karácsony 

ø Húsvét 
ø Gyereknap 

 

 

 

Lázár Ervin program 

Az Qszre tervezett programok az év késQbbi idejére átcsoportosítva. A programokat az 

éves Eseménynaptár tartalmazza. 

 

 

 

Tanulmányi versenyek: 
A betervezett versenyek személyes jelenléttel való megrendezése, ezeken való 
részvétel a járványügyi helyzet alakulásától függQen kerül megszervezésre. 
Amennyiben lehetséges, online módon történik a lebonyolításuk. Részletes tervezet az 
Eseménynaptárban. 
 

Sport-és szabadidQs versenyek: A pandémia miatt késQbbi idQpontra halasztva,  

Eseménynaptárban rögzítve.
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Tevékenység FelelQs HatáridQ EllenQriz Indikátor Megjegyzés 

      

A jogszabályi 
változások és az új 
jogszabályok 
megismerése 

intézményvezetQ 

igazgatóhelyettesek, 
érintett kollegák 

tanévkezdés, 
folyamatos 

intézményvezetQ dokumentum 

ellenQrzés 

beszámoltatás 

 

Az épület bejárása intézményvezetQ 

pedagógusok 

gondnok/karbantartó 

tanévkezdés elQtt intézményvezetQ jegyzQkönyv 
készítése 

 

Az új tanév 
elQkészítése 

Tantárgyfelosztás 
elkészítése 

intézményvezetQ 

intézményvezetQ 
helyettesek 

szeptember 1. Észak-Pesti Tankerület dokumentum 

ellenQrzés 

ElQzetes 
tantárgyfelosztás 
készítése 

Órarendek készítése igazgatóhelyettesek 

pedagógusok 

szeptember 1. intézményvezetQ dokumentum 

ellenQrzés 

 

Tantárgyfelosztás, 
órarendek feltöltése a 

Kréta rendszerbe 

intézményvezetQ 

helyettes 

tanévkezdés Észak-Pesti Tankerület dokumentum 

ellenQrzés 

 

Reggeli, esti, szüneti 
ügyeletek 
megszervezése 

igazgatóhelyettesek szeptember 1. intézményvezetQ dokumentum 

ellenQrzés 

reggeli, esti ügyelethez 
szülQi kérelem 

Munkaügyi 
dokumentumok 

kezelése 

intézményvezetQ 

iskolatitkár 
folyamatos Tankerület dokumentum 

ellenQrzés 

 

Alakuló ,tanévnyitó, 
félévi és év végi 
értékelQ nevelQtestületi, 
alkalmazotti 

értekezletek tartása 

intézményvezetQ ütemterv szerint Tankerület dokumentum 

elemzés, helyszíni 
részvétel 
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NevelQtestületi 
munkaértekezletek 

intézményvezetQ ütemterv szerint Tankerület dokumentum elemzés, 
helyszíni szemle 

 

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,  

 

A Regisztrált 
tehetségpont cím 
tartalommal való 
megtöltése 

minden kollega folyamatos intézményvezetQ programok lsd. Tehetség 
munkacsoport 

munkaterve 

Az elnyert Ökoiskola 

címmel járó feladatok  
minden kollega folyamatos intézményvezetQ programok lsd. Ökoiskolai 

munkaterv, egyéb 
munkatervek 

Jubileumi év feladatai minden kollega folyamatos intézményvezetQ progarmok lsd. Jubileumi 

munkacsoport 

munkaterve 

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 

 

MegfelelQ szülQi 
nyilatkozatok 

beszerzése 

igazgatóhelyettesek, 
osztályfQnökök 

szeptember 1. intézményvezetQ dokumentum 

ellenQrzés 

GDPR 
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Szociális hátrányok, 
veszélyeztetettség, HH, 
HHH tanulók 
felmérése 

osztályfQnökök, 
gyermekvédelmi 

koordinátor 

szeptember  igazgatóhelyettesek dokumentum 

ellenQrzés, 
személyes 
konzultáció 

 

Mindennapos 

testnevelés, kötelezQ 
úszásoktatás 
megszervezése 

testnevelQk, tanítók, 
igazgatóhelyettesek 

szeptember 1 

- szeptember elsQ 
hete 

intézményvezetQ dokumentum 

elemzés 

csak a második 
félévben 

Gyógytestnevelés 
megszervezése 

testnevelQk, 
kerületi Nevelési 
tanácsadó 

szeptember elsQ 
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, 
könyvtáros-tanár, 
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 

folyamatos intézményvezetQ, 
önértékelési csoport 

óra és foglalkozás 
látogatások, 
dokumentum 

elemzés 

lsd. BelsQ ellenQrzési 
terv, munkatervek 
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támogató 
munkacsoport tagjai 

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 

A munkatervben 

megjelölt felelQsök, 
osztályfQnökök 

folyamatos, 

rendezvényhez 
kötött 

igazgatóhelyettesek, 
munkaközösség- 

vezetQk 

helyszíni szemle, 
forgatókönyvek 
átnézése 
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dekorálása, 
elQkészítése 

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 

MinQsítési eljárások, 
tanfelügyeleti eljárások 
elQkészítése 

Intézményi önértékelés 

iskolavezetés OH értesítése 
alapján 

intézményvezetQ 

Tankerület 
eljárás lefolytatása, 
dokumentum 

elemzés 

Munkaterv alapján 
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A pandémiával 
kapcsolatos elQírások, 
intézkedések betartása 

alkalmazotti közösség, 
tanulóközösség, 
szülQi közösség 

 

iskolavezetés 

minden dolgozó 

folyamatos  intézményvezetQ, 
helyettesek 

helyszíni 
ellenQrzés 

dokumentáció 
ellenQrzése 

Intézkedési tervek 

Utasítások 

munkanaplók 

 

A jogszabályok 
beépítése a belsQ 
dokumentumokba 

 

 

intézményvezetQ folyamatos Fenntartó dokumentáció 
ellenQrzés 

Pedagógiai program, 
SZMSZ, Házirend, 
belsQ szabályzatok 
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Tevékenység FelelQs HatáridQ EllenQriz Indikátor Megjegyzés 

Munkaközösségi, 
munkacsoport, egyéb 
munkatervek 

elkészítése 

munkaközösség-

vezetQk,  
egyéb munkatársak 

tanévkezdés igazgatóhelyettesek, 
intézményvezetQ 

 mk.vezetQk, 
könyvtáros-tanár, 
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 

folyamatos intézményvezetQ, 
önértékelési csoport 

óra és foglalkozás 
látogatások, 
dokumentum 

elemzés 

lsd. BelsQ ellenQrzési 
terv, munkatervek 
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támogató 
munkacsoport tagjai 

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 

A munkatervben 

megjelölt felelQsök, 
osztályfQnökök 

folyamatos, 

rendezvényhez 
kötött 

igazgatóhelyettesek, 
munkaközösség- 

vezetQk 

helyszíni szemle, 
forgatókönyvek 
átnézése 
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dekorálása, 
elQkészítése 

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 

MinQsítési eljárások, 
tanfelügyeleti eljárások 
elQkészítése 

Intézményi önértékelés 

iskolavezetés OH értesítése 
alapján 

intézményvezetQ 

Tankerület 
eljárás lefolytatása, 
dokumentum 

elemzés 

Munkaterv alapján 
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A pandémiával 
kapcsolatos elQírások, 
intézkedések betartása 

alkalmazotti közösség, 
tanulóközösség, 
szülQi közösség 

 

iskolavezetés 

minden dolgozó 

folyamatos  intézményvezetQ, 
helyettesek 

helyszíni 
ellenQrzés 

dokumentáció 
ellenQrzése 

Intézkedési tervek 

Utasítások 

munkanaplók 

 

A jogszabályok 
beépítése a belsQ 
dokumentumokba 

 

 

intézményvezetQ folyamatos Fenntartó dokumentáció 
ellenQrzés 

Pedagógiai program, 
SZMSZ, Házirend, 
belsQ szabályzatok 
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Tevékenység FelelQs HatáridQ EllenQriz Indikátor Megjegyzés 

BelsQ 3külsQ 
kapcsolatok építése 

minden kollega folyamatos intézményvezetQ beszámoltatás, 
konzultáció, 
dokumentum 

elemzés 

 

SzülQi 
munkaközösségek 
mqködtetése 

osztályfQnökök, 
ISZSZ (Iskolai 

SzülQi Szervezet) 
ISZV-Iskolai SzülQi 
Választmány 

folyamatos intézményvezetQ megbeszélések, 
értekezletek, 
személyes 
konzultáció 

Új, három tagú szülQi 
választmányi elnökség 

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 ) 

BelsQ mérésekbQl 
adódó 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 

 

 

Módosított Nat 
helyi tantervek 

felmenQ rendszerben 
való bevezetése 

minden kollega folyamatos, 

központilag 
meghatározott 
határidQ 

intézményvezetQ dokumentum 

elemzés, 
folyamatok 

követése, 
elemzése 

Alapdokumentumok 3 

új pedagógiai 
program, helyi tanterv 

egymáshoz igazítása 

>Tehetségpont= cím  Tehetséggondozó 
munkacsoport 

folyamatos intézményvezetQ programok, 

dokumentumok 

elemzése, 
helyszíni 
ellenQrzés 

Tehetséggondozó 
munkacsoport 

programja 

>Ökoiskola= cím 
tartalommal való 
megtöltése 

munkaközösségek, 
szaktanárok 

ÖKO-HÍRNÖK 

folyamatos intézményvezetQ programok, 

dokumentáció 
elemzése, 
helyszíni 
ellenQrzés 

Önálló munkacsoport 
alakult-

programelemek 

Országos mérések 

elQkészítése, 
lebonyolítása, a 
mérések 
eredményeibQl 
fakadó feladatok, 
intézkedési tervek& 

osztályfQnökök,szaktanárok miniszteri 

rendelet szerint 

intézményvezetQ 
helyettesek 

dokumentáció 
ellenQrzése 

helyszíni 
ellenQrzés 

idegen nyelvi mérés 

szövegértés, 
matematikai 

eszközhasználat 
DIFER mérés 
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1.8. Kapcsolatok 

Szakmai együttmqködés civil szervezetekkel, egymással, más 
intézménnyel, tankerülettel 

Bogáncs Utcai Iskolásokat SegítQ Alapítvány 
 
2013-ban alapítottuk, az elsQ év a 2020. év volt, hogy fogadhatta az alapítvány az egy 
százalékokat. Ennek összegszerq eredménye még nem ismeretes. Az Alapítvány eredetileg 
homokozóra gyqjtött, de a fenntartó két új homokozót telepített az iskola udvarára ( akicsik 
nagy örömére).  

 

 

KülsQs partnereink a következQk: 
 

A településhez kötQdQ kapcsolatok 

Az általános iskolai - az alapító okiratban meghatározott 3 feladatainak zavartalan és magas 
szintq ellátása érdekében kerületi, illetve budapesti (országos) intézményekkel tartunk fenn 
rendszeres kapcsolatot: 

TERKE 3 Tegyünk Együtt Rákospalotáért Közhasznú Egyesület 
Folyamatos együttmqködés jellemzi az iskola és az egyesület kapcsolatát. A környezet 
szépítése, tisztántartása érdekében igyekszünk közösen fellépni. Szeretnénk elérni, hogy a 
Bogáncs utcában az ide terelt buszjáratok miatt kerüljön zebra, vagy jelzQlámpa megvalósításra. 
Ebben a tekintetben együttmqködünk a szülQi szervezettel is , illetve a terület önkormányzati 
képviselQjével is. Mivel az iskola elQtt kevés a parkolási lehetQség, szeretnénk, ha a szülQk nem 
közvetlenül a bejárat elQtt tennék ki a gépjármqvekbQl a gyerekeket. Célunk, hogy minél többen 
válasszák a kerékpáros és a gyalogos közlekedést. Az elmúlt tanévben minden próbálkozásunk 
a zebra, illetve a jelzQlámpa kihelyezése ügyében elutasításra talált. 
Jelenleg a közterület fenntartó munkatársai végeznek felügyeletet reggel 8.00 óráig  és délután 
a hazamenQs idQszakban 16.00 órakor. (VezetQjük megkeresése eredménnyel járt, személyesen 
gyQzQdtek meg arról, hogy az útszakasz a buszok és a gépkocsik elterelése miatt rendkívül 
veszélyessé vált.) 
A terület önkormányzati képviselQje egyben az Intézményi Tanács tagja. Ezáltal még 
alaposabban ismeri az iskola problémáit. Segítségéra mindenképpen számítunk. 
 

 

KülsQs partnereink a következQk: 
 

ø Észak-Pesti Tankerületi Központ 
ø Oktatási Hivatal 
ø Budapest FQváros XV. Kerület Rákospalota 3 Pestújhely - Újpalota Önkormányzata 
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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 Helyem, Házam, Palotám kiadvány szerkesztQsége 

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 
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, bábszínházak 

ø FQvárosi Nagycirkusz 

ø XV. kerület óvodái, alap- és középfokú intézményei, 
ø Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ,  
ø Hubay JenQ Zeneiskola és Alapfokú Mqvészeti Iskola 

ø Csokonai Kulturális Központ 
ø FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó 

Tagintézménye 

ø FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Kerületi Tagintézménye 

ø >FIÓKA= Család- és Gyermekjóléti Központ 
ø FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. SzakértQi Bizottság Tagintézménye 

ø FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat Izabella utca 1. Telephelye 

ø FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. SzakértQi Bizottság Tagintézménye 

ø FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. SzakértQi Bizottság Tagintézménye 

ø FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 
Korai FejlesztQ, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

ø Részvétel a közéletben 
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2. A tanév rendje 
 
Az emberi erQforrások minisztere 27/2020. (VII.  ) rendelete a 2020/2021. tanév rendjérQl 
alapján: 
 

 

A tanítási év elsQ napja: 2020. szeptember 1. 

 

A tanítási év utolsó napja: 2021. június 15. 
 

      A tanítási napok száma: 179 nap 

 

 

 Az iskola 2020. január 29-ig értesíti a szülQket az elsQ félévben elért tanulmányi 
eredményekrQl. 
 

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 az Iskolai SzülQi 
Szervezetnek, az intézményi tanácsnak és 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. 

 

Tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok 

 

 
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. 
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A tanítás nélküli munkanapok idQpontja és témája 

 

 

Napok száma IdQpont Téma 

   
1. tanítás nélküli 
munkanap 

2020. szeptember 

24. 

Pályaorientációs nap 

2. tanítás nélküli 
munkanap 

2021. február 5.  

Jubileumi gála 

3. tanítás nélküli 
munkanap 

2021. április 7. NevelQtestületi munkaértekezlet 
Tehetséggondozás témában 

>tehetségfórum pedagógusoknak= 

 

4. tanítás nélküli 
munkanap 

2021. április 8.  >Károly Róbert nyomában= csapatépítQ 
nevelQtestületi értekezlet tanulmányi 
kirándulással egybekötve Gyöngyösre 

(Károly Róbert nevét viselQ középiskola és 
fQiskola/egyetem)  
 

5. tanítás nélküli 
munkanap 

2021. április 9.  NevelQtestületi munkaértekezlet a 
fenntarthatóság témakörében 

(Öko-iskola programelemzése, értékelése, 
csapatépítés) 

6. tanítás nélküli 
munkanap 

2021. június 11. DÖK- gyermeknap 
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Szünetek rendje: 
Qszi szünet 

 

ø Az Qszi szünet elQtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. csütörtök 

 

ø Az Qszi szünet utáni elsQ tanítási nap: 2020. november 2. hétfQ 

 

Téli szünet 
 

ø A téli szünet elQtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. péntek 

 

ø A téli szünet utáni elsQ tanítási nap: 2021. január 4. hétfQ 

 

 

 

 

Tavaszi szünet 
 

ø A tavaszi szünet elQtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. szerda 

 

ø A szünet utáni elsQ hivatalos tanítási nap (rendelet szerint): 2021. április 7. szerda 

 

 

ø A szünet utáni elsQ tanítási nap (A Károly Róbert Általános Iskolában)  
      2021. április 12. hétfQ 

 

Módosítás oka: 2021. április 7. szerda, április 8. csütörtök és április 9. péntek  - 
tanítás nélküli munkanapok, (a tanulók számára három nappal meghosszabbodik az 
eredeti tavaszi szünet) 
 

SzülQi kérésre felügyeletet biztosítunk. Az igényeket idQben felmérjük és a tanítási 
napnak megfelelQ idQben biztosítunk felügyeletet. 

 

>A szünetek és a tanítás nélküli munkanapok idejére gondoskodni kell azoknak a tanulóknak a 
felügyeletérQl, akiknek a szülei erre jogos igényt jelentenek be és írásban kérik a 
felügyeletet.= 

 

Munkanap átcsoportosítások    
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2020. december 12. munkanap-december 24. ledolgozása 

 

Évfolyam megbeszélések: Eseménynaptárban rögzítve 

 

Munkacsoportok megbeszélései: tervezetten a munkatervekben, illetve adott aktuális 
feladathoz rendelten 

 

 

 

 

 

 

SzülQi értekezletek: 

 

 

Évfolyam 

IdQ IdQ IdQintervallum 

1. évf. 2020. szept. 

1. 
2021. febr. 2. 2021. máj. 3-7. Anyák napi 

2. évf. 2020. 

szuept.2. 
2021. febr. 2. 2021. máj. 3-7. Anyák napi 

 

3. évf. 2020. szept. 

3. 
2021. febr. 3. 2021. máj. 3-7. Anyák napi 

4. évf. 2020. szept. 

4. 
2021. febr. 3. 2021. máj. 3-7. Anyák napi 

5. évf. 2020. szept. 

7. 
2021. febr. 15. 2021. máj. 10. 

6. évf. 2020. szept. 

7. 
2021. febr. 15. 2021. máj. 10. 

7. évf 2020. szept. 

8. 
2021. febr. 16. 2021. máj. 11. 

8. évf. 2020. szept. 

8. 
2021. febr. 16. 2021. máj. 11. 

    

 

8. évfolyamos pályaválasztási értekezlet,- online formában (a jelentkezQ 
középiskoláktól bemutatkozó PPT-ket, kisfilmeket kérünk, amit a diákoknak és 
szüleiknek eljuttatunk) 

 

SzülQi választmányi értekezletek,/ Intézményi tanács 

 

ø 2020. szeptember 10. 

ø 2021. február 11. 

ø 2021. június 17. 

 

SzülQk értesítése a tanulók gyenge tanulmányi eredményérQl 
 

ø 1. félévben: december. és január. 
ø 2. félévben: április. és május 
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Fogadóórák: 
 

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

szerint 

 

Pedagógusok részérQl: Eseménynaptárban rögzítve 

 

Értekezletek, megbeszélések 
 

÷ VezetQi megbeszélések: minden hétfQn és feladattól függQen 

 

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

 

 
Évfolyam megbeszélések: Eseménynaptárban rögzítve - és alkalomtól függQen, ha 
szükséges digitális formában 

   NevelQtestületi értekezletek:  
 

ø Alakuló értekezlet: 2020. augusztus 17. 

 

ø Tanévnyitó értekezlet: 2020. augusztus 31. 

 

ø NevelQtestületi munkaértekezletek: 
 

 

-  Nevelési értekezlet/szakmai munkaértekezlet 2021. április 7. 
-  Szakmai nevelQtestületi  munkaértekezlet: 2021. április 8. 
-  NevelQtestületi továbbképzés: 2021. április 9. 
 

ø Félévi (az elsQ félév munkáját értékelQ) értekezlet: 2021. február 2.  

ø Év végi (tanév munkáját értékelQ) értekezlet: 2021.  június. 30. 

 

Alkalmazotti közösség ünnepi vacsora: 
 

 karácsonykor 2020. december 18. péntek 

 tanév végén, 2021. június 30-án szerdán 
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Osztályozó értekezletek: 
 

 2021. január 25. 
 2021. június 16. 

 

 

 

 

Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek:  

 
A tanév elQkészítésekor, félévkor és a tanév végén tervezetten,, valamint az aktuális 
feladathoz rendelten  

Az idQpontokat a munkaközösségi munkatervek, a munkacsoportok munkatervei és az 
eseménynaptár tartalmazzák. 
Munkacsoportok megbeszélései: tervezetten a munkatervekben, adott aktuális feladathoz 
rendelten 

 

 

 

 

 

SzülQi értekezletek: =A hármas egység= 

 

SzülQi választmányi  értekezletek: évente három alkalommal tervezetten és szükség 
szerint (Lsd: Eseménybnaptár) 

A szülQi szervezet, közösség- Iskolai SzülQi Szervezet /- képviselQje az Iskolai SzülQi 
Választmány szótöbbséggel  dönt  

ö saját mqködési rendjérQl, munkatervének elfogadásáról, 
ö tisztségviselQinek megválasztásáról 

Az iskolai szülQi szervezet, közösség dönt arról, hogy ki lássa el a szülQk képviseletét az 
Iskolai SzülQi Választmányban.. 

A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola szülQi szervezeet, közössége 

figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a 
tanulók csoportját érintQ bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény 
vezetQjétQl, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselQje tanácskozási joggal részt vehet 
a nevelQtestület értekezletein 
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SzülQk értesítése a tanulók gyenge tanulmányi eredményérQl: 
Eseménynaptárban rögzítve 

 

 

 

 

A Károly Róbert Általános Iskolában  mqködQ  Intézményi tanács dönt 

ö mqködési rendjérQl és munkaprogramjának elfogadásáról, 
ö tisztségviselQinek megválasztásáról, továbbá 

ö azokban az ügyekben, amelyekben a nevelQtestület a döntési jogot az intézményi 
tanácsra átruházza. 

Az Intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény mqködésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai 
program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerzQdés 
megkötése elQtt. 

Az Intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 
berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola mqködését. 

A Budapest XV. Kerületi Önkormányzat által került kijelölésre  az intézményi tanács tagja. 
A Tanács tagjai pedagógusok, szülQk és az Önkormányzat által kijelölt tanácstag. 
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Az információáramlás színterei: 
 

ø telefon, 

ø email, 

ø Facebook, 

ø tájékoztató füzet (ellenQrzQ), 
ø üzenQfüzet, 
ø honlap, 

ø személyes kapcsolat, 
ø fogadóórák, 

ø szülQi értekezletek, 
ø családlátogatások, 

ø nyílt órák, 
ø iskolai rendezvények, 
ø kérelmek, határozatok 

ø Iskolai SzülQi Választmány értekezletei/ megbeszélései 
ø E-napló 

ø KRÉTA rendszer 
 

 

 

 

 

Projektoktatást lehetQvé tevQ témahetek: 
 

ø >Pénz7= pénzügyi és vállalkozói témahét: 2021. március 1-5 között 
ø Fenntarthatósági Témahét: 2021. április 19-23 között 

ø Digitális Témahét: 2021. március 22-26 között 
 

 

Mindhárom témahét és a témanap   programjaiba  is bekapcsolódunk 

 

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap: 
2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja) 
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Országos mérés, értékelés 

 

 

DIFER mérés: 
 

A tanulók eltérQ ütemq fejlQdésébQl fakadó egyéni hátrányok csökkentése  és az 
alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása  érdekében 2020. október 9-ig 

felmérjük azon elsQ osztályos tanulók körét, akiknél az óvodai jelzések, vagy a tanév kezdete 
óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a 
késQbbiekben támogatni. 2020. október 22-ig jelentjük az érintett tanulók létszámát. A 
kiválasztott tanulók vizsgálatát 2020. december 4-ig kell elvégezni. 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (5.-8. évfolyam):  
 

2021.január11.-2021. április 23. 
 

 
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait a tanulók egészségi állapotának 
nyomon követése céljából a Magyar Diáksport Szövetség mqködteti. A NETFIT mérés 
eredményeit  a mérést végzQ pedagógusok  rögzítik és töltik fel a NETFIT-be. 

 A tanulók/szülQk a tanulók eredményeit a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával 
ismerheti meg.  

 

 

Országos idegen nyelvi mérés: 2021. május 19.: 

 
Az angol vagy német nyelvet elsQ idegen nyelvként tanuló diákok körében történik a mérés. 
Az idegen nyelvi szövegértési készségeket vizsgáló mérQeszközöket az Oktatási Hivatal 
készíti el. A méréshez szükséges adatok Hivatalhoz való beküldésének határideje:  
 2020. november 20. 

A vizsgálatok tanulói és intézményi adatainak az Oktatási Hivatal számára történQ 
megküldése:2021. JÚNIUS 11-IG. Az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként 
lebontva az iskola honlapján tesszük közzé. 

 

Országos kompetenciamérés: 2021. május 26.: 

  
A méréseket a tanulók az Oktatási Hivatal  által az iskolához eljuttatott mérQeszközök 

ellátásával végzik.  A mérés napja tanítási nap, melyet a mérésben részt vevQ tanulók a 
mérésben való részvétellel teljesítenek. Számukra további kötelezQ tanórai foglalkozás a 
mqvészeti és testnevelés órák kivételével nem szervezhetQ. A méréshez szükséges adatok 
megküldésének határideje: 2020. november 20 
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Országos 
kompetenciamérés:  

A. B.  

1. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói 
képességszint határok 

A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok 
skáláján 

A képességszintek határértékeire esQ képességpont esetén a tanuló 
teljesítményét a magasabb képességszintbe kell sorolni. 

2.  Matematika (egységesen a 6., a 8. évfolyamon) 
3.  1. alatti szint: 1168-ig  

4.  1. szint:1169-1304  

5.  2. szint: 1304-1440  

6.  3. szint: 1440-1576  

7.  4. szint: 1576-1712  

8.  5. szint: 1712-1848  

9.  6. szint: 1848-1984  

10.  7. szint: 1984-tQl  

11. Szövegértés (egységesen a 6., és 8. évfolyamon) 
12.  1. alatti szint: 1071-ig  

13.  1. szint: 1071-1211  

14.  2. szint: 1211-1351  

15.  3. szint: 1351-1491  

16.  4. szint: 1491-1631  

17.  5. szint: 1631-1771  

18.  6. szint: 1771-1911  

19.  7. szint: 1911-tQl  

 

 A nyolcadik évfolyamos tanulók részére 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között 
kísérleti jelleggel lebonyolítjuk a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát az 

oktatási Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az iskola 

számára elérhetQvé tett digitális mérQ-és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott 
eljárásrend alkalmazásával. 
 

Az Oktatási Hivatal 2021. január 4. és 2021. március 31. között ellenQrzés keretében vizsgálja 
a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását. 
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3. VezetQi feladatok ütemezése 

3.1.VezetQk benntartózkodási rendje a 2020/2021. tanévben 
 

A.hét 3 naptárban páros hét 
 

  HétfQ Kedd Szerda Csütörtö
k 

Péntek 

       

KQszegi 
Árpád 

Jánosné 

intézményvezetQ 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 
igazgatóhelyettes 

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 

igazgatóhelyettes 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 

  HétfQ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

       

KQszegi 
Árpád 

Jánosné 

intézményvezetQ 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 
igazgatóhelyettes 

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 

igazgatóhelyettes 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 
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3.2. EllenQrzési terv 
 

Az ellenQrzési tervünk havi bontásban tartalmazza a megjelölt feladatokat. 
 
Kiemelt ellenQrzési területek 

 

ø Jogszabályok, határidQk betartása, betartatása 

ø Átdolgozott Pedagógiai program  
ø Intézmény állapotának folyamatos ellenQrzése (karbantartási, kertészeti feladatok) 

ø NevelQ-oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtése 

ø Balesetvédelmi, tqzvédelmi, járványügyi szabályok betartása és betartatása 

ø NevelQ-oktató munka színvonala, minQségbiztosítás 

ø Átdolgozott értékelési, minQsítési rendszer alkalmazása 

ø Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok mqködése 

ø Az eseménynaptárban megjelölt feladatok teljesítése (hagyományok, jeles napok, 

évfordulók, programok szervezése, lebonyolítása) 

ø ElQrehozott intenzív nyelvoktatás 

ø Tehetséggondozás 

ø Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

ø Ökoiskolai tevékenységek 
ø Fenntarthatóságra nevelés, egészség-és környezetvédelem 

ø Madár-és rovarbarát kert folyamatos gondozása 

ø Jubileumi év elQkészületei, programjai 

ø Mérések, vizsgálatok, önértékelési feladatok 

ø Hospitálások, óralátogatások, megbeszélések,  
ø Mindennapos testnevelés 

ø SzabadidQs tevékenységek 

ø Közösségi nevelés 

ø Gyermekvédelem 

ø Önképzés, továbbképzés 

ø Kapcsolatok 
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Augusztus-szeptember 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ munkavédelmi, tqzvédelmi szemle 

÷ a nyári munkálatok ellenQrzése, hibák, hiányosságok feltárása 

÷ felkészülés a járvány elleni védekezésre 3 feladatok beosztása 

÷ munkaközösségi foglalkozások, munkacsoportok megbeszélései 
÷ 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 

÷ veszélyeztetett tanulók felmérése 

÷ SNI és BTM tanulók  
÷ tantermek cseréje, berendezései, dekorálásuk 

÷ 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 

÷ takarítási tevékenység folyamatos ellenQrzése, a járványügyi elQírásoknak megfelelQ 
folyamatos fertQtlenítés és fertQtlenítQ biztosítása 

÷ 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 

÷ elsQ osztályosok beszoktatása 

÷ 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 

÷ KRÉTA e-napló hiányainak pótlása, a beírások ellenQrzése 

÷ óraadók óráinak ellenQrzése 

÷ tanmenetek ellenQrzése 

÷ diákönkormányzat 
÷ a minQsítések elQkészítése 

÷ Pályaorientációs nap eseményei 
÷ A 8. évfolyamosok pályaválasztását megalapozó kompetenciák vizsgálata 

÷ Egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap megszervezése 
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Október 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ takarítási tevékenység folyamatos ellenQrzése, a járványügyi elQírásoknak megfelelQ 
folyamatos fertQtlenítés és fertQtlenítQ biztosítása 

÷ a járványügyi szabályok betartása  
÷ 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 hónap megemlékezései 
÷ 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 

÷ a tanulószoba folyamatos ellenQrzése  
÷ a meghirdetett vetélkedQk szervezésével kapcsolatos teendQk 

÷ munkaidQ nyilvántartás és helyettesítések ellenQrzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

÷ évfolyam megbeszélés 

÷ versenyek lebonyolítása 

÷ minQsítQ vizsga és mester pályázat védése 

 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Rózsa Éva Anna (minQsítQ vizsga) 2.b magyar, környezetismeret 
Tánczos Erzsébet 3. évfolyam angol 

5. évfolyamon tanító pedagógusok 5. évfolyam  
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November 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ takarítási tevékenység folyamatos ellenQrzése, a járványügyi elQírásoknak megfelelQ 
folyamatos fertQtlenítés és fertQtlenítQ biztosítása 

÷ a járványügyi szabályok betartása  
÷ nyílt napok elQkészítése, szervezése, lebonyolítása, a tapasztalatok összegzése 

÷ fogadóórák szervezése, lebonyolítása 

÷ tanügyi nyomtatványok ellenQrzése 

÷ a novemberi kulturális programok szervezése, lebonyolítása 

÷ kerületi és iskolai versenyek, vetélkedQk szervezése, lebonyolítása 

÷ nyelvi napok megrendezése 

÷ 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 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

÷ a hónap megemlékezései 
÷ adatszolgáltatás az országos mérésekhez 

÷ nevelQtestületi értekezlet elQkészítése 

 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Rapainé Gábeli Katalin (önértékelés)  fejlesztés 

Vass Szilvia (önértékelés) 3.b  

7. évfolyamon tanító pedagógusok 7. évfolyam  

1. évfolyamon tanító pedagógusok 1. évfolyam  
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December 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ takarítási tevékenység folyamatos ellenQrzése, a járványügyi elQírásoknak megfelelQ 
folyamatos fertQtlenítés és fertQtlenítQ biztosítása 

÷ a járványügyi szabályok betartása  
÷ 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 

÷ a pedagógusok továbbképzésének ellenQrzése, a nyilvántartása 

÷ évfolyam megbeszélés 

÷ 8. évfolyamosok próba felvételije 

÷ versenyek  

÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

÷ munkaidQ nyilvántartás és helyettesítések ellenQrzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

÷ karácsonyi témakör rendezvényei 
 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

8. évfolyamon tanító pedagógusok 8. évfolyam  
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Január 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ takarítási tevékenység folyamatos ellenQrzése, a járványügyi elQírásoknak megfelelQ 
folyamatos fertQtlenítés és fertQtlenítQ biztosítása 

÷ a járványügyi szabályok betartása  
÷ 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 

÷ félévi zárások, bukásra álló tanulók 

÷ félévi statisztika 

÷ 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 

÷ NETFIT mérés 

÷ munkaközösségi foglalkozások, munkacsoportok megbeszélései 
÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

÷ jubileumi pályázat  
 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Bukással, lemorzsolódással érintett tanulók osztályai, 
pedagógusai 
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Február 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ takarítási tevékenység folyamatos ellenQrzése, a járványügyi elQírásoknak megfelelQ 
folyamatos fertQtlenítés és fertQtlenítQ biztosítása 

÷ a járványügyi szabályok betartása  
÷ félévi értekezlet elQkészítése 

÷ 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 

÷ Károly Róbert jubileumi gála elQkészületei, lebonyolítása 

÷ Károly Róbert hét 
÷ országos mérések (idegennyelvi, kompetencia, NETFIT) elemzése, intézkedési tervek 

÷ 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 

÷ tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

÷ munkaügyi nyilvántartás és helyettesítések ellenQrzése 

÷ KRÉTA e-napló ellenQrzése kéthetente 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

÷ DÖK munkája 

÷ 8. osztályosok beiskolázása 

÷ iskolába csalogató rendezvény - Csodavár 
 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Orbán Mónika 6. évfolyam német 
Szabó Anita  angol 

Rózsa Ferencné  angol 

Tánczos Erzsébet  angol 

A 6. évfolyamon tanító pedagógusok   
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Március 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ takarítási tevékenység folyamatos ellenQrzése, a járványügyi elQírásoknak megfelelQ 
folyamatos fertQtlenítés és fertQtlenítQ biztosítása 

÷ a járványügyi szabályok betartása  
÷ a következQ tanév beiskolázási tervének elkészítése 

÷ a márciusi programok szervezése, lebonyolítása 

÷ Pénz7 

÷ Digitális témahét 
÷ március 15-i megemlékezések 

÷ tanügyi nyomtatványok ellenQrzése 

÷ tanulmányi és sportversenyek 

÷ 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 

÷ tankönyvrendelés elindítása 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Ledóné Zeke Anikó (önértékelés) 4.b  

Vágvölgyi Ferenc (önértékelés) 4.a  

2. évfolyamon tanító pedagógusok 2. évfolyam  
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Április 

 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ takarítási tevékenység folyamatos ellenQrzése, a járványügyi elQírásoknak megfelelQ 
folyamatos fertQtlenítés és fertQtlenítQ biztosítása 

÷ a járványügyi szabályok betartása  
÷ 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  
÷ fenntarthatósági témahét és KERT hét 
÷ 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 

÷ NETFIT mérés lebonyolítása, zárása 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

÷ a nevelQtestületi programok elQkészítése, lebonyolítása 

÷ Határtalanul pályázat megvalósítása 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

3. évfolyamon tanító pedagógusok 3. évfolyam  
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Május 
 

EllenQrzési feladatok 

 

÷ év végi mérések, eredményvizsgálatok lebonyolítása 

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

÷ 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 

÷ DÖK 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 

÷ NETFIT mérés eredményeinek feltöltése, adatfeldolgozása 

÷ óraadó óráinak ellenQrzése 

 

Óralátogatások 

 

 

kolléga osztály tantárgy 

zárásokkal, bukásokkal, lemorzsolódással kapcsolatban  

sportkörök   

4. évfolyamon tanítók 4. évfolyam  
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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 

÷ tanulmányi kirándulások lebonyolítása 

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

értékelése 

÷ 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 

÷ jubileumi év rendezvényei 
÷ 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 

÷ munkaközösségi és munkacsoport értekezletek 

÷ tanév végi beszámolók 

÷ a pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozások szervezése 

÷ nyári táborok 
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Záró gondolatok 

 

Elismerések 

 

>Annak tanul a gyerek, akit szeret és elfogad.= 
(Bagdy EmQke) 

 

> A tanár a szíve az oktatásnak!= 
 

(Sidney Hook) 

 

Kiváló nevelQtestület, kiváló, szakmájukat jól ismerQ, módszertanilag sokszínq tanítók és 
szaktanárok, elhivatott, pedagógusok, akik munkájukat hivatásként élik meg, akiket 
kevésbé becsül meg a társadalom az utóbbi idQben, akik szívvel 3lélekkel a gyerekekért 
vannak, és akik nem nézve idQt, fáradságot, sokszor háttérbe szorítva saját egyéni 
érdekeiket végzik áldásos munkájukat.  
Ez a Károly Róbert Általános Iskola nevelQtestülete.  
A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola minden pedagógusára jellemzQ 
az elfogadó, szeretetteljes, gondoskodó bánásmód.  
A nevelQtestület hosszú évek óta tartó eredményes, minQségi munkáját az Emberi 
ErQforrások Minisztere rangos elismerésben részesítette.  
 A színvonalas nevelQ-oktató munkája elismeréséül az intézmény nevelQtestülete 2020-ban 

miniszteri dicséretben részesült.  
 

Gratulálok a rangos elismerésért, és köszönetemet fejezem ki minden kollegának a szép 
eredményekért és a magas színvonalú munkáért. 

(KQszegi Árpád Jánosné intézményvezetQ) 
 

 

 

 

 

 

 
Az intézmény nevelQtestületének javaslatára az intézményvezetQ is Miniszteri dicséretben 
részesült. 
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A nevelQtestület minden évben megszavazza >Az év pedagógusa= címre javasolt kollegát.  
Ebben az évben e rangos elismerést Németh Gábor kollegánk kapta. Gratulálunk! 
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Szabóné Baranyai Edit kolleganQnk négy évtizedet töltött a pedagógus pályán. Ebben az 
évben vonult nyugdíjba. A XV. kerületi Önkormányzat >elismerésben részesítette az 
intézményvezetQ felterjesztése alapján. Gratulálunk a szép elismeréshez! A Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem és a Károly Róbert 3díj átadására a 2021. február 5-i jubileumi 

gálán kerül sor. 
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