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1.2. Feladataink meghatározásánál figyelembe vett dokumentumok 

 
 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
 229/2012. (VIII. 28. ) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 
 Nemzeti Alaptanterv (110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet 
 2012. évi I.törvény a munka törvénykönyvéről 
 2018. évi LXXXIX. Törvény az oktatási nyilvántartásról 
 277/1997. (VI.13) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 

 110/2012. (VI.4) Kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
módosításáról 

 22/ 2022. (VII.29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 
 23/2021. (VI.1.) ITM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
 Magyarország alaptörvénye (2021. április 25.) 
 Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása 

 2021. évi LII. Törvény egyes köznevelést érintő törvények módosításáról 
 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
 1977. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

Különleges jogrenddel összefüggő szabályozók 

 

 

 2022. évi törvény szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve 
humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról 

 417/2020. (VIII. 30.) Kormányrendelet a közneveléssel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 

 180/2022. (V. 24.) Kormányrendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres 
konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról 

 268/2022. (VII. 29.) Kormányrendelet az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások 
folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek tovább 

foglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól 
 

 299/ 2022. (VIII. 9.) Kormányrendelet a köznevelési és szakképző intézményekben 
ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának 
megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 
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Jelentős szakmai anyagok 

 A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátásának 
irányelve2022. május 

 EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága 

 Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 
alkalmazandó eljárásrendről 6. verzió EMMI Köznevelésért felelős Államtitkárság-   

2022. április 

 

 

 

 

 Szakmai Alapdokumentum 

 Pedagógiai program és Helyi tanterv 

 Szervezeti – és működési szabályzat (SZMSZ) 

 Házirend 

 Szabályzatok 

 

Egyebek: 

 

 A településkörnyezetből adódó lehetőségek 
 Tárgyi és személyi feltételek 
 A tanulók szociokulturális háttere 
 Országos kompetenciamérések eredményei 
 Belső mérések eredményei 
 Interjúk 
 Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Változások a 2022/2023. tanévre vonatkozóan 
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A módosított Nemzeti alaptanterv és az annak alapján felülvizsgált 
pedagógiai program első-második, harmadik,  

ötödik-hatodik és hetedik iskolai évfolyamon történő belépése. 
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Műveltségi 
területek, 

tantárgyak 

 

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

Magyar nyelv és 
irodalom 

 

 

Magyar nyelv és 
irodalom 

8 7 5 6 4 4 3.5 4 

Matematika 

 
 

Matematika 

 
5 4 4 4 4 4 3.5 3.5 

Történelem és 
állampolgári 

ismeretek 

 

Történelem 

 
    2 2 2 2 

Állampolgári 
ismeretek 

       1 

Hon és népismeret 
 

     1   

Etika/hit és 
erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Természettudomány 
és földrajz 

 

Környezetismeret 
 

  1 1     

Természettudomány 

 
    2 2   

Kémia 

 
      1,5 1.5 

Fizika 

 
      1.5 1.5 

Biológia 

 
      1.5 1.5 

Földrajz 

 
      1.5 1.5 

Idegen nyelv 

 
 2 2 3 3 4 4 3,5 

Művészetek 

 
 

 

 
Ének-zene 

 
2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 

 
2 2 2 1 1 1 1 1 

Dráma és színház     1    
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Technológia 

 
 

Technika és tervezés 

 
1 1 1 1 1 1 1  

Digitális kultúra 

 
  1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 
egészségfejlesztés 

 

Testnevelés 

 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 
(osztályfőnöki) 

    1 1 1 1 

         

         

Maximális 
órakeret 

 

24 24 24 25 28 28 30 30 

 

 

 

 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret felhasználása 

 

Évfolyam: 
 

1. 2. 3. 4. 

Kötelező 
alapóraszám 

22 22 22 23 

Szabadon 

tervezhető 
órakeret 

2 2 2 2 

Szabadon 

tervezhető 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret felhasználása 
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Évfolyam 

 

5. 6. 7. 8. 

Kötelező 
alapóraszám 

27 26 28 28 

Szabadon 

tervezhető 
órakeret 

1 2 2 2 

Szabadon 

tervezhető 
órakeret 

felhasználása 

1 óra dráma 
és színház 

1 óra hon-és 
népismeret 

1 óra idegen 
nyelv 

1 óra idegen 
nyelv 

0.5 óra magyar 
nyelv és irodalom 

0.5 óra 
matematika 

1 óra magyar nyelv 
és irodalom 

0.5 óra idegen nyelv 

0.5 óra matematika 

Maximális 
órakeret 

 

28 28 30 30 
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2022-23. tanév 

 
Heti óraszámok 

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

Magyar nyelv és 
irodalom 

8 7 5 6 4 4 3.5 4 

Matematika 5 4 4 5 4 4 3.5 4 
Történelem     2 2 2  
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek 

       2 

Állampolgári 
ismeretek 

        

Hon és népismeret      1   
Etika/hit és 
erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1     
Természettudomány     2 2   

Kémia       1,5 2 
Fizika       1.5 1 

Biológia       1.5  
Biológia-egészségtan        1 

Földrajz       1.5 2 
Idegen nyelv  2 2 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 1  1 1 1  
Technika, életvitel és 

gyakorlat 
   1     

Digitális kultúra   1  1 1 1  
Informatika        2 
Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 
(osztályfőnöki)     1 1 1 1 

Összesen 24 24 24 27 28 28 30 31 
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Éves óraszámok 

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

Magyar nyelv és 
irodalom 

288 252 180 216 144 144 126 144 

Matematika 180 144 144 180 144 144 126 144 
Történelem     72 72 72  
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek 

       72 

Állampolgári 
ismeretek 

        

Hon és népismeret      36   
Etika/hit és 
erkölcstan 

36 36 36 36 36 36 36 36 

Környezetismeret   36 36     
Természettudomány     72 72   

Kémia       54 72 
Fizika       54 36 

Biológia       54  
Biológia-egészségtan        36 

Földrajz       54 72 
Idegen nyelv  72 72 144 108 144 144 144 
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 36  36 36 36  
Technika, életvitel és 

gyakorlat 
   36     

Digitális kultúra   36  36 36 36  
Informatika        72 
Testnevelés 180 180 180 180 180 180 180 180 

Közösségi nevelés 
(osztályfőnöki)     36 36 36 36 

Összesen 864 864 864 972 1008 1008 1080 1116 
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A 2022/2023. tanév újdonságai 
 

Az intézményesített magyar nevelés-oktatás 1026. éve (Pannonhalma 996.) 
 

A módosított Nemzeti alaptanterv és az annak alapján felülvizsgált pedagógiai 
programok harmadik és hetedik évfolyamon történő belépése 

 

A háborús veszélyhelyzet, az energia válsághelyzet és a járványügyi készültség 
keretében fenntartott egészségügyi válsághelyzet körülményei által szűkített mozgástér 
szabja meg az iskola működését 
 

 A nevelés-oktatás korszerűsítésének további folytatása a tárgyi infrastruktúra és a 
módszertani kultúra teljes tárházában 

 

Felkészülés a pedagógus II. minősítések 2023. szeptember1. napján a pedagógus I 

fokozatban lévők jelentkeztetésével 

 

 

 

 

 Fontosabb évfordulók a 2022/2023. tanévben 

 
1322. Károly Róbert Visegrádra teszi át az ország fővárosát (700 éve) 

(Vonatkozás :az iskola névadója) 
 

1367. A Pécsi Tudományegyetem alapítása (655 éve) 
 

1772: Kisfaludy Sándor születése 

 

1922: Gárdonyi Géza halála 

 

1823: Petőfi Sándor születése 

 

1823: Madách Imre születése 

 

1923: Csepelen üzembe helyezik az első rádiót 
 

1933: Krúdy Gyula halála (90 éve) 
 

1983: Illyés Gyula halála (40 éve) 
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A 2022/2023. tanév legfontosabb kulturális évfordulója Petőfi Sándor-emlékév 
(37/2020.(XII. 1 ) OGY határozat 

 

 

 

A köznevelés-politika koncepcionális céljai a 2022/2023. tanévben 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése az intézményes nevelés-

oktatásban töltött idő növelésével, komplex intézkedések és pályázati támogatások révén 

 

A nevelés-oktatás tárgyi-infrastrukturális feltételrendszerének javítása uniós és 
költségvetési forrásokból 

 

A tanulók és a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése rendelkezésre bocsátott 
eszközök és képzés biztosítása révén a digitális munkarend, az online oktatás rutinjainak 
erősítése érdekében 

 

Az esélyegyenlőség növelése a sajátos helyzetben lévő tanulók számára biztosítandó ellátások 
kiterjesztésével (pl. menedékesek) 
 

 

  A tanárképzés rendszerének megújítása 

 

 

 

1.3 Bevezető gondolatok 
 

Az iskola arculata (hitvallása): 
 

Iskolánkat elsősorban olyan intézménynek tekintjük, amely kultúrát közvetít az itt folyó 
oktató-nevelő munka segítségével. A kultúra számunkra egyaránt jelent ismereteket, 
érzelmi műveltséget, szociális érzékenységet és szolidaritást, viselkedéskultúrát, a 
humán, a reál és az informatikai ismeretek egyensúlyát. A kultúrát ugyanakkor élő, 
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 fejlődhet 
 

Jelképeink az iskola névadójához, Károly Róbert (I. Károly) magyar királyhoz 
kapcsolódnak: 
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- jelvény: kettős pajzs, a belső színe kék, benne arany Anjou-liliom; a külsőben két oldalt a 

felirat – 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 belépő vendéget Károly Róbert mellszobra fogadja, melyet a Károly Róbert 
héten megkoszorúznak iskolánk tanulói, ezzel is kifejezve tiszteletüket nagy királyunk és az ő 

országépítő tevékenysége iránt. 
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A falakat az iskola tanítványainak és dolgozóinak tablói borítják, felidézve a régi idők emlékeit. 
Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is a hagyományokra. A hagyományok megteremtésében 

aktívan részt vevő, az iskolából nyugállományba vonult, régi kollegákat kiemelt tisztelettel 
várjuk minden évben .  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Szülő által készített és az iskolának ajándékozott királyi és királynéi koronák 

 

 

 

 

Elismerések, díjak 

 
 Károly Róbert Díj – plakett és oklevél 
 

 Károly Róbert Emléklap 

 

 ÖKOKUPA 

 

 Hagyományteremtő díj: DEÁK-KUPA – matematikai elismerés (elhunyt kolleganőnk, 
Deákné Oláh Marianna kiváló pedagógus emlékére) 
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Elismerések, kitüntetések 
 

A nyolcadikos ballagási ünnepségen kerülnek átadásra a tanulók, a nyolcadikos szülők és a 
kollegák részére a Károly Róbert-díjak és az oklevelek.  
 

Károly Róbert-díj, Károly Róbert Emléklap adományozása  
  

Károly Róbert-díj 
 

A díjban részesülhetnek: 

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

alsóbb évfolyamos szülők is). 

A felterjesztők köre: nevelőtestület tagjai (osztályfőnökök), iskolai szülői szervezet, 
diákönkormányzat 

 

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

- kitűnő vagy jeles tanulmányi eredmény 

- kiemelkedő közösségi munka 

- elismerésre méltó feladatok teljesítése 

- az iskola hírnevének növelése 

- a hagyományok ápolásában végzett kimagasló tevékenység 

- kiemelkedő környezetvédelmi, egészségvédelmi feladatvállalás 

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

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

Szülők esetében: 
- a tanulókért, az iskoláért végzett segítő tevékenység 

- programok szervezése, támogatása, ezeken való aktív részvétel 

 

A díj odaítélésében dönt: a nevelőtestület 
 

A Károly Róbert-díj részei: plakett és oklevél 
Az emléklap átadása ünnepélyes keretek között történik.  
Az átadás időpontja: 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 
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Károly Róbert Emléklap 

 

Az emléklap adható: 

- az iskola 8. évfolyamán végző diáknak, amennyiben kiemelkedő tevékenységével az 
iskola közösségi életét erősítette, hírnevét öregbítette. 

 

Felterjesztéskor az alábbi szempontok valamelyike vehető 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 felterjesztők köre:  

- nevelőtestület tagjai (osztályfőnökök) 
- iskolai szülői szervezet,  
- diákönkormányzat 

 

Az emléklap odaítélésében dönt: a nevelőtestület 
Az emléklap átadása ünnepélyes keretek között történik.  
Az átadás időpontja: 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. 

 
 

ÖKÖKUPA 

 
Kaphatja az az osztály, csoport, mely az adott időszakban a legkiemelkedőbb ÖKO 
tevékenységet folytatja, az ÖKO-faliújságot folyamatosan aktualizálja, tanterme a legszebb, 
legtisztább és a tanulók valamennyien elkötelezettek a fenntarthatóságra nevelés irányában. 
Az elbírálásban részt vesznek az ÖKO-munkacsoport tagjai és a Diák/ÖKO-kommandó-

ÖKO-őrjárat. 
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Felhívást intéztünk a kollegákhoz és a tanulókhoz.  A felhívás tartalma: 
 

Havonta értékelni fogjuk az osztálytermek állapotát. 
 

Mire terjed ki az ellenőrzés? 

 osztály általános tisztasága 

 bútorok, függönyök, dekorációk állapota 

 padok belsejének tisztasága 

 szelektív hulladékgyűjtés (tárolók vizsgálata) 
 virágok, növények állapota 

 ÖKO-faliújság – ÖKO-hírmondó folyamatos készítése, aktualizálása (pl. jeles 
napok, ÖKO-hírek, ÖKO-csodák, érdekességek….) 

 Minden osztály válasszon magának egy ÖKO állatot, aminek a képe, egyéb 
módon történő megformálása, akár kész produktum, plüssfigura, rajz, …..egyéb 
megjelenítés lesz a az Ökohírmondó jelképállata (ÖKO-KUKAC, ÖKO-

KROKODIL, ÖKO-KAKAS, ÖKO-KAKUKK…. bármilyen ötletes elnevezés 

 Esetleges élősarok, „növény-klinika”, magról történő ültetés, vizsgálatok , 
megfigyelések.   stb. előnyt, illetve plusz pontot érnek 

 Energiatakarékosság (pl. ha az osztály elhagyja a termet, ég-e a villany, vagy 

lekapcsolt állapotban van) 
 Az utolsó óra utáni rend az osztályban 

 A többi szempont az első értékelések során a tapasztalatokból építkezik, a kiírás 
így kiegészülhet egyéb tényezőkkel.  

  

 A verseny két kategóriában zajlik: alsó – és felső tagozat 

 

Iskolarádión keresztül történik az értékelés, vagy a diákközgyűlés alkalmával hirdetünk 
győztest 

 

 

A NYERTES ALSÓ- ILLETVE FELSŐ TAGOZATOS OSZTÁLYOK 

ÖKO-KUPÁT 

NYERNEK, mely egy  VÁNDORKUPA. 
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EGY OSZTÁLY TÖBBSZÖR IS ELNYERHETI A KUPÁT. 
 

 
Értékelő bizottság tagjai lehetnek: 

 

 az ÖKO munkacsoport tagjai  
 az iskola  kibővített vezetősége 

 a diákönkormányzat 
  a későbbiekben megalakuló ÖKO-őrjárat  
 Egyéb felkért alkalmazottak 

Az értékelés folyamatos, váratlan időben, helyen és helyzetekben történik. 
 

 

Célunk: a fenntarthatóságra nevelés, az épített és természetes környezet védelme, az 
egészségvédelem, a tiszta, rendezett és szép környezetünk megteremtése és megóvása. 

 
DEÁK-KUPA: A matematikai képességek tudás mérésére megrendezendő 
verseny győzteseinek járó elismerés. 
 

Pedagógusok részére:  
 
 Az év pedagógusa elismerés (önkormányzat) 
 Miniszter Elismerő Oklevele 

 Pedagógus Szolgálati Emlékérem (pedagógus nyugdíjazás esetén) 
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1.4  Személyi feltételek 
 

1.4.1 Alkalmazottak 
 

 

 Alkalmazott 

neve 

Munkakör Tanított tantárgy Osztályfőnök,  
egyéb megbízások 

     

     

 

1. 

Bognárné 
Szőllősy Anna 

tanító  osztályfőnök-első 
félév 

mesterpedagógus 

szaktanácsadó 

2. Bognár Károlyné 

 

tanár 
 

magyar-angol igazgatóhelyettes 

mesterpedagógus 

3. Daoudné Farkas 
Margit 

tanár 
 

történelem-

informatika 

digitális kultúra 

osztályfőnök 

munkaközösség-

vezető 

4. Dávidné Haász 
Erika 

 

tanító  osztályfőnök-első 
félév 

5. Farkas Gábor 
 

tanár biológia-földrajz 

természettudomány 

osztályfőnök 

6. Gárdonyiné 
Balog Ágota 

tanító 

 

ének-zene 

(szakkollégium) 
osztályfőnök-első 

félév 

7. Gottfried 

Györgyné 

tanító  osztályfőnök 

8. Heim Veronika 

 

 

tanító digitális kultúra 

(műveltségterület) 
osztályfőnök-első 

félév 

munkaközösség-

vezető 

9. Kasznakidisz 

Erika 

tanító  osztályfőnök 

10. Kerekesné 
Tőrincsi 
Krisztina 

tanító ének-zene 

(szakkollégium) 
osztályfőnök-

második félév 

11. Klinkóné 
Kovács Katalin 

tanár 
 

testnevelés 

 

DÖK segítő tanár 
osztályfőnök 

mesterpedagógus 

12. Kőszegi Árpád 
Jánosné 

tanár 
 

német intézményvezető 

mesterpedagógus 

13. Mógor Boglárka gyógypedagógus  gyakornok 

14. Molnárné Major 
Zsuzsanna 

tanító  

 

osztályfőnök –
második félév 

15. Németh Gábor 
 

tanító, tanár vizuális kultúra munkaközösség-

vezető 
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osztályfőnök-

második félév 

16. Novák-Tősér 
Zsuzsanna 

tanító matematika 

műveltségterület 
osztályfőnök-

második félév 

17. Orbán Mónika tanár 
 

földrajz-német osztályfőnök 

munkaközösség-

vezető 

18. Pályi Attila gyógypedagógus   

19. Rózsa Éva Anna 

 

tanító angol osztályfőnök-első 
félév 

20. Schifnerné 
Ujhelyi Andrea 

tanár matematika-fizika osztályfőnök 

21. Somogyvári 
Péter Albertné 

tanító 

 

 igazgatóhelyettes 

22. Stadler Adél tanító testnevelés 
műveltségterület 

gyakornok 

23. Szabó Anita 

 

tanár angol osztályfőnök 

munkaközösség-

vezető 

24. Szabó Ferenc tanár történelem osztályfőnök 

25. Tánczos 
Erzsébet 
Krisztina 

 

tanár angol-magyar osztályfőnök 

26. Timári Julianna   könyvtáros-tanár 
27. Tölgyesi 

Veronika 

tanár etika 

vizuális kultúra 

 

28. Türk Rita Éva tanár magyar nyelv és 
irodalom 

 

29. dr. Ujszászi 
Andrásné 

tanító  osztályfőnök-

második félév 

30. Vass Szilvia 

 

tanító  osztályfőnök-első 
félév 

31. Zombori Zsófia   pszichológus 

32. Zsótér Andor 
 

tanító  osztályfőnök-

második félév 

     

 Endlein Attila pedagógiai 
asszisztens 

  

 Ludvig Csaba pedagógiai 
asszisztens 

  

     

 Lászlóné Gellér 
Adrienn Rita 

iskolatitkár   

     

 Varga Gergely rendszergazda   

     

1. Ács Albert karbantartó  technikai dolgozó 



 

  

A 2022/2023. TANÉV MUNKATERVE 26 

 

BUDAPEST XV. KERÜLETI KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

     

2. Salgó Norbert kertész  technikai dolgozó 

     

3. Erki Zoltán portás  technikai dolgozó 

4. Sáromi Péter portás  technikai dolgozó 

     

5. Berkane Samirné takarító  technikai dolgozó 

6. Dokoupil 

Istvánné 

takarító  technikai dolgozó 

7. Erős Gusztávné takarító  technikai dolgozó 

8. Rafael Lajosné takarító (H)  technikai dolgozó 

9. Szadai Jánosné takarító  technikai dolgozó 

10. Szerényi 
Istvánné 

takarító  technikai dolgozó 

11. Sztojka Klaudia takarító  technikai dolgozó 

     

 

 

Megjegyzés:  
Az alsós tanítópárok félévkor, 2023. február 1-vel váltják az osztályfőnökséget a 

tantárgyfelosztás alapján 

 Nevelő-oktató munkát segítők 
 

Nevelő-oktató munkát segítők 

 

Név Munkakör 

  

Endlein Attila pedagógiai asszisztens 

  

Ludvig Csaba pedagógiai asszisztens 

  

Lászlóné Gellér Adrienn Rita iskolatitkár 
  

Varga Gergely rendszergazda 

 

 Funkcionális feladatot ellátó alkalmazottak 
 

 

Név Munkakör 

  

Ács Albert 
 

karbantartó 

Salgó Norbert 
 

kertész 

Sáromi Péter 

 

portás 
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Erki Zoltán  
 

portás 

  

Erős Gusztávné / H. Rafael Lajosné 

 

takarító 

Szadai Jánosné 

 

takarító 

Szerényi Istvánné 

 

takarító 

Berkane Samirné 

 

takarító 

 takarító 

Dokoupil Istvánné 

 

takarító 

Sztojka Klaudia 

 

takarító 

 

 

 

 Tartósan távollévők, betöltetlen állások, változások 
 

Betöltetlen állások: ének-zene,(0.3 álláshely) technika és tervezés (0.3 álláshely) 
 

 Gyesen tartózkodik: Erős Gusztávné takarító 

 

 Pedagógus szakos ellátottság 
 

 Engedélyezett álláshelyek száma: 33.35 

 Engedélyezett óraszám: 679.73 óra 

 Felhasználható álláshelyek száma: 0.85 

 Kiosztható órakeret: 9.23 óra 

 Veszélyhelyzeti rendelkezés a nyugdíjas közalkalmazottak tovább foglalkoztatására: 
Szaniszlóné Czinó Mária Magdolna (egész állás) 

(A Kormány 268/2022. (VII. 29.) sz. rendelete értelmében) 

 

Üres állások, üres álláshelyek 

Technika – 6 óra /5-7. évfolyam 

Ének-zene – 6 óra /6-8. évfolyam/ 
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Óraadó kollegák: 

 Rózsa Ferencné (szabadidő, napközi, angol) 

 Kasperkievicz Gábor Ferenc (testnevelés) 

 Lovasné Virányi Zsuzsanna (kémia) 

 

 
Kőszegi Árpád Jánosné 2022. augusztus 16-tól újabb 5 évre kapott megbízást magasabb 
vezetői beosztásra a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola vezetésére. 

Bognár Károlyné orosz-angol-magyar szakos kollega intézményvezető- helyettesi megbízása 
meghosszabbításra került a további 5 évre. Somogyvári Péter Albertné továbbra is végzi 
igazgatóhelyettesi feladatait. 
 

 

 

 

 

Távozott kollegák: 
 

 Ari Pálma Katalin 

 Bokros Éva 

 Dr. Dévényi Péter 
 Dr. Fodor Józsefné 

 Nehéz Győző 

 Vágvölgyi Ferenc 

 

 

 

 

Új kollegák: 
 

Gyógypedagógus: Mógor Boglárka és Pályi Attila 

Pedagógiai asszisztens: Endlein Attila 

Pedagógusok: Szaniszlóné Czinó Mária – teljes állás (3.a) 
Rózsa Ferencné – óraadó (2.b és napközi) 
Türk Rita Éva – magyar nyelv és irodalom 

Szabó Ferenc – történelem (5.b), napközi 
Tölgyesi Veronika – vizuális kultúra, etika (félállás-Kossuth) 

Stadler Adél – részmunkaidő (2.b és testnevelés) 
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További órák ellátása 

 
 Technika órák ellátása belső helyettesítéssel 
 Ének-zene órák ellátása belső helyettesítéssel 

 

 

 

Külsős munkatársak: 
 

 Utazó gyógypedagógusok (mozgásfejlesztő, logopédus) 
 Szociális munkatárs 

 Hubay Jenő Zeneiskola zenetanárai 
 Hitoktatók  

 

 

 

             Külsős tanfolyamok: 
 

 

 Budapesti Legyőzhetetlen Feketék (BLF) Kosárlabda szakosztály 

 Karate tanfolyam 

 Tánc tanfolyam 
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A nevelőtestület 

 
 

A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola tantestülete (2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaközösség vezetők/ munkaközösségek 

 

 
 Németh Gábor: Alsó tagozatos humán munkaközösség 

 Heim Veronika: Alsó tagozatos reál munkaközösség 

 

 Orbán Mónika: Felső tagozatos reál munkaközösség 

 Daoudné Farkas Margit: Felső tagozatos humán munkaközösség 

 

 Szabó Anita: Idegennyelvi munkaközösség 
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Minden munkaközösség szoros munkakapcsolatban áll a többi csoporttal, a központi 
helyet az idegennyelvi munkaközösség foglalja el, hiszen az iskola profiljából eredően 

minden tevékenységben jelen van. 

 

Kerületi munkaközösség-vezetői feladatokat lát el: Bognár Károlyné (Kerületi humán 
munkaközösség: magyar nyelv és irodalom, történelem) 

 

 

 

Munkacsoportok Vezető, tagok 

  

Belső önértékelést támogató 
munkacsoport 

Bognár Károlyné (vezető) 
Bognárné Szőllősy Anna 

Klinkóné Kovács Katalin 

Molnárné Major Zsuzsanna 

Somogyvári Péter Albertné 

Tehetséggondozó munkacsoport Bognárné Szőllősy Anna (vezető) 
Kőszegi Árpád Jánosné 

Bognár Károlyné 

Somogyvári Péter Albertné 

Szabó Anita 

Daoudné Farkas Margit 

Orbán Mónika 

Németh Gábor 
Heim Veronika 

FÉSZEK munkacsoport 
 

Somogyvári Péter Albertné (vezető) 
Zombori Zsófia 

Borbáth Zsuzsanna 

Mógor Boglárka 

Pályi Attila 

Endlein Attila 

Alsó tagozatos 
humán 

munkaközösség 

Alsó tagozatos reál 
munkaközösség 

Idegennyelvi 

munkaközösség 

Felső tagozatos 
humán 

munkaközösség 

Felső tagozatos reál 
munkaközösség 
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ÖKO -munkacsoport Klinkóné Kovács Katalin (vezető) 
Kőszegi Árpád Jánosné 

Orbán Mónika 

Farkas Gábor Attila 

Bognárné Szőllősy Anna 

  

Továbbtanulási munkacsoport Bognár Károlyné (vezető) 
Daoudné Farkas Margit 
Farkas Gábor 
Ludvig Csaba 

Endlein Attila 

Lászlóné Gellér Adrienn 

Varga Gergely 

 

 

 

 

Megbízatások 
 

 

Megbízatás Megbízott 

  

intézményvezető 

 

Kőszegi Árpád Jánosné 

intézményvezető helyettes, általános helyettes Bognár Károlyné 

intézményvezető helyettes 

 

Somogyvári Péter Albertné 

Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

Zsótér Andor 

Közalkalmazotti Tanács tagok 

 

Heim Veronika 

Pedagógus Szakszervezet titkára 

 

Zsótér Andor 

Pedagógus Szakszervezet titkár- helyettese 

 

- 

Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus Klinkóné Kovács Katalin 

 

Gyermekvédelmi koordinátor 

 

Somogyvári Péter Albertné 

Honlap felelős 

 

Bognár Károlyné, Varga Gergely 

Pályázatfigyelő 

 

Heim Veronika 

Iskolai dekorációfelelős 

 

Ludvig Csaba 

Endlein Attila 

Katasztrófavédelmi koordinátor 

 

Kőszegi Árpád Jánosné 

 



 

  

A 2022/2023. TANÉV MUNKATERVE 33 

 

BUDAPEST XV. KERÜLETI KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Osztályfőnökök-alsó tagozatos tanítók 

 

  

1.a Gottfried György Béláné 

1.a Molnárné Major Zsuzsanna 

1.b Németh Gábor 

1.b Vass Szilvia 

  

2.a Kerekesné Tőrincsi Krisztina 

2.a Dávidné Haász Erika 

2.b Kasznakidisz Erika 

2.b Stadler Adél 
  

3.a Bognárné Szőllősy Anna 

3.a Szaniszlóné Czinó Mária 

3.b Gárdonyiné Balog Ágota 

3.b Novák-Tősér Zsuzsanna 

  

4.a Heim Veronika 

4.a Zsótér Andor 

4.b dr. Ujszászi Andrásné 

4.b Rózsa Éva Anna 

 

 

 

Osztályfőnökök-felső tagozatos tanárok 
 

Osztály Osztályfőnökök 

5.a Klinkóné Kovács Katalin 

5.b Szabó Ferenc 

6.a Orbán Mónika 

6.b Szabó Anita 

7.a Tánczos ErzsébetKrisztina 

7.b Schiefnerné Ujhelyi Andrea 

8.a Daoudné Farkas Margit 

8.b Farkas Gábor 
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Szaktanárok- felső tagozat 
 

Név tanított tantárgy 

Kőszegi Árpád Jánosné német nyelv 

Bognár Károlyné angol nyelv, magyar nyelv és 
irodalom 

  

Daoudné Farkas Margit informatika, digitális kultúra 

történelem 

Lovasné Virányi Zsuzsanna 

(óraadó) 
kémia 

Klinkóné Kovács Katalin testnevelés 

Orbán Mónika természettudomány 

földrajz 

német nyelv 

Kasperkievicz Gábor 

(óraadó) 
testnevelés 

Szabó Ferenc történelem 

hon- és népismeret 

belső helyettesítés technika-életvitel 
Schiefnerné Ujhelyi Andrea matematika 

fizika 

Szabó Anita angol nyelv 

etika 

Farkas Gábor Attila természettudomány 

biológia 

földrajz 

Tánczos Erzsébet Krisztina magyar nyelv és irodalom 

angol nyelv 

Heim Veronika informatika, digitális kultúra 

  

Németh Gábor  vizuális kultúra 

belső helyettesítés ének-zene 

Tölgyessy Veronika etika 

vizuális kultúra 

 

Az iskolában jelenleg 3 fő mesterpedagógus teljesíti innovátori mesterprogramját: Kőszegi 
Árpád Jánosné, Klinkóné Kovács Katalin és Bognár Károlyné. Szaktanácsadói feladatokat lát 
el Bognárné Szőllősy Anna mesterpedagógus.  
 

 A kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési-, tanulási- és 
magatartászavarral küzdő tanulók (BTMN) létszáma megköveteli egy gyógypedagógus és egy 
fejlesztő pedagógus foglakoztatását. Az ilyen problémákkal küzdő tanulók száma folyamatosan 
növekszik. 
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A kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat utazó gyógypedagógus, 
logopédus, mozgásfejlesztő fejleszti. Iskolánk tanulóival saját főállású pszichológus 
foglakozik, aki munkaidejének felét a szomszédos iskolában teljesíti. 
 

 

Fejlesztő pedagógusok: 

 

Gyógypedagógus: Mógor Boglárka 

                              Pályi Attila 

                               

 
Iskolapszichológus: Zombori Zsófia 

 

Szabadidő szervezés: Mivel a szabadidő szervező munkakör megszűnt, a feladatot a 
pedagógusok látják el a nevelő-oktató munkát segítőkkel együtt. 

 
Gyermekvédelmi munka 

 

A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok hasonlóan sok tennivalót jelentenek a mindennapi 

munka során. Gyermekvédelmi koordinátorunk az intézmény igazgatóhelyettese (évről-évre 
növekszik az e körben érintettek száma, és súlyosbodó esetekkel bővül a feladatkör). Állandó 
kapcsolatban áll az Újpalotai Család-és Gyermekvédelmi Központtal, a Kormányhivatallal, a 
gyámhatósággal, szükség esetén a rendőrséggel is. 
Az iskola gyermekvédelmi koordinátora: Somogyvári Péter Albertné 

 

Iskolapszichológusunk segítő tevékenységére egyre nagyobb szükség van. A covid járvány, a 
családok szociális és megélhetési problémái miatt egyre több a megoldandó feladat. A gyerekek 
közül sokan szoronganak, pszichés, lelki problémákkal, melyeket észlelünk, és a szülők felé 
jelezzük. A magatartási problémák hátterében nagyon sok esetben otthoni gondok, megoldatlan 
és fel nem oldott pszichés okok húzódnak. Nagy szükség lenne a pszichológus mindennapos 
jelenlétére. Egyelőre azonban két iskolában teljesít „szolgálatot”.  
 

 

 

Minősítési eljárásban részt vevő kollégák: Orbán Mónika (Ped. II) 

 

 

 

 

2023. áprilisában minden 2013-ban Pedagógus I fokozatba sorolt 

pedagógust az intézmény vezetőjének minősítésre kell 
jelentkeztetnie (célfokozat: Pedagógus II) 
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Önértékelésben részt vevő kollégák: 
 

 Farkas Gábor Attila 

 Bognárné Szőllősy Anna 

 Kasznakidisz Erika 

 Schiefnerné Újhelyi Andrea Judit 
 Novák-Tősér Zsuzsanna 

 

 

 

Intézményi önértékelés feladatai 
 

 
Dokumentumelemzések: 
 

• Pedagógiai program 

• SZMSZ 

• Elmúlt 2 év munkaterve és beszámolók 

• Továbbképzési program és Beiskolázási terv 

• 5 tanévre visszamenőlegesen a mérések értékelése 

• Pedagógusok önértékelésének eredményei 
• Intézkedési tervek 

• Tanfelügyeleti és önértékelési jegyzőkönyvek  
• Infrastruktúra 

 

Interjúk: 

 
• Vezetővel 
• Pedagógusokkal készített csoportos interjú 

• Szülőkkel készített csoportos interjú 

•  

Elégedettségi kérdőív: 

 
• Pedagógusok 

• Szülők 

 

Elégedettségi kérdőív a hagyományok értelmében minden évben készül a diákok bevonásával. 
Ez nem a kötelező intézményi önértékelés része. 
Az elmúlt évben is, mint ahogy több év óta rendszeresen, kitöltötték a kollégák az 

„elégedettségi kérdőívet”. Ennek eredményei összevetésre kerültek az öt évvel ezelőtti 
eredményekkel. Elmondható, hogy a kérdések többségénél javulást mutatnak az értékek. Az 
intézményvezető meghatározó „jelenléte” a pedagógiai folyamatok és az egész intézmény 
életének irányításában számottevő, 100%-os eredményt mutat. 
A kérdőív kitöltésében a tantestület mintegy háromnegyede vett részt. 
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Továbbképzések- meghatározó dokumentumok: 
 

5 évre szóló Továbbképzési program 

1 évre szóló Beiskolázási terv 

 
A 2022/2023. tanévben Orbán Mónika folytatja fejlesztőpedagógusi tanulmányait a 

Wessley János Lelkészképzőben levelező szakon. 
 

 
Az ingyenes, szakmódszertani képzésekre nagy az igény a nevelőtestületen belül. 
 

A továbbképzések tervezésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe: 
 

 a hét éves továbbképzési kötelezettség 

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

 a nyugdíjba vonuló kollegák helyének betöltése 

 hiányszakok betöltése érdekében végzett átképzések 

 az elektronikus napló vezetésével kapcsolatos informatikai szükségletek 

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

 ÖKO-iskolával, fenntartahatóságra neveléssel kapcsolatos képzések 
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1.4.2 Tanulócsoportok 
 

 
 

A 2022/2023. tanévben induló tanulócsoportok száma 

 
Alsó tagozat:  8 osztály és 8 egész napos iskolai csoport 

 

Felső tagozat: 8 osztály,    1 napközis és 1 tanulószobai csoport 
 

Összesen:     16 osztály,    8 egész napos iskolai, 1 felsős napközis és  1 tanulószobás 
csoport 

 

 

 

 

A tanulók közösségei 
- osztályközösségek 

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

- napközis csoportok 

- tanulószobai csoportok 

- szakköri, tanfolyami csoportok 

- művészeti csoportok 

- korrepetálások, egyéni felzárkóztatás 

- adott feladatra létrehozott csoportok 

- diákönkormányzat 
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Osztályba sorolás rendje 

 
Az általános iskola osztályaiba egyrészt a szülők kérését figyelembe véve (választott 

pedagógusok) lehet bekerülni, másrészt a tanulók egyéni érdeklődése, érdeke szerint.  

Az iskolának van utcák szerinti beiskolázási körzete, mely fontos meghatározó az iskolába 

kerüléskor. A jelentkezésnél előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek testvére már az 

iskolába jár. 

 

 

A tantárgyi csoportbontások elvei 
 

 Idegennyelvi tantárgyak esetében szülői választás alapján, törekedve a 

létszámarányosságra, 

 Digitális kultúra esetében létszámarányosan, 

 Az etika / hit és erkölcstan tantárgy esetében a szülői igénynek megfelelően alakulnak 

ki a csoportok. Az első osztályosok esetében a szülő a beiratkozáskor jelzi a választását 

– etika / hit és erkölcstan – milyen vallás. Ennek megfelelően az iskola felveszi a 

kapcsolatot a jelzett egyházzal, hogy biztosítani tudja a megfelelő ellátást. 

A már az iskolában tanuló diákok esetében a szülő május 20-ig jelezheti az 

intézményvezetőnek, ha váltani szeretne a következő tanévtől. 

Az etika tantárgyat osztálykeretek között tanítjuk mind az alsó, mind a felső tagozaton. 

A hit és erkölcstan tantárgy alsó tagozaton általában évfolyam szinten, felső tagozaton 

osztály szinten valósul meg. 

 

Az alsó tagozatos egésznapos csoportok kialakítási szempontjai 

 

Elsőtől negyedik évfolyamon egésznapos oktatásra épülő homogén csoportok kialakítása a 

létszámarányosság és kiemelt figyelmet igényló tanulók számának figyelembevételével 

történik.  

Az első osztályos beiratkozáskor, amennyiben az arányok eltolódását nem veszélyezteti, 

figyelembe vesszük a szülők kérését. 

Általában a kialakított osztályok nem változnak (kivétel, ha elmegy vagy jön tanuló). 
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A törvényi szabályozásnak megfelelően az első osztályok indításánál a szülők igényeit 

figyelembe véve kínálunk egész napos, illetve napközis osztályt. 

 

.A felső tagozatos napközis / tanulószobai csoportok kialakítási szempontjai 

 

A felső tagozaton a tanítás után, szülői igény és pedagógusi javaslat alapján a tanulók 

napközis / tanulószobai foglalkozáson vesznek részt. A csoportok kialakításakor a 

létszámarányosság mellett törekszünk a korban közel álló tanulók egy csoportba sorolására.  

 

Alapképzést kiegészítő, választható (nem tanórai) foglalkozások besorolási szempontja 

 

A tanuló egyéni érdeklődése, tehetsége alapján történik a csoportok kialakítása. A pedagógus 

is tehet javaslatot a tanuló számára, hogy a választható foglalkozáson részt vegyen. 

Tevékenységi formák: szakkörök, énekkar, könyvtár, tehetséggondozó foglalkozások stb.  

Felzárkóztató és fejlesztő csoportok létrehozása 

 

A felzárkóztató csoportokban való részvételt az osztályfőnök / szaktanár elrendelheti 

szükség esetén, illetve a tanulói igény alapján vehet részt rajta a diák. 

A fejlesztő csoportok létrehozásakor a nevelési tanácsadó és a szakértói bizottság által 

kiállított véleményeket és a fejlesztőpedagógusok óraszámát, terhelhetőségét vesszük 

figyelembe. (Nem minden esetben biztosítható az előírt óraszám iskolai keretek között.) 

Napközis / tanulószobai foglalkozás felső tagozaton 

 

A felső tagozatos tanulók részére a tanítási órák után napközis / tanulószobai foglalkozást 

szervezünk. 

A tanítási órák utáni ebédelést követően elsősorban a megfelelő szabadidőt – lehetőség 

szerint udvari levegőzést – biztosítjuk a napközisek / tanulószobások számára. A napköziben 

/ tanulószobán szaktanár felügyelete mellett az önálló tanulás élvez előnyt. 

A rászorulók kaphatnak segítséget a társaiktól és a pedagógusoktól.  

Az elkészített házi faladatok ellenőrzése elsősorban a mennyiségre vonatkozik, minőségi 

ellenőrzése a szakórákon kell, hogy megtörténjen.  
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Az önálló tanulás szervezése a napköziben / tanulószobán 

 Az önálló tanulás megfelelő körülményeinek biztosítása (tárgyi és higiénés 

feltételek), 

 a tanulók motiváltságának megteremtése, 

 az önálló tanuláshoz szükséges tanulási technikák megtanítása, 

 a tanulási technikák folyamatos alkalmazása,  

 az önálló tanulás megfelelő előkészítése, 

 az önálló munka végzése, 

 a tanulási tevékenység folyamatos ellenőrzése, 

 az önálló munka értékelése. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen képes: 

 a házi feladatait az órákon maradéktalanul feljegyezni, és erről számot adni a 

napköziben / tanulószobán felügyeletet biztosító pedagógusnak, 

 a megfelelő taneszközök és munkaeszközök kiválogatására, 

 tanulásának időbeosztására, sorrendiség felállítására, 

 a tanulását segítő egyéb eszközök (könyvek, lexikonok, internet stb.) igénybe 

vételére, 

 a megtanulandó anyagokhoz megfelelő tanulási technikák alkalmazására, 

 az önellenőrzésre, hibáinak javítására. 

Tanulásához, házi feladatainak elvégzéséhez kérhet és kaphat segítséget. 

A követelményekben szereplő tevékenységeket fokozatosan, a tanulók életkori 

sajátosságainak figyelembe vételével, az önállóság szintjének folyamatos növelésével kell 

bevezetni.  

A tanuló önálló (napközis, tanulószobai) tanulása akkor mondható sikeresnek, ha a 

napköziben / tanulószobán megteremtjük a biztonságos, nyugodt légkört, amelyben a 

tanulók képesek szívesen, motiváltan és kitartóan dolgozni, és sikert tudnak elérni a házi 

feladataik elkészítése során, illetve a másnapi tanórákra történő felkészülésben. 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

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

 a különböző szintű adottságaiknak 

 az eltérő mértékű fejlődésükkel, 
 az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, 
 egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, 
 szervezett ismeretközvetítéssel, 
 spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki 

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

Minőségpolitikánk lényege: az EU konform oktatás 

 

Célunk: szilárd alapműveltség, biztos alapkészségek megteremtése, harmonikus, 
kiegyensúlyozott, boldog emberek nevelése, mindez jól felkészült, szakmailag igényes, 
megújulásra kész pedagógusok vezetésével, a szülőkkel való szoros együttműködés alapján. 
Tevékenységünk igazi hivatás, melyet magas fokú elhivatottság jellemez. Ez szolgálat is 
egyben, melyet  a társadalomnak, a partneri igényeknek megfelelően igyekszünk végezni. 
Fontos ezért a partnerek azonosítása, az igények felmérése.  Ezzel kapcsolatban feladataink 
köre tágas. Küldetés- és jövőképünk meghatározása, a kulcsfontosságú folyamatok 
rendszerének vizsgálata, a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek elemzése, 
fejlesztése és hasznosítása, a partneri kapcsolatok és a belső erőforrások 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 művészetekre, a természetre, a 
tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a 
tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. 
A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók műveltségét, 
világszemléletük formálódását, társas kapcsolatát, tájékozódásukat szűkebb és tágabb 
környezetükben. 
Elsődleges fontosságú a tanulók képességeinek fejlődéséhez olyan követelményeket 
meghatározni, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást.  
 

Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást: 
Az iskola nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret: 

 a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának, 
 fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddze akaratukat, 

 járuljon hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk 
fokozatos kialakításához. 
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Álljon a középpontban a tanuló tudásának, képességeinek, kulcskompetenciáinak, egész 
személyiségének fejlődése, fejlesztése, figyelembe véve, hogy az oktatás-nevelés színtere 
nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 
 

 

 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 

1. A tanulók erkölcsi nevelése 

 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 
meggyőződéssé 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 felkészítő) nevelése 

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

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető 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 szülőhely 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 alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 
érdeklődés 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 történő nevelése 
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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. 

 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A nevelés szempontjából közösségnek nevezzük az autonóm egyének szerveződését. Az igazi 
közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. Maga a közösség a fejlődés keretét biztosítja, 
miközben tagjai önfejlődésével a közösség is fejlődik, több lesz, mint tagjai egyszerű együttese. 
Az igazi nevelőközösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális 
értékek hordozója, közvetítője amellett, hogy messzemenően figyelembe veszi a közösség 
tagjának egyéni sajátosságait. 
A pedagógiai program szempontjából az iskola keretén belül működő közösségi nevelés 
területei: 

 a tanórák; 
 a tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások (iskolaotthon, 

szakkörök, kirándulás stb.); 
 a diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diákönkormányzati 

munka); 

 szabadidős tevékenység. 
Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt 
munkamegosztása, egymásra épülése. 
 

A négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, de valamennyi tevékenyen hozzájárul: 
 az egyén (tanuló) magatartásának kialakításához, 
 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 
 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend),  
 az együtt érző magatartás kialakulásához,  
 a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 
tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

A tanítási órák 

A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség tagjai az osztályközösséget a közösségi érdek, 
közös cél, közös értékrend és a tudat tartja össze. 
Legfontosabb célunk, hogy a kezdeti csoportból olyan valódi közösséget formáljunk, amely 
képes a közös cél érdekében a közös értékrend elfogadására, és az iskola szervezett keretein 
(tanórák) belül ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni. 
 

Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekedhetünk: 
 

 a tanulói kíváncsiság felkeltése, a motiváció 

 

 a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, tanulmányi 
és munkaerkölcs erősítésével, 
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 a tanulók kezdeményezéseinek segítése, 
 a tanulók segítsék egymást (tanulópárok, csoportos foglalkozások, kooperatív tanulás, 

projektmunkák, egyéb módon …) 

 közvetlen tapasztalatszerzés segítése, 
 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, bírálat, 

önbírálat segítségével), 
 a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő 

évfolyamon (iskolafokon) a már elért eredményekre való építés,  
 olyan nevelőkollektíva kialakítása, megtartása, mely összehangolt követeléseivel és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja, 
 a különböző, változatos munkaformák alkalmazása (páros és csoportmunka, egyéni 

munka, kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség 
érzésének erősítése. 

 a digitális eszközök használata, a digitális technikák alkalmazása 

 

A tanórán kívüli tevékenységek 

 

Ezek a foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formák, értelemmel teli élményei a 
közösségfejlesztés kiváló lehetőségeit adják. 
Feladata, hogy a tanulókat önellenőrzésre, egymás segítésére nevelje, átgondolt játéktervvel és 
tevékenységgel erősítse a közösséghez való tartozás érzését. Egyben ismertesse meg a 
tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségen belüli harmonikus 

kapcsolathoz elengedhetetlenek. A sokoldalú, és változatos tevékenységek (irodalmi, zenei, 

képzőművészeti) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez, a kirándulások 
mélyítsék el a természet iránti tiszteletet és a környezet iránti felelősség érzését.  
 

 Minden tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait. 
 Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt. 
 Váljon érzékennyé környezete állapota iránt. 
 Életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá. 
 Tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelven szabatosan 

kommunikálni. 
 Ismerje meg a környezet egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit 

és azok elkerülésének módjait. 
 Kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzéséhez. 
 Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére. 
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A diákönkormányzat (DÖK) 
A diákönkormányzat a tanulók által demokratikusan megválasztott „képviselőtestület”.  

Élén a DÖK elnöke áll, választott küldöttei az osztályok delegáltjai. Tagja az iskola valamennyi 

tanulója. Irányító szerve a diáktanács, mely az osztályok diák-képviselőiből áll. Legfelsőbb 

döntéshozó fóruma a diákközgyűlés. A diákönkormányzat tevékenységét Klinkóné Kovács 

Katalin pedagógus segíti. 

 
Tanulólétszám alakulása 

 

Tagozatok Létszám-valós Létszám-számított 
Alsó tagozat  

179 

 

 

186 

Felső tagozat 148 

 

168 

Összes                327 354 

 

 

 

 

 

osztály tényleges 
létszám 

SNI 2-nek 

számít 

SNI 3-nak 

számít 

számított 
létszám 

BTMN 

      

1.a 20 0 0 20 1 

1.b 19 1 0 20 2 

2.a 25 0 1 27 2 

2.b 23 0 0 23 0 

3.a 21 1 0 22 2 

3.b 20 0 0 20 5 

4.a 25 1 0 26 1 

4.b 26 2 0 28 3 

      

Összes 
alsó 

tagozat 

179 5 1 186 16 
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5.a 21 0 1 23 5 

5.b 22 2 1 26 3 

6.a 17 1 1 20 1 

6.b 17 1 0 18 2 

7.a 17 1 0 18 3 

7.b 17 3 0 20 5 

8.a 16 4 0 20 4 

8.b 21 2 0 23 4 

      

Összes 
felső 

tagozat 

148 14 3 168 27 

      

Iskola 

összes 

327 19 4 354 43 

 

 

 
 

 

 

 

Tanulói jogviszony szüneteltetés: 8 fő (külföldi tartózkodás miatt) 
 

 

Változások 

Távozó-érkező tanulók 

 

 Számottevő a változás! 
 Ennek okai: 4/5 ,6, és 8 osztályos iskolákba való távozás 

 Középiskolába 8. befejezése után felvett tanulók száma: 44 fő 

 Ezzel szemben 1. évfolyamra felvett tanulók száma: 39 
 6 évfolyamos középiskolába felvett tanulók száma:  3 fő 

 8 évfolyamos középiskolába felvett tanulók száma: 4 fő 

 Magatartási problémák miatt a szülő döntése alapján  távozott tanulók száma: 4 fő 

 Költözés miatt: 10 fő 

 Egyéb: 4 fő 

 

Távozott tanulók: 25 

Érkezett tanulók: 14 

Elballagott nyolcadikos tanulók:44 

Elsős tanulók érkezett: 39 
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Egyéni munkarend szerint tanulók száma:- 
 

A 2022/2023. tanévben nincs ilyen státuszú tanuló. 

 

Tanulmányok alatti vizsgák eredményei, tapasztalatai: 
 

6 tanuló tett sikeres javítóvizsgát matematika tantárgyból. 
 Két első osztályos tanuló szülői kérésre osztályt ismétel. 

 

 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a veszélyeztetett tanulók 
felmérése alapján hátrányos helyzetű tanulók száma 

 

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma:0 
 

Tudomásunk szerint jelenleg nincs ilyen tanulónk. 
 

 

 

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 
tevékenységek (amennyiben van ilyen tanulónk) 
 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai program 
mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik; 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 
szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 
- egyéni foglalkozások;- kiscsoportos foglalkozások 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 
- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
- iskolai sportkör, szakkörök; 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
- a szülőkkel való együttműködés; 
- családlátogatások; 
- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 
- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
 

 

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma: 5 fő 
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Veszélyeztetett tanulók 

 

 

Osztály 

 

Fő 

1.a 3 

1.b 2 

2.a 3 

2.b 1 

3.a 2 

3.b 3 

4.a 4 

4.b 5 

összesen 

 

23 

 

 

 

 

 

Osztály 

 

Fő 

5.a 5 

5.b 6 

6.a 4 

6.b 3 

7.a 4 

7.b 6 

8.a 8 

8.b 6 

összesen 

 

42 

 

 

 

Veszélyeztetett tanulók 

 

 

 

 

Iskola összes Létszám 

  

Alsó tagozat 23 

  

Felső tagozat 42 

  

Iskola összes 65 
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A veszélyeztetettség okai: 
 

Okok Létszám Megjegyzés 

   

családi 14  

   

szociális 7 + 1 fő az SNI-nél jelölve 

   

SNI 23  

   

egészségügyi 21  

   

összesen 65  

 

 

 

 

  

   

 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók – Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint 
 

Iktatószám: KIR/2543-2/2022 

OM azonosító: 201544 

Intézmény: Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 

Fenntartó: Észak-Pesti Tankerületi Központ 
 

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! 
Tisztelt Intézményfenntartó! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai 
lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő 
adatgyűjtés a 2021/2022. tanév II. félévére nézve 2022 júliusában lezárult. 
 

Az Önök intézménye, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai 
oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján - figyelemmel a 

Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2021/2022. tanév II. féléve 
vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk. 
 

A 2021/2022. tanév II. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói aránya intézményi 
szinten: 160 főből 7 fő (4,4 %) 
 

001 - Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola (1151 Budapest XV. 
kerület, Bogáncs utca 51-53.) 
 

A köznevelési statisztika alapján a 2021/2022. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 

évfolyamokon): 160 fő 
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A 2021/2022. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 7 fő (a 

tanulók 4,4 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú 
nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 5 fő (a tanulók 
3,1 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy 
a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 2 fő (a tanulók 1,3 %-a) 

 

Az illetékes Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2021/2022. tanév II. 
félévére vonatkozóan: 
 

201544-001 A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatási területén az elmúlt négy 
tanév végi adatok idősoros statisztikai elemzése alapján a lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók aránya csökkenő tendenciát mutat. Ezen belül az alacsony tanulmányi eredményű 
tanulók aránya igazolhatóan mérséklődött, és a legalább 1,1-et rontók aránya is érzékelhetően 
kisebb. Statisztikai eszközökkel egyértelműen csökkenő tendencia állapítható meg a legalább 
50 órát igazolatlanul hiányzók és a veszélyeztetetté vált tanulók arányában, továbbá az adatok 
alapján a tantárgyi elégtelenek, valamint az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók 
arányában is mérséklődésre lehet következtetni. Az alábbiakban a feladatellátási hely(ek)re 
vonatkozóan olvashatók a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos 
megállapítások. Ahol lehetséges, érdemes a Budapesti Pedagógia Oktatási Központ adataival 
összevetve is értelmezni az adatokat, valamint az arányok értelmezésénél a tanulólétszámot is 
célszerű figyelembe venni. A feladatellátási helyen a 2. félévben lemorzsolódással 
veszélyeztetett a tanulók 4,38%-a. Ez magasabb a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz 
tartozó feladatellátási helyek átlagánál (2,15%). A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
arányának az elmúlt négy tanév végi adataira kiterjedő idősoros elemzése alapján a következő 

megállapításokat tesszük: A lemorzsolódás arányában növekvő tendencia mutatható ki. Ezen 
belül az alacsony tanulmányi eredményű tanulók aránya növekedett, a legalább 1,1-et rontók 
arányában nem igazolható számottevő változás. A vizsgált időszakban és csoportban a 

tantárgyi elégtelenek aránya növekvő tendenciát mutat, a lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók körében nem változott a legalább 50 órát igazolatlanul hiányzók aránya. A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint veszélyeztetetté 
vált tanulók aránya változatlan maradt a vizsgált időszakban. A sajátos nevelési igényű 
tanulók aránya alacsonyabb a hasonló lemorzsolódási mutatóval rendelkező feladatellátási 
helyek SNI arányánál. Az előző félév adatainak elemzését követően a feladatellátási hely 
prevenciós és intervenciós intézkedést is rögzített. Ezen időszakban a feladatellátási hely 
szakmai feladatainak teljesítése során a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szakmai 
szolgáltatásait igénybe vette. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának 
csökkentése érdekében javasoljuk, hogy tervezzenek és valósítsanak meg további intervenciós 
és prevenciós tevékenységeket, valamint továbbra is vegyék igénybe a Budapesti Pedagógiai 
Oktatási Központ célzott szakmai-módszertani szolgáltatásait. Az elégtelenek arányának 
növekedése miatt kiemelten ajánljuk, hogy vegyék igénybe a tantárgygondozó 
szaktanácsadók segítségét.  
 

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszerben a 2021/2022. tanév II. félévéhez rögzített adatok utólagos 
módosítására már nincs lehetőség. 
 

Az adatszolgáltatás során rögzített jelentések olvasási joggal folyamatosan megtekinthetőek 
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az informatikai rendszerben (https://esl.kir.hu).  

 

Budapest, 2022. augusztus 24. 

 

Tisztelettel: 

Urbán Ferenc Ábel 
főosztályvezető 

Oktatási Hivatal 
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály  
 

 

 

Tárgy: Iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatgyűjtés (2021/2022. 
tanév második félév) 

 

 

Tájékoztatási kötelezettség 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26/A. § (2) bekezdése alapján a 2021/2022. tanévben 

második alkalommal 2022. június 30-ig kellett adatokat szolgáltatni az iskolai 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról az országos korai jelző- és pedagógiai támogató 
rendszerbe (www.oktatas.hu). A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és 
pedagógiai támogató rendszer modulban van lehetőség. Az informatikai rendszer 
közvetlenül a https://esl.kir.hu linken érhető el. 

Az országos jelzőrendszerbe azokra a tanulókra vonatkozóan történik statisztikai adatgyűjtés, 
akik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 37. pontja szerint 
lemorzsolódással veszélyeztetettek, és megfelelnek a Korm. rendelet 44/J. § (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározott szempontnak, azaz akiknél az alábbi feltételek legalább egyike vagy 
mindkettő teljesül: 

Alapfokú nevelés-oktatás esetén 

- a tanév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi 
átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri 
el a közepes (3) szintet; 

- a tanév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a 
magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt vagy a 
megelőző tanévhez képest 1,1 mértékben romlott. 

 

„Az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató pedagógiai rendszer  ILMT PR egy komplex 

megközelítésű keretrendszer, amely modellezi azt a folyamatot, amelyet követve az intézmények 

https://esl.kir.hu/
http://www.oktatas.hu/
https://esl.kir.hu/
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átfogóan és rendszerelvűen végiggondolhatják és megtervezhetik saját útvonalukat a tanulói 
lemorzsolódás megelőzését eredményesebben támogató mindennapi működés kialakítása 
érdekében. A modell segítségével elvégezhetik tényszerű helyzetelemzésüket, meghatározhatják 
releváns céljaikat, kiválaszthatják a továbblépés érdekében tervezett tevékenységeiket és a 
fejlesztés következtében remélt eredményelvárásaikat – azaz differenciált intézményfejlesztést 
valósíthatnak meg. A köznevelési intézmény vezetője vagy pedagógusa szemszögéből 
végigkövetheti az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató differenciált intézményfejlesztés 
útját, és az intézmény kihívásihoz illesztve megtalálhatja azokat a kapcsolódó útmutatókat, 
sablonokat, háttéranyagokat, amelyek ezt a munkát segíteni hivatottak.” 

 

A lemorzsolódás megelőzése érdekében továbbra is megelőző intézkedéseket tervezünk. Ezek 
többek között: 
 tanórai differenciálás 

 szabadidős foglalkozások biztosítása 

 tanulószoba, napközi 
 egyéni fejlesztés, korrepetálás 

 szociális körülmények vizsgálata és szükség szerinti segítségnyújtás 

 könyvtár 
 közösségfejlesztő gyakorlatok 

 folyamatos kapcsolattartás a szülővel/gondviselővel 
 folyamatos kommunikáció a pedagógusok között 
 fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus bevonása a nevelő-oktató 

folyamatokba 

 támogató pedagógusi magatartás 

 továbbképzések, tudásmegosztás 

 átképzések 

 

 

 

 

Sajátos nevelési igényű (SNI )és beilleszkedési, tanulási és magatartás problémával 
küzdő ( BTMN ) tanulók 

 

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása az SNI-s tanulók részére 

 

Integráló iskolaként a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében is az iskola helyi 
tantervét alkalmazzuk az SNI irányelvek figyelembevételével. Nevelési, oktatási gyakorlatunk 
kialakítása támogatja a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, sikeres 
iskolai pályafutását.  
Gondoskodunk a nemzeti köznevelésről szóló törvény által meghatározott 
többletszolgáltatások, pozitív diszkriminációt nyújtó előírások biztosításáról. Így a szabályozás 
alapján  
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 az iskola meghatározott tanórai foglalkozásokon túl, kötelező egészségügyi és 
pedagógiai célú rehabilitációs tanórai foglalkozásokat szervez.  

 A sajátos nevelési igényű tanulót az intézményvezető – a pedagógiai szakszolgálat 
javaslatára – mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a 
minősítés alól.  

 A sajátos nevelési igényű tanulót a hosszabb felkészülési idő illeti meg, lehetővé kell 
tenni számára az iskolai tanulmányai során alkalmazott segédeszköz (számológép, 
számítógép, szövegszerkesztő stb.) használatát, szükség esetén pedig az írásbeli 
beszámoló szóbeli beszámolóval, illetve a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval 
történő kiváltását. 

 A sajátos nevelési igényű tanuló számára engedélyezhető a tanuló egyéni adottságához, 
fejlettségéhez igazodó tovább haladást biztosító, egyéni előrehaladású nevelési-oktatási 
forma. 

 Az eredményes együttneveléshez elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő 
szakemberek team-munkában dolgoznak, hiszen együtt kell meghatározniuk a 
tennivalókat. 

  A közös munka során a lehetőségekhez mérten alkalmazkodunk az eltérő 
képességekhez, az eltérő viselkedéshez. 

 Egy-egy sajátságos tanulási, nevelési helyzet megoldására alternatívákat, követendő 
mintákat keresünk. 

 A tanórai tevékenységek során a pedagógiai diagnózisban szereplő adatokat beépítjük 
a tanítási-tanulási folyamatokba. 

  Szükség szerint változtatunk a pedagógiai eljárásokon, speciálizált módszereket 
választunk. 

 Szükség esetén az egyéni haladási ütem biztosítása végett egyéni fejlesztési tervet 
készítünk, differenciált nevelést, módszereket alkalmazunk.  

A fejlesztés hatékonysága szempontjából az integrációban részt vevő gyermek szüleinek 
befolyásoló hatása is kiemelt fontossággal bír, hiszen a szülőknek, az egyéni igényekhez 
igazodó, optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk gyermekük részére 

 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók köre bővült: 
 

tartós gyógykezelés alatt álló tanuló: 

szakorvosi vélemény alapján tankötelezettségét iskolába járással nem tudja 
teljesíteni. 

 

Egyéni munkarend szerint tanul, és az iskola köteles gondoskodni a felkészüléséről heti 10 
óra keretében. 
 

 

Az 1-es típusú diabétesszel élő tanuló ellátása az iskolában: 
Szülői kérésre iskolának speciális ellátást kell biztosítani 
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Pedagógus vagy NOKS-os láthatja el: vércukorszint mérés 

inzulin beadása 

Az intézményvezető a tanuló rosszulléte esetén speciális ellátási eljárásrendet alakít ki. 
KI láthatja el: munkaköri és végzettségi minimumfeltétel 

OH szakmai továbbképzésének elvégzése előírás 

Munkavállalói nyilatkozat szükséges a feladat ellátásáról 
Diabétesz ellátási pótlék jár a kollegának 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNI tanév eleje 

2-nek számít 

tanév eleje 

3-nak számít 

   

1. évfolyam 1 0 

   

2. évfolyam 0 1 

   

3. évfolyam 1 0 

   

4. évfolyam 3 0 

   

Összes alsó 5 1 

   

5. évfolyam 2 2 

   

6. évfolyam 2 1 

   

7. évfolyam 4 0 

   

8. évfolyam 6 0 

   

Összes felső 14 3 

   

Iskola összes 

 

19 4 

 

 



 

  

A 2022/2023. TANÉV MUNKATERVE 56 

 

BUDAPEST XV. KERÜLETI KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 

 

 

 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek 

 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 
szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 
- egyéni foglalkozások; 
- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 
- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
- iskolai sportkör, szakkörök; 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
- a szülőkkel való együttműködés; 
- családlátogatások; 
- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 
- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
- A beilleszkedési, tanulási és magatartásproblémákkal küzdő tanulók fejlesztését: 
- a tantárgyi fejlesztés vonatkozásában: szakképzett pedagógusok (tanítók, szaktanárok) 
- a készségfejlesztés tekintetében: fejlesztő pedagógusok látják el, de elláthatják az órák egy 

részét korrepetálási céllal tanítók, szaktanárok is. 

- tanító, szaktanár fejlesztő pedagógus, pszichológus együttműködése. 

 

Tanórán kívüli feladat: 
 

- fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemény alapján (fejlesztőpedagógus, módszerek, 
óraszám), 

- felzárkóztató (egyéni vagy kiscsoportos) foglalkozás, 

- ajánlott a napközi vagy a tanulószoba, 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
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osztály tényleges 
létszám 

számított 
létszám 

BTMN 

    

1.a 20 20 1 

1.b 19 20 2 

2.a 25 27 2 

2.b 23 23 0 

3.a 21 22 2 

3.b 20 20 5 

4.a 25 26 1 

4.b 26 28 3 

    

Összes 
alsó 

tagozat 

179 186 16 

    

5.a 21 23 5 

5.b 22 26 3 

6.a 17 20 1 

6.b 17 18 2 

7.a 17 18 3 

7.b 17 20 5 

8.a 16 20 4 

8.b 21 23 4 

    

Összes 
felső 

tagozat 

148 168 27 

    

Iskola 

összes 

327 354 43 
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Bejáró tanulók, körzetes, nem körzetes tanulók száma 
 

 

Osztály Körzetes 
tanulók 

XV. ker. 

nem 

körzetesek 

Budapestiek-

nem XV. 

kerületiek 

Vidékiek Összesen 

    

 fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány  

1.a 5 4 2 2 3 2 0 2 20 

1.b 7 6 0 3 0 1 2 0 19 

2.a 9 4 7 4 0 0 0 1 25 

2.b 5 5 5 6 0 0 1 1 23 

3.a 6 8 3 2 2 0 0 0 21 

3.b 5 5 4 3 1 1 0 1 20 

4.a 6 10 5 3 0 0 1 0 25 

4.b 5 9 3 5 1 1 1 1 26 

          

Összes 
alsó 

48 51 29 28 7 5 5 6 179 

          

5.a 2 6 7 3 1 0 0 2 21 

5.b 6 3 7 3 0 1 0 2 22 

6.a 7 4 4 1 0 0 0 1 17 

6.b 2 6 3 4 0 0 1 1 17 

7.a 3 1 4 6 1 1 0 1 17 

7.b 6 7 1    1 1 0 0 1 17 

8.a 3 4 6 1 0 1 1 0 16 

8.b 3 6 5 2 2 0 1 2 21 

          

Összes 
felső 

32 37 37 21 5 3 3 10 148 

          

Iskola 

összes 
 

80 

 

 

88 

 

66 

 

49 

 

12 

 

8 

 

8 

 

16 

 

327 

 

 
 

168 

 

159 

327 

 

 

 

Körzetesek-nem körzetesek aránya: közel 50% 

Mivel iskolánk kertvárosi részen helyezkedik el, nem számottevő a körzetes nebulók száma. 
Az induló két első osztályt biztos létszámmal csak a körzeten kívüli tanulók felvételével 
biztosíthatjuk. 
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Ettől függetlenül folyamatosan törekszünk az iskolába készülő gyerekek és szüleik számára 
minél sokoldalúbban, látványosabban, értékes tartalommal megtöltött programokkal bemutatni 
az iskolát. A covid miatt ez a törekvésünk leginkább online valósulhatott meg, a következő 
tanév tekintetében azonban bizakodóak vagyunk. Egész éven áthúzódó iskolába csalogató 
programokat, bemutatókat szervezünk a leendő diákok számára. 
 

 

 
Intézményünk széles skálán biztosítja a tanulók hit- és erkölcstan oktatását. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tanév eleji létszám 

 

Etika 210 

  

Magyar Katolikus Egyház 67 

Magyar Református Egyház 37 

Magyar Evangélikus Egyház 8 

HIT Gyülekezete 2 

MAZSIHISZ 2 

Unitárius Egyház 1 

  

Összes 327 
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Alsó tagozat: jelenleg minden osztály egésznapos iskola rendszerében működik 

Iskolánk a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek alapján egésznapos 
iskolaként működik alsó tagozatban. Egésznapos nevelés-oktatás akkor szervezhető, ha –
szükség szerint egy másik párhuzamos osztály indításával, ha ez nem megoldható, akkor az 
érintett szülő egyetértésével egy másik iskolába történő átvétellel gondoskodunk a tanuló 
ellátásáról, akinek a szülője, gondviselője nem kívánja az egész napos iskolai szolgáltatást 
igénybe venni. Az egésznapos iskola olyan iskolaszervezési forma, amelyben a tanórai és 
egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt és délután, egyenletesen elosztva, a tanulók 
arányos terhelését figyelembe véve 16.00 óráig szervezi meg. Ez a tanulásszervezési forma 
lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így 
támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túli 
foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az iskola 
arculatához illő 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 időkeretben történik a kötelező, a kötelezően választható tanórák, foglalkozások 
és napközis, szabadidős tevékenységek megtartása. Egyúttal biztosítjuk az egyéni 
foglalkozások megtartását szolgáló időkeretet. 

 

Az 1.-4. évfolyamon történő egésznapos iskolai foglalkoztatást a nevelőtestület vállalja. 
Egy osztálynak két, egyenrangú tanítója van, akikhez csatlakoznak az idegennyelvet vagy 
más tantárgyat tanító kollegák. A tanórák egyenletes elosztása, a szabadidő optimális 
szervezése igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, biztosítva a higiénés ellátást, a 

nyugodt körülmények közötti étkezést, a pihenést, a szabadidő hasznos és kulturált 
eltöltését. Fő szabály szerint a tanítók délelőtti és délutáni váltás szerint dolgoznak. 
Együttműködésük biztosított, napi szinten megbeszélik a tapasztalatokat. Az egésznapos 

iskolai oktatás során otthoni házi feladat nem adható fel, kivéve az idegennyelvi, szorgalmi 
feladatokat vagy a hétvégi gyakorlást. A tanulók a feladatokat az egésznapos oktatás 
keretében, az iskolában oldják meg tanítóik segítségével, fokozatosan rászoktatva őket az 
önálló tanulásra. Az egésznapos oktatás keretében a tanítók szervezhetnek belső és külső 
programokat, projektnapokat és projekt heteket, átcsoportosítva ezáltal a napi beosztást. 
Külsős programok esetén köteles az iskola gondoskodni megfelelő számú kísérőről. 
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Első osztályosok beiratkozása  

 

                                           
osztály az 

osztály 
létszáma 

SNI BTM évismétlő 

1.a 20 

 

 

0 

1 1 

1.b 19 1 2 1 

Összesen 39 1 3 2 

 

 

Első körben felvett nebulók száma: 24 fő 

Szülői fellebbezés után felvett nebulók száma: 8 fő 

Évismétlő tanuló: 2 fő 

Új beiratkozó: 5 fő 

 

 

  
Felvéve:39 fő 
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Leendő első osztályosok fogadása : Mesébe ágyazott foglalkozások 

 

 

 
 

Egész napos iskolai csoportok száma, létszáma 
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Osztály Valós létszám Számított 
létszám 

  

   

1.a 20 20 

1.b 19 20 

2.a 25 27 

2.b 23 23 

3.a 21 22 

3.b 20 20 

4.a 25 26 

4.b 26 28 

Összes alsó 

 

179 186 
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Felső tagozat: napközi, tanulószoba 

 

Felső tagozaton biztosítjuk a tanulók számára a napközis, vagy igény szerint a tanulószobai 
foglalkoztatást. Ezeken a foglalkozásokon a házi feladatok megoldása az elsődleges cél. 
Segítséget kapnak a diákok a tanórákra való felkészüléshez, lehetővé válik a felzárkóztatás, 
egyéni segítségadás. A kötelező tanulási időn kívül a maradék kevés időben a diákok 
szabadidős, sport tevékenységeket folytathatnak, kézműveskedéssel, egyéb más választott 
tevékenységgel tölthetik ki az idejüket. 
A tanulók részére 16.00 óráig különböző foglalkozásokat szervezünk (szakkörök, 
korrepetálás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, énekkar, egyéb foglalkozások) 
A felső tagozaton a szülő kérésére az intézmény vezetője felmentheti a tanulót az iskolában 
16.00 óráig történő itt tartózkodás alól (a 16.00 óra előtti tanórán kívül szervezett 
foglalkozások alól)  

 

Ügyeleti tevékenység: Az intézmény a tanórák előtt 7.00 órától 7.30-ig, a tanórák és 
napközis, tanulószobai, egyéb foglalkozások között, valamint a tanítás befejeztével 16.00 
órától 17.00 óráig ügyeletet tart. A reggeli és délutáni ügyelet helye: a kijelölt helyiségek/ 
jó idő esetén az udvar is lehet. 

 

 

Napközis, tanulószobai csoportok létszáma 

 

 

                

 

 

Osztály napközi 
valós 
létszám 
év eleje 

napközi 
számított 
létszám 
év eleje 

SNI 

2 

SNI 

3 

BTM 

      

5.a 7 9 0 1 2 

5.b 9 11 2 0 0 

Összes 16 20 2 1 2 

     

     

     

Osztály Tanulószoba    

      

6.a 6 7 1  1 

6.b 1 1   1 

      

7.a 2 3 1   

7.b 5 8 3  2 

      

8.a 5 8 3  2 

8.b 2 3 1   

Összes 21 30 9  6 
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 Tanórán kívüli tevékenységek 

 
Tanórán kívüli foglalkozások 

 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei 
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók 
közössége, a szülői szervezet, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az 
igazgatónál. 
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén, a foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 
tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az általános igazgatóhelyettes rögzíti az 
iskola heti tanórán kívüli órarendjében terembeosztással együtt. 
 

Szakkörök 
 

A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók – érdeklődésétől 
függően indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. 
A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. A szakkör vezetője felelős a 
szakkör működéséért. A szakkörök működésének feltételeit a fenntartó biztosítja. Ezek körét 
évente az igényeknek megfelelően alakítjuk ki.  
A szakkörök kínálata némileg csökkent az elmúlt évihez képest. Ennek oka: az engedélyezett 
óraszámokkal való felelős gondolkodás. 
 

 

 

 

 

 

valós létszám 

év eleje 

számított 
létszám 

év eleje 

   

Napközi 16 fő 20 fő 

   

Tanulószoba 21 fő 30 fő 

   

Összesen 37 fő 50 fő 
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Német országismereti szakkör-2022/2023. tanév második 
félévétől tervezve (Kőszegi Árpád Jánosné) 
Cél: következő évi németes csoport előkészítése 

Elengedhetetlen a szakkör működtetése. A szülők többsége az angol nyelvet választja kezdő 
idegen nyelvként. Ahhoz, hogy létrejöhessen évfolyamonként legalább egy német csoport, 
minden eszközt meg kell ragadni nem csak a kollegáknak, hanem az intézményvezetőnek, aki 
német szakos tanárként még lelkesebben, minden lehetőséget megragadva szervezi a német 
csoportokat.  

 

Ebben a tanévben iskolánkban működő szakkörök: 
- Sakk-matt szakkör (dr. Ujszászi Andrásné) 
- ÖKO-szakkör (Klinkóné Kovács Katalin) 
- Művészklub (Németh Gábor) 
- Agytorna (Stadler Adél) 
- Olvasó klub (Tímári Júlia) 
- Irány a középiskola! (Türk Rita Éva) 

 

Énekkar 
 

Az iskola énekkara sajátos önképzőkörben működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott 
időkeretben. Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, 
személyiségének igényes fejlesztése, és színpadképes zenei produkciók létrehozása. Vezetője 
az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és 
rendezvények zenei programját. Az énekkari foglalkozás időpontját az éves munkatervben 
rögzíteni szükséges. Ezen idő alatt ugyanannak a tanulónak más szakkör, egyéb tanórán kívüli 
foglalkozás nem szervezhető. 
Énekkar ideje: minden hétfőn 16:00 órától 17:00 óráig 
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Sportkörök 

 A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat és edzéseket tarthatnak a testnevelő tanárok.  
A 2022/2023. tanévben nem indítunk iskolai sportkört. 
 

 

Mindennapos testnevelés megvalósulása 
 

Napi egy testnevelés óra minden osztályban 

Ezen felül a szabadidőben 

 

 Szabadidős tevékenységek keretében szervezett programok. 
 

Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. Iskolánk lehetőségeket nyújt különböző 
sportági (kosárlabda, röplabda, labdarúgás, atlétika) foglalkozásokon és versenyeken való 
részvételre. A foglalkozásokhoz – testnevelő tanár felügyelete mellett – a tárgyi feltételeket az 

iskola biztosítja. 
 

Könyvtár 
 

Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyilvántartási idejében áll 
a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint egyéb 
információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik.  
 

A könyvtár az új kolleganőnek köszönhetően szemmel látható változáson ment keresztül. 
A kolleganő teljesen átalakította, átrendezte a könyvtárat. Németh Gábor kollega és Ács 
Albert karbantartó segítségével igazán hangulatossá varázsolta a gyerekek kedvenc 
tartózkodási helyét. 
 

Milyen volt és milyen lett a könyvtár? 
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Timári Julianna és Ács Albert együttes tevékenysége folytán a könyvtár új arculatot kapott 
 

 

 

 

 

 



 

  

A 2022/2023. TANÉV MUNKATERVE 69 

 

BUDAPEST XV. KERÜLETI KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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Ács Albert karbantartó kifestette a falat, Németh Gábor kollega pedig csodálatos falfestményt 
készített. 
 

2022/2023. tanévben- amennyiben a járvány nem jön közbe és nem akadályozza a program 
megtartását -ismét megrendezzük a Könyvtárak éjszakája kiváló és rendkívül népszerű 
programunkat az olvasóvá nevelés jegyében. A 3-6. évfolyamos tanulók egy gondosan 

összeállított tesztfeladatsor megoldásával jelentkezhetnek a programra. Számos érdekes feladat 
várja a gyerekeket, melyeket a kollegák színnel és tartalommal töltenek meg. A könyvtárak 
éjszakája egyedülálló a kerületben, de még szélesebb körben is. A sikeres lebonyolításhoz 
elengedhetetlen a kollegák lelkiismeretes, és lelkes felkészülése és helytállása. 
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Felzárkóztató foglalkozások 
 

A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 
felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. A felzárkóztató 
foglalkozások differenciált módon zajlanak, amelyeken a szaktanár javaslatára egyes 

tanulóknak vagy tanulócsoportoknak a részvételét kötelezővé lehet tenni. 
 

 

 

Énekkar: hétfőnként 16:00 órától 
 

Az énekkar idején a tanuló számára más foglalkozást tartani nem szabad. 
 

 

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások 

 

 Szakkörök 

 Hagyományok                                                      
 Egyéni fejlesztés 

 Felzárkóztatás 

 Osztályprogramok 

 Rendezvények 

 Versenyek 

 Jeles napok 

 Ünnepségek 

 Témahetek programjai 
 Projektnapok 

 Projekthetek 

 Kihelyezett külsős foglalkozások 

                                                                                   

 ÖKO-iskolai programok 

 Egyéb programok (gála) 
 

Lázár Ervin program  
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Magyarország egyik legfontosabb nemzetstratégiai célja a kulturális alapellátás kiszélesítése 
és ennek segítségével a nemzeti identitás megerősítése a tanulókban. E célok megvalósítása 
érdekében indult útjára az európai viszonylatban is egyedülálló Lázár Ervin Program, amely 

idén szeptember második hetében kezdődhet el újra, amennyiben a járványügyi helyzet ezt 
lehetővé teszi.  

A program egyedülállósága, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-

8. évfolyamon tanuló általános iskolai diáknak évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a 
színházi, tánc, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények, 
illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. 

 

 

A programokat a mellékletben található Eseménynaptár, illetve a munkatervek rögzítik. 
 

 

 

 

Külsős tanfolyamok: karate, Judo, tánc, kosárlabda 

 

 Karate: a tornaszobában 

 

 

 

 Akrobatikus rock and roll: az ebédlőben 

 

 

- Kosárlabda (BLF): a tornacsarnokban 

 

 Gyógytestnevelés-orvosi beutalók alapján hétfőként a tornateremben 

 

Iskolánkban működnek a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
kihelyezett zene-és szolfézs órái. 

 

 

A tanítási év befejezése után, illetve az új tanév indítása előtt szülői kérésre szabadidős 
foglalkozásokat szervezünk, felügyeletet tartunk. 

A 2022/2023. tanév befejezése utáni időszak fő témája:  
ÖKO programok, fenntarthatóság, környezetvédelem 
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2. Tárgyi feltételek 
 

 

 
 
Bejárással készítettük elő a tanévet. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült. 
 A hibákat, problémákat feltártuk, és amit saját erőből nem vagyunk képesek megoldani, azt 
jeleztük a fenntartó felé, és kértük a megoldást, 
 Az intézmény környezete, tárgyi felszereltség 
 

Az intézmény Budapest külső kerületében, a város szélén, kertvárosi környezetben található. 
Nyugodt, békés környék ez, többnyire családi házas terület, de két kisebb lakótelep is található 
az iskola közvetlen szomszédságában. 
A környéken nem jellemző a drogfogyasztás, a garázdálkodás, a rongálás. Az itt lakók, csakúgy, 

mint az iskola dolgozói, folyamatosan törekednek a közvetlen környezet szépítésére, rendben 
tartására. 
A szülők rendkívül együttműködők, bár az utóbbi években a pandémia miatt az iskolába való 
belépésüket kénytelenek voltunk korlátozni.  
Az iskola régebbi szárnya éppen 61 éve, 1961. február 5-én nyitotta meg kapuit. Az 1980-as 

évek elején a megnövekedett gyermeklétszám miatt szükségessé vált egy újabb épületszárny 
megépítése.  
Sajnos az épület állaga sok kívánnivalót hagy maga után. Az elmúlt években a régi részben 
teljes ablakcserére került sor, az épület 80%-ában energetikai megújulás történt, a régi 
épületrész fele új homlokzatot kapott, és az idei évben a mosdók teljes felújítására került sor.  
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Befejeződött a régi épület tetőszerkezetének megjavítása. A napi szinten előforduló 
meghibásodásokat a karbantartó kollega és a fenntartó által megbízott szakemberek igyekeznek 
mielőbb megoldani. 
 

 

 Osztálytermek, egyéb helyiségek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztály Terem 

1.a  

14. 

1.b  

12. 

 

2.a 16. 

2.b 18. 

3.a 11. 

3.b 25. 

4.a 

 

17. 

4.b 

 

13. 

Megnevezés mennyiség 

  

osztályterem(tanterem) 24 

idegen nyelvi terem 3 

kémia , fizika előadó 1 

technika terem 1 

számítástechnika terem 2 

tornacsarnok 1 

tornaszoba 1 

öltözők 4 

Könyvtár és könyvtár előkészítő 1 

ebédlő 1 

logopédiai szoba 1 

pszichológia szoba 1 

orvosi szoba 1 

stúdió 1 

fejlesztő szoba 2 

mosdók, zuhanyzó 18 
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Osztály Terem 

5.a 6. 

5.b 10. 

6.a 20. 

6.b 7. 

7.a 28 

7.b 21. 

8.a 

 

23. 

8.b 

 

19. 

 

 

 

 

 

Szaktantermek, egyéb termek: 
 

 Informatika I. és II.  

 Kivetítős terem: 30. 
 Technika  

 Tanulószoba (6-8.): 7. terem 

 Ének-zene: 24.  

 Napközi (5.): 10. terem 

 Német: 9. és 22. 
 Fejlesztő szobák: 27. és a régi DÖK szoba 

 Angol: 8. és 29.     

              

 Kémia-fizika-rajz: 15.      

 

 Tornaszoba: 26. 

Léleksimogató(pszichológia terem) 
 Ügyelet: 10. (aula) 
 DÖK- 6. terem  
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 Gazdálkodás: fenntartó által megállapítottintézményi keret a 2022. évre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervezeti egységkód T200BQ0101 

Szervezeti egységkód BQ0101 

OM azonosító 201544 

Gyermekek, tanulók  létszáma (fő) 359 

Tanuló létszám súly 1 

Súlyozott tanuló létszám (fő) 359 

Súlyozott tanuló létszám szerinti norma (Ft/fő/év) 6 350 

Tanulónkénti norma összeg (Éves keret) (Ft) 2 279 650 

2022. évi plusz keret az intézményvezetői értekezletek 
helyszínének biztosítására (Ft) 

- 

Kerületi tantárgy-gondozók 2022. évi kerete (Ft) 
(30.000 Ft/pedagógus) 

38 100 

A 2021. évi keret záró egyenlege (Ft) 
 

339 880 

2022. évi önálló intézményi keret (Ft) 
 

2 657 630 

2022.01. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 102 575 

2022.02. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 66 861 

2022.03. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 88 152 

2022.04. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 102 868 

2022.05. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 270 954 

2022.06. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 437 527 

2022.07. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 261 708 

2022.08. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 21 216 

2022.09. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 
 

2022.10. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 
 

2022.11. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 
 

2022.12. hónapban felhasznált összeg (bruttó érték) 
 

FELHASZNÁLHATÓ keretösszeg (bruttó érték) 1 305 769 
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A takarékos gazdálkodás jegyében 

 

A 2022. évben mire költöttünk a kincstári kártyával? 

 

 karbantartási anyagok 

 zárak, ajtópántok, lakatok 

 kábelek, elosztók 

 villamossági alkatrészek 

 kulcsmásolás 

 traktor alkatrészek 

 kertészeti munkákhoz szükséges eszközök 

 vizes munkákhoz szükséges anyagok 

 függönyök 

 karnisok 

 függönycsipeszek 

 csapcsatlakozók 

 földelő mágnesek 

 molnárkocsi kerekek 

 virágföld, trágya, virágcserepek 

 nyolcadikosok fái 
 virágok, növények, tápoldatok 

 festék falfestéshez 

 szemetesek, hulladékgyűjtők a mosdókba 

 festék dekorációs festéshez 

 

 

 jutalomkönyvek 

 emlékplakettek 

 jutalom játékok 

 taneszközök- EURO játékpénzek 

 levél feladások 

 tanügyi nyomtatványok 

 Iskolaszolga kiadvány 

 

 vendégvárás 

 tantestületi kirándulás, étkezés, busz bérlés 

  

Tervezett beszerzések: tornatermi eszközök, sporteszközök, taneszközök,  
sötétítő függönyök, kertészeti anyagok, növények, technika órákhoz anyagszükséglet, 
szabadidős programokhoz, hagyományok megünnepléséhez anyagszükséglet 
jutalmak, alkalmazotti közösség fehérasztalos ünnepségei, csapatépítő programokhoz utazási 
költség, 
 

Szükséges beszerzések: karbantartási munkálatokhoz eszközök, anyagok, épületi károk 
javításához, bútorok javításához szükséges anyagok, eszközök 
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Beszámoló a nyári munkálatokról 
 

 Teljes körű nagytakarítás, fertőtlenítés intézményi szinten (takarítók által) 
 

 Kertész  feladatai 
 

 

 Karbantartó feladatai : 
 

Beszámoló küldése a fenntartónak szeptember 15-ig 

 

Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 
Ács Albert karbantartó nyári feladatainak ellátása 

 

Helyiség, terület Elvégzett munkálat 
  

6. sz. tanterem fal alapozása, festése, falburkolat építése felajánlott 
lambériából 

6. sz. tanterem 

 

szekrények áthelyezése, rögzítése 

6. sz. tanterem régi karnisok leszerelése, újonnan vásárolt karnisok 
felszerelése, csipeszelés 

  

7. sz. tanterem falrész beborítása lambériával  
  

8. sz. tanterem fal alapozása, festése 

  

Négy tornaöltöző falak alapozása, festése,  
lábazat burkolása 

  

25. sz. tanterem falak festése, parafatábla rögzítése 

 

  

Emeleti hosszú folyosó 

új épületrész 

falak alapozása, kifestése 

  

Könyvtár a régi fémszerkezetű könyvtárállványok lebontása,  
új polcrendszer felépítése 

(saját beszerzésű, ajándékba kapott polcok) 
Könyvtár fal alapozása, festése 

 

  

Régi épület folyosó A beázásból származó károk megszüntetése 

mennyezet: csiszolás, alapozás, festés 
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Osztálytermek bútorok javítása 

 

 osztályok be-és átrendezése 

bútorok szállítása, termenkénti cseréje 

 

  

Folyosó, osztálytermek tablók, dekorációs anyagok felfúrása, felhelyezése 

  

Folyosók szekrények javítása, zárcserék 

 

  

Tornacsarnok hosszú padok javítása 

  

Tanári szoba  

konyharész felcsempézése 

 

Takarítói öltöző régi rozsdás öltözőszekrények lecsiszolása, lefestése 

  

Udvari focipálya kerítés megjavítása 

 

  

Udvar padok, asztalok lecsiszolása, festése 

 

  

Udvar, kert a kertész szabadsága idején a kerti növények , virágok 
locsolása 
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A kertészeti munkálatok nyomán egyre szépül az intézmény kertje, udvara. A nyári szünetben 
nem csak a szokásos munkálatok folytak, hanem a fenntartó segítségével megtörtént az iskola 
és a szomszédos lakóházak közötti Leander sétány fáinak megmetszése, a balesetvédelmi 
szempontból fontos műveletek elvégzése. 
 

 

 

        Szépül a belső kert.               

 

Az intézményben van stúdió és kiépített hangosítási rendszer. Továbbra is működik a 
„Korona Rádió” 

 

 

Az iskolában szabványméretű, kettéválasztható tornacsarnok van, az öltözők két évvel ezelőtt 
kerültek teljes felújításra. Nem megoldott azonban a tornaterem szellőzése, mivel a 

szellőzőrendszer évek óta nem működik. 
Új sporteszközök beszerzésére van szükség. 
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Miután bevezetésre került a mindennapos testnevelés, kevésnek bizonyult a tornacsarnok. 
Ezért az egyik tanteremből tornaszobát alakítottunk ki. Ebben folynak szigorúan 16 óra utáni 
kezdéssel a küzdősport foglalkozások. 
 

A nagyméretű, játszótérrel felszerelt tágas udvarunk kiváló színtere a szabadidő eltöltésének, 
illetve a sportfoglalkozásoknak. 
Büszkeségünk a megközelítőleg 15000 kötetes könyvtárunk. Az alsós gyerekek egymás 
kezéből kapkodják ki a nekik tetsző könyveket. Az olvasóvá nevelés szempontjából igen fontos 

helyszín a könyvtár, ahol versenyeket, kisebb kulturális rendezvényeket tartunk, és ahol 
könyvtári órákon vehetnek részt a tanulók. A könyvtár a forráskeresés, anyaggyűjtés, a másnapi 
felkészülést segítő kutató tevékenység helyszíne is egyben.  
 

Az iskola épületében elhelyezkedő főzőkonyha a Budapest XV. Kerületi Önkormányzathoz 
tartozik, közelségét azonban mi is élvezzük. A tanulók 67%-ának étkezése biztosított itt 
helyben, iskolán belül. Ebből 100%-os támogatásban részesül 7%, 50 %-os támogatásban 

részesül 31%. Diétás étkezésre is van lehetőség. Az intézmény épületében külső vállalkozó 
fenntartásában lévő büfé üzemel. 
 

 

 

 

Továbbra is problémát okoznak a balesetveszélyes ablakok, a rossz nyílászárók, a hibás 
linóleumok, a balesetveszélyes mennyezeti elemek.  Nem működik a tornacsarnok elszívó 
berendezése. Nem megoldott a nehezen nyíló és csukható szertárajtók cseréje. Megtörtént több 
tanterem, a felső hosszú folyosó és az összes öltöző kifestése (a karbantartó kollega végezte a 
munkálatokat). Szükséges továbbá a teljes villanyhálózat átvizsgálása néhány használhatatlan 
fényforrás cseréjével egyetemben, valamint a teljes csatornahálózat áttisztítása. Ez a fenntartó 
által igényelt munkálatokkal megtörtént. 
 

 Tárgyi feltételek javítása: szükséges az igények felmérése alapján a taneszközök megújítása, 
újak vásárlása. A tornatermi eszközök meghibásodása miatt selejtezésre került egy dobbantó, a 
balesetveszélyes gyűrű használata tiltásra került. 
 

 

 

Tankönyvek, tanulmányi segédletek 

 

 
A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy: 
 
a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 
megválassza a tanulmányi segédleteket, taneszközöket, 
ruházati és más felszereléseket, 
 

 az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges, 

 tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak, 

 szerinti informatikai eszközöket. 
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A köznevelés tankönyvellátásával kapcsolatos jogszabályok: 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 

 501/2013. (XII. 29)Kormányrendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

 tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről 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 intézményvezető közreműködésével meg kell teremtenie továbbá a 
feltételeket a tankönyvek, füzetek és más tanulói felszerelések biztonságos iskolai tárolásához. 
Ez maximálisan megtörtént. 
A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztattuk azokról a tankönyvekről, tanulmányi 
segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő 
tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatást adtunk továbbá az iskolától 
kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy 
az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 
Az iskolai könyvtárban a tankönyveket elkülönítve kezeljük és gyűjtjük, 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. 
 

 

A 2022/2023. tanévben a tankönyvfelelősi feladatokat Timári Julianna könyvtárostanár látja el. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

A 2022/2023. TANÉV MUNKATERVE 84 

 

BUDAPEST XV. KERÜLETI KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 3. Nevelo -oktato  munka 

A képzés jellemzői 
 

Iskolánk profilja: A második évfolyamtól bevezetett „előrehozott intenzív 
nyelvoktatás” programja. Ehhez megalkottuk saját dokumentumunkat. 

Angol és német nyelveket tanítunk csoportbontásban 2. évfolyamon heti 2, harmadikban heti 
3, negyedikben heti 4, ötödikben heti 3 , hatodiktól heti 4 órában. 
 
 

Idegennyelvet tanulók  

 

 
Évfolyam Összes 

csoport 

száma 

Angol 

csoportok száma 

Német 

csoportok száma 

  csoport óraszám csoport óraszám 

2. 3 2 2 1 2 

3. 3 2 2 1 2 

4. 3 2 4 1 4 

5. 3 2 3 1 3 

6. 4 3 4 1 4 

7. 3 2 4 1 4 

8. 3 2 4 1 4 
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osztály angol német 
2.a 18 7 

2.b 18 5 

3.a 15 6 

3.b 18 2 

4.a 13 12 

4.b 19 7 

5.a 12 9 

5.b 19 3 

6.a 11 6 

6.b 10 7 

7.a 10 7 

7.b 13 4 

8.a 12 4 

8.b 16 5 

összesen 204 84 

 288 

 

 

• 2. osztálytól angol / német nyelv tanulása (heti 2-2-4-3-4-4-4 óra) 
• Témakörönként szótanulás 

• Szövegértés fejlesztése 

• Hallás utáni értés fejlesztése 

• Egyéb nyelvi készségek fejlesztése 

• Felsőben évfolyamonként mérések 

• Szókincs és rejtvények, játékos feladatok, videók, dalok 

• Országos idegennyelvi mérés 

• Felkészítés a felvételire 

• Országismereti tudnivalók 

• Projektek 

 

• Leendő elsősöknek szóló videó – angol és német blokk is 

• Halloween – osztályokon, csoportokon belül 
• Szent Márton nap – csoportokon belül 
• Farsang 

• Valentin nap – csoportokon belül 
• Kert és Fenntarthatósági héthez kapcsolódó témák (állatok, helyes táplálkozás, 

környezetvédelem stb.) 
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Az idegen nyelvek oktatását kiemelt feladatként kezeljük. Miután az angol nyelvet többen 
választják mint a németet, kőszegi Árpád Jánosné mester programja a német nyelv 
megszerettetését , nagyobb arányú választását, propagálását segíti elő. Számos eleme nyújt 
érdekes, élvezetes tevékenységet a tanulóknak. 

 

 

 

 

Hit és erkölcstan-/etika oktatás minden évfolyamon megvalósul a szülők választása alapján. 

 

 

 

Minden évfolyamon heti 5 óra testnevelés és sport óra van. 
 

 

 
 

Ebben a tanévben a negyedik osztályos tanulók részt vesznek a tantervben előírt kötelező 
úszásoktatáson. (Az elmúlt tanévben az akkori negyedikesek nem voltak úszásoktatáson.) 
 

Informatika, digitális kultúra oktatás jelenlegi tantervünk szerint már nem csak a  felső 
tagozatban folyik. A módosított NAT alapján már harmadik évfolyamon belép a digitális 
kultúra tantárgy. 
A délutáni idősávban korrepetálásokon, fejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön és 
tehetségfejlesztő művészeti klubban várjuk a tanulókat. Sportfoglalkozásokat is tartunk, de e 

tekintetben több „élménysportolási” lehetőséget igényelnének a gyerekek és a szülők. A 
szakköri kínálatot is bővíteni szeretnénk. 

 

Alsó tagozatban egésznapos iskolai rendszer működik. (A szülői igények alapján!!) Ez egész 
napos nevelés-oktatás keretében történik. A gyerekek reggel 8 órától du. 16:00 óráig 

tartózkodnak az iskolában. A tanórák egész napra el vannak osztva, kisebb szabadidős 
időszakok bontják meg a tanulást. Ekkor jó idő esetén udvari levegőzés, szabad játék 
következik, majd a délutáni tanulási idő alatt a „házi”, de haza nem kerülő feladatok megoldása. 
Ez egy „kéttanítós rendszer”, a kollegák váltják egymást. Ez a rendszer nagyon népszerű a 
szülők között, és a gyerekek életritmusához is jobban igazodik. 

Felső tagozatban más a tanulók életrendje. A terhelésük a magas óraszámok és a túlméretezett 
tananyagmennyiség miatt igen nagy. A pedagógusok az órarend függvényében minden órán 
más csoporttal, más-más tanteremben foglalkoznak, így az osztályfőnök folyamatos jelenléte, 
mint alsó tagozatban-nem valósítható meg.  
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Alsó-felső tagozat közti átmenet 
 

A kollégák tapasztalatai szerint az egész napos iskolai rendszerből a felső tagozatba való 
átmenet nem zökkenőmentes. A tanulók egészen más szokás- és életrendet alakítottak ki alsó 
tagozatban, ezért nehéz alkalmazkodniuk a felsős napirendhez és szokásokhoz (minden órán 
más tanár, új tantárgyak, új szüneti rend stb.). Ezt a folyamatot igyekszünk megkönnyíteni. Már 
4. évfolyamon megkezdjük a tanulók és a szülők felkészítését, valamint évfolyam 
megbeszélések, kiscsoportos konzultációk keretében igyekszünk megoldani a jelentkező 
problémákat. Erre a jövőben még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni. A munkaközösségek 
átszervezése is jobb lehetőséget biztosít a közös programok megszervezésére, a feladatok 

egyenletesebb elosztására, az átmenet megkönnyítésére. A tanév kezdetén az összes ötödikben 
tanító tanár részvételével megbeszélést folytattunk, aminek keretében az alsós tanítók 
részletesen megismertették a pedagógusokat a tanulókkal kapcsolatos fontos információkkal. 
Ezzel is megpróbáljuk megkönnyíteni az átmenetet. 
 

 

 

 

 

 Sokat fejlődött a kapcsolat 
 

 Kölcsönösen segítik egymást a kollegák 

 

 Váltáskor az információk korrekt átadása-nyomon követés 

 

 Szoros együttműködés-rendezvények, programok, hagyományok 
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3.1Tehetséggondozás-felzárkóztatás 
 

 

 
 

Mindkét terület gondozása kiemelt feladatunk. 
Valljuk, hogy minden ember tehetséges valamiben, csak fel kell ismerni, hogy miben, és ki kell 
aknázni ezt a lehetőséget. Ez nagy felelősséggel jár. A pedagógusnak kötelessége a tehetség 
fejlesztése, gondozása, illetve a lemaradó tanulók felzárkóztatása. 
 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás színterei: 
 

 tanítási órákon differenciált fejlesztés, egyéni feladatadás 

 kompetencia alapú oktatás 

 kooperatív technikák alkalmazása 

 rendszeres gyakoroltatás, ismételtetés változatos módszerekkel 
 szorgalmi feladatok  

 gyűjtőmunkák, házi dolgozatok, kis előadások 

 korrepetálások, szakkörök 
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 fejlesztő foglalkozások 

 változatos munkamódszerek 

 projekt munka 

 rendezvényeken való feladatvállalás 

 iskolaotthonban, tanulószobán történő egyéni megsegítés 

 tanulmányi, kulturális, szabadidős és sportversenyek, programok 

 

Iskolánk regisztrált tehetségpont. Valljuk, hogy minden tanulónk „tehetségígéret”. Mindenki jó 
valamiben, csak meg kell találni, hogy miben. Ezt a területet fejleszteni, gondozni, segíteni kell. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

A 2022/2023. TANÉV MUNKATERVE 90 

 

BUDAPEST XV. KERÜLETI KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Hagyományaink 

 

Iskolánk tanulóifjúsága és dolgozói valamennyien nagy hangsúlyt fektetünk névadónk, Károly 
Róbert kultuszának ápolására.  A Károly Róbert szellemiségét kifejező magas színvonalú 
ünnepségek és megemlékezések, tanulmányi, kulturális, szabadidős és sportrendezvények, 
tartalmas, igényes programok színesítik iskolánk életét. Ezeken a rendezvényeken aktívan 
vesznek részt tanítványaink, szülők, nagyszülők, régi tanítványok, pedagógusok egyaránt. 
 

A Károly Róbert név kötelez 
 

Jelképek, hagyományos programok, rendezvények,  
összetartozás, hagyománytisztelet 
 

 

Kiemelt programjaink: 
 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések, iskolai ünnepélyek 

 
A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 
példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 
(február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a 
március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek,  
valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, 
megemlékezések méltó megünneplése  kiemelt feladatként jelenik meg a tanév 
munkatervében. 
 

 
 Tanévnyitó ünnepély 

 Október 6. Aradi vértanúk napja 

 Október 23.  
 a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), 
 Március 15. 
 „A hősök köztünk élnek” Karsa Ferenc szabadságharcos hős sírjának megkoszorúzása 
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 a holokauszt áldozatai (április 16.), 
 a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), 
 Ballagás 

 Tanévzáró ünnepély 

 

 
Iskolai szintű rendezvények 
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Károly Róbert napok rendezvénysorozata: 
 
 Károly Róbert pályázat meghirdetése 

 Károly Róbert kiállítás elkészítése 

 Károly Róbert és kora-történelmi játék/ ünnepélyes megnyitó 

Károly Róbert szobrának megkoszorúzása 

 

 „Veszélyben a király!” –sakkmérkőzés 

 Magyarok napja vetélkedő 

 Lovagi torna (felső tagozat) 
 Apródképző (alsó tagozat) 
 Kézműves tevékenységek 

 tanulmányi kirándulások, kihelyezett tanórák, foglalkozások-múzeumi nap 

 Károly Róbert gála (tanév végén) 
 

 

Környezetvédelmi, Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a Természetért 
K E R T programok 

 

                                               
 

Fenntarthatósági témahét 
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PÉNZ7 

 

                                                       
 

 

Digitális Témahét 
 

 

DADA program 

 

 

 

 

Egyéb iskolai szintű rendezvények, programok 
 

 Ki mit tud? 

 Hagyományőrző- Mikulás, Advent 
 Mikulás bál 
 Adventi készülődés- „Bütyköldék” 

 Ünnepélyes gyertyagyújtás 

 Luca napi vásár 
 Hagyományőrző - farsang 

 Farsangi bál (alsó tagozat) 
 Farsangi és Valentin bál (felső tagozat 
 Tanulmányi kirándulások 

 Anyák napja 

 Gyermeknap 

 Olvasóklub 

 Közös éneklés a Zene világnapja alkalmából 
 „Ne vásárolj semmit!” világnap 

 ÖKO karácsonyfa díszek versenye 
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Idegennyelvi programok 

 
 Halloween- party 

 Szent Márton napi felvonulás 

 Szent Márton napi iskolai szintű kvíz feladatok készítése- kiértékelése 

 Idegen nyelvi szókincsversenyek: Ünnepek 

 Idegennyelvi akadályverseny 

 Valentin nap 

 Idegen nyelvi projektek 

 Idegennyelvi projektmunkák készítése és kiállítása 

 Idegennyelvi délután 
 Angol-német ÖKO kiállítás 

 

Iskolába csalogató programok 

 
 Meseakadályverseny 

 Kerti party-családi nap, zsibvásár,  
 Kakaó-party-iskolába csalogató leendő elsősöknek 

 Károly Róbert Csodavár- iskolába csalogató leendő elsősöknek 

 Közös karácsony, farsang 

 Az iskola bemutatkozása az óvodákban 

 Nyílt órák a leendő elsős szülőknek 

 Fórum a leendő elsős szülőknek 

 

Versenyek  
Az álábbi versenyeken vettünk részt az elmúlt 5 évben. Az idei évben meghirdetésre 
kerülő versenyeken igyekszünk minél szélesebb körben részt venni.) 
 
 Bolyai matematika csapatverseny 

 Időutazó országos történelmi verseny 

 Simonyi helyesírási verseny 

 Kerületi Simonyi helyesírási verseny 

 Alsó tagozatos meseillusztrációs verseny 

 Kazinczy felolvasóverseny 

 Kerületi Kazinczy felolvasóverseny 

 Kerületi népdaléneklési verseny (alsó tagozat) 
 Kerületi versmondó verseny 

 Aranytoll házi versenyek 

 Kerületi Aranytoll versenyek 

 Mese-akadályverseny 

 Varga Tamás Országos Matematikaverseny 

 „Édes hazánk, rólad zeng dalunk”- kerületi magyarság versmondó verseny 

 3- évfolyamos házi versenyek 

 4. évfolyamos házi versenyek 

 4. évfolyamos kerületi verseny 
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 Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz- Földtan verseny 

 Vers-és prózamondó versenyek-iskolai forduló 

 Bolyai természettudományi csapatverseny 

 Kerületi sakk és táblajáték verseny-alsó tagozat 
 Zrínyi matematika  
 Idegennyelvi akadályverseny 

 Kerületi Lila szavalóverseny 

 Károly Róbert kerületi vers-és prózamondó verseny 

 Kerületi rajzverseny 

 Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny kerületi forduló 

 Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny 

 Hevesi György Kárpát-medencei Kémiaverseny 

 Pangea Matematikaverseny 

 Kaán Károly Országos Természet-és Környezetismereti Verseny 

 KossuThalesz Kerületi Matematikaverseny 

 Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 

 Ügyes kezek –kerületi kreatív verseny 

 Internet kereső verseny 

 „Kedvenc versem” kerületi versmondó verseny 

 Házi szépkiejtési verseny (alsó tagozat) 
 Kerületi környezetvédelmi vetélkedő 

 Kerületi környezetvédelmi akadályverseny 

 Idegennyelvi szókincsverseny 

 Kerületi feladatmegoldó Matematikaverseny 

 Föld napja verseny 

 Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 

 Bod Péter könyvtárhasználati vetélkedő 

 Országos honismereti verseny 

 Kerületi Gyakorlati Matematikaverseny 

 Levelezős tanulmányi versenyek 

 Diákolimpia, egyéb sportversenyek 

 Művészeti versenyek 

 Pályázatokon való részvétel 
 „Segítsd az iskoládat!” kerületi vetélkedő 

 

 Károly Róbert kerületi vers-és prózamondó verseny: saját iskolai rendezésben 

 Zrínyi Ilona matematika verseny: területi forduló 

 kenguru matematika verseny 

mindhárom verseny helyszíne Budapest XV. Kerületi : Károly Róbert Általános Iskola 

 

Jeles napok 

 
 A zene világnapja 

 Az állatok világnapja 

 Komposztálás világnapja 

 8. osztályosok faültetése- Károly Róbert iskolai jeles nap 

 A talaj világnapja 

 A magyar nyelv napja 

 A magyar kultúra napja 
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 A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 A víz világnapja 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 A Föld napja 

 A kihívás napja 

 Nemzeti összetartozás napja 

 Gyermeknap 

 Pedagógusnap 

 

 

 

 
A programok részletesen megtalálhatóak a mellékletben a munkaközösségi és 

munkacsoport  munkatervekben, valamint az Eseménynaptárban 

 

 
Határtalanul program: 

 

 

 
 

 
5 napos tanulmányi kirándulások keretében látogatjuk meg a pályázati kiírásban szereplő, 
országhatáron kívüli területeket. Előzetes felkészülés keretében feldolgozzuk az érintett 
területek történelmi nevezetességeit, a nevezetességekhez kapcsolódó történelmi, irodalmi, 

zenei , művészeti ismereteket. Koszorúzunk. Találkozunk diákokkal, iskolákba látogatunk el. 
Tapasztalatokat gyűjtünk, forrásokat elemzünk, a látottakról élménybeszámolókat, 
tudósításokat készítünk. 
A program résztvevői: felső tagozatos, elsősorban 7. évfolyamos diákok. A programon a 
diákok térítésmentesen vehetnek részt. 
Határtalanul tanulmányi kirándulás tervezett ideje: 2023. május29-június 2. 
Útiterv, programok 
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”Elek apó meséi” 

Legendák és mondák nyomában 

Útiterv:  

 

Napok helyszínek 

  

1. Arad, Marosillye, Vajdahunyad, Déva 

  

2. Nagyszeben, Medgyes, Székelyudvarhely 

  

3. Székelyudvarhely, Gyil-kos tó, Békás-szoros 

  

4. Farkaslaka, Tordai-hasadék, Tordai sóbánya 

  

5. Kolozsvár, Körösfő, Bánffyhunyad 

 

 

Sport 

 
Iskolánkban sokszínű sportélet folyt a pandémia előtt. A járványügyi korlátozások miatt 
nem lehetett a szokásos formában megszervezni a sporttevékenységeket. Az új tanévben 
igyekszünk ismét megfelelő lehetőséget biztosítani diákjainknak.  

A gyerekek közel egynegyede aktívan sportol sportegyesületekben. A paletta igen széles: 
judo, jégkorong, kempo, ritmikus sportgimnasztika, úszás, torna, foci, balett, tánc, 
akrobatikus rock and roll, sakk, néptánc, kosárlabda, röplabda, szinkronúszás, kézilabda, 
vízi balett, kajak, öttusa, cselgáncs, atlétika, birkózás, lovaglás, egyéb sportágak. 
Igyekszünk megértetni a gyerekekkel, hogy a sport az egészséges élet része, az aktív 
életmód, a mozgás kedvező élettani hatást gyakorol mind a testi, mind a lelki egyensúlyra, 
növeli a figyelmet, akaraterőt, kedvező hatással van a tanulás folyamatára és tartást ad a 
személyiségnek. 
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3.2 ÖKOISKOLA 

 

 
ÖKOISKOLA 

2020. szeptember 1. -2023. augusztus 31. 

Iskolánk továbbra is nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre 

 

.  
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 
Célunk: pályázat – Örökös ÖKO-iskola cím elnyerése 

 
Környezeti nevelési programunkat nem csak a tanórákon, hanem tanórán kívül is igyekszünk 
megvalósítani. Kiemelt rendezvényünk a környezetvédelmi hét – 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 műsor, az elkészült 
projektmunkákból kiállítás szervezése, előadások meghívott előadók részvételével, 
állatbemutató, kirándulások, kézműves foglalkozások: hulladékszobor készítés, zöldség- és 
gyümölcsszobrászat, gyümölcssaláta készítés, fűszerkert létesítés, futárjáték. 
Felelevenítve a régi hagyományt: a ballagó nyolcadikosok fát fognak ültetni, melynek 

védnökségét az ötödikes gyerekek vállalják. 
Létrejött az emlékkert. Két kis fűszerkertünket tovább bővítjük, melyet az életvitel és technika 
tantárgy keretében szándékozunk beültetni és gondoskodunk folyamatos rendben tartásáról is. 
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Pályázatokon veszünk részt. 
 
„Mozdulj a klímáért a Föld körül” címmel a Magyar Természetvédők Szövetsége által 
meghirdetett programra jelentkeztünk. A kampánnyal nem csak az Európai Klímaszövetség 

nemzetközi zöld mérföld gyűjtéséhez, hanem a World Climate March széleskörű 

kezdeményezéséhez is csatlakozik a felhívás. 
 

Az általunk választott terület: a levegő szennyezettségének mérése 2 éven keresztül.  
A Természetvédelmi  Szövetséggel együttműködve EU- rajzpályázaton veszünk részt. 

 

Tó összehasonlító Ökotúrát szervezünk. A Dunakeszi kavicsbánya tó (mesterséges tó) és a 

Tőzegláp tó (természetes tó) ökoszisztémáját hasonlítjuk össze. A programon  ismeretterjesztő 

előadást tart a biológia tanárunk és a tógazda. 

 

Rendhagyó, kihelyezett biológia órát szervezünk a Farkaserdőbe, ahol az erdő világát 
vizsgálják a tanulók. 

 

 

 

 

 
Az ÖKOISKOLAI programok részletesen megtalálhatóak az ÖKOMUNKACSOPORT 

munkatervében és az ESEMÉNYNAPTÁRBAN 
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      Ö 
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TERMÉSZETVÉDELEM 

KIRÁNDULÁSOK, TANULMÁNYI SÉTÁK 

ELŐADÁSOK, KONZULTÁCIÓK 

ÚJRAHASZNOSÍTÁS 

KÍSÉRLETEZÉS, MEGFIGYELÉSEK 

FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS 

ENERGIATAKARÉKOSSÁG 

KEVESEBB AUTÓ HASZNÁLAT, GYALOGLÁS, KERÉKPÁROZÁS, 
KERÉKPÁRTÁROLÓ 

EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS 

NÖVÉNYTERMESZTÉS, KIS KERT GONDOZÁS 

AQUVARIUM 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

Takarékoskodás a papírral /nyomtatás! 

 

 
Október 18-19. papírgyűjtés (DÖK) 

 
 
A fa. A generációk jelképe. Az élet maga. 
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 A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve, illetve 

külön programokat szervezve emlékezhetünk meg, és tudatosíthatjuk a jelentőségüket. A nap 
jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezhetünk, illetve pályázatot 
írhatunk ki. 
 

Jeles napok 

 
Iskolai szinten tartott megemlékezések, programok , tanórákon és tanórán kívüli 

foglalkozásokon történő feldolgozás 

Projektek, projektmunkák készítése, kiállítása 

 
Február 2. Vizes Élőhelyek 

Március 3. Vadvédelmi világnap 

Március 6. Nemzetközi Energiatakarékossági Nap 

Március 22. Víz Világnapja 

Március 23. Meteorológiai Világnap 

Április 3. Csillagászati Világnap 

Április 4. Laboratóriumi Állatok Napja 

Április 7. Egészségügyi Világnap 

Április 11.A magyar költészet napja- Téma: a környeztvédelem 

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 

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 

Szeptember 29. Élelmiszer pazarlás elleni világnap 

Szeptember 30. A népmese világnapja 
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Október 1., Az idősek világnapja 

Október 1. A zene világnapja 

Október 4. Állatok Világnapja 

Október 8. Madárfigyelő Világnap 

Október 8. Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja 

Október 10. Lelki Egészség Napja 

Október 10. Komposztálás világnapja 

Október 15. Nemzeti Gyaloglónap 

Október 16. Élelmezési Világnap 

Október 21. Földünkért Világnap 

Október 31. Takarékossági Világnap 

November 13. A magyar nyelv napja- Koncentráció: fenntarthatóság 

November 17. Füstmentes Nap 

November 25. Ne vásárolj semmit világnap 

November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap 

December 1. AIDS elleni világnap 

December 3. Fogyatékos emberek nemzetközi napja 

December 5. A talaj világnapja 

December 29.Biodiverzitas Védelmének Napja 

Január 23. A magyar kultúra napja 

 
 

Tanulmányi kirándulások 

 
A tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatosan törvénymódosításra került sor. 
Az Nkt. 59.§- a következő (3a) bekezdéssel egészül ki. 
„ A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a köznevelési intézmény a tanulónak 
okozott kárért a kártérítés felelősség általános szabályai szerint felel.” 

14.§ Az Nkt. 32. alcíme a következő 59/A  §-sal egészül ki: 
„A többnapos tanulmányi és külföldi iskolai kirándulások esetében-külön jogszabályban 
meghatározott- felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek, amelynek 
kedvezményezettje a tanuló.” 

Az elmúlt két évben a pandémia miatt nem volt lehetőségünk tanulmányi kirándulásokat 
szervezni. 

 

 

 

Egészségfejlesztés, prevenció, tanulói  balesetek megelőzésére tett 
intézkedések 

 
A jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk a teljes körű testi-lelki egészségre nevelésre, a 

természetes és az épített környezetünk védelmére. 
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A teljes körű egészségfejlesztés célja, mindazon tevékenységek napi szintű biztosítása, melyek 
minden tanuló számára lehetővé teszik a teljes testi- szellemi jóllétet, egészséget és az egészségi 
állapotot hatékonyan fejlesztő, rendszerszerűen működő feltételeket. Kiemelt figyelmet 

fordítunk az egészséges táplálkozásra nevelésre, a mindennapos mozgás biztosítására, a lelki 
egészség fejlesztésére. Célunk a viselkedési és kémiai függőségek, az iskolai erőszak 

megelőzése. Egészséget támogató ismereteket közvetítünk, készségeket fejlesztünk, 
elsősegélynyújtással kapcsolatos, a gyakorlatban is használható tudást közvetítünk. Célunk a 

személyi higiéné kialakításának továbbfejlesztése (az alapfeladat a családoké). Mindezek 

alakalmával figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, építünk a tanulók előzetes helyes 

ismereteire, szokásaira. Egészségvédelmi tevékenységünk során szoros együttműködést 
alakítunk ki az iskolaorvossal, a védőnőkkel, a gyermekvédelmi iskolai koordinátorral az 

iskolapszichológussal valamint a gyermekjóléti szolgálatokkal és a hatóságokkal. A lelki 
egészségfejlesztés célja: a tanulók kiegyensúlyozott lelki fejlődésének támogatása, a 

környezethez való alkalmazkodás segítése, a személyiség pozitív irányban történő fejlődésének 

elősegítése. A konfliktusok megoldása érdekében számítunk pedagógusokon és szülőkön kívül 
a szakemberek (pszichológus, szociális munkatárs, resztoratív program iskolai koordinátora…) 
segítségére. 

 
Az egészséggel kapcsolatos tevékenységek átszövik az iskola egész életét. 
Már az első tanítási napon balesetvédelmi oktatás keretében felhívjuk a tanulók figyelmét a 
tűzés balesetvédelemre, ezek megelőzésére, szabályaira, a balesetmentes közlekedésre az 
iskolába jövet és menet, valamint az intézményen belül. 
A tanulói balesetek megelőzésére vonatkozó felvilágosító tevékenység folyamatos. Ezt 
beépítjük a tanulók napi szokásrendjébe. 
Tanulmányi kirándulások és egyéb külsős programok előtt mindig balesetvédelmi oktatást 
tartunk, melynek tényét a megfelelő módon dokumentáljuk. Az előforduló balesetek 
megtörténtekor a megfelelő intézkedéseket megtesszük, a szülőt azonnal értesítjük, és szükség 
esetén mentőt hívunk. 
 Minden rendkívüli eseményről jegyzőkönyvet veszünk fel, és a fenntartót értesítjük. 
Az egészséges életmód elősegítése érdekében külső előadókat hívunk. /jogszabályoknak 
megfelelés!! 
Szülői fórumokon a szülőket az egészségnevelési tevékenységről tájékoztatjuk. A járványtól 
függően folytatódik a DADA program. 
A GMK működtetéséhez tartozó konyha ételkínálata megfelel az egészséges életmód 

követelményeinek. Tapasztalatainkról folyamatosan konzultálunk a konyha vezetőjével. 
Az orvosi igazolással rendelkező tanulók szülői kérésre diétás étkezésben részesülhetnek. 
Tanulóink a kötelező iskolaorvosi ellátásban részesülnek, a szükséges oltásokat helyben kapják 
meg. 

 

 
A nevelőtestület részére az elmúlt tanévben az iskolai védőnő bemutatót tartott az epipen 
injekció beadásával kapcsolatban. 
A 2022/2023. tanév elején szintén a nevelőtestület részére megszerveztük az „újraélesztési 
képzést”. Andódi Krisztina védőnő orvosi bábuval szemléletesen mutatta be az újraélesztés 
technikáját, melyet a kollegák kipróbálhattak és gyakorolhatták. 

A tanév kezdetét megelőzően pedig valamennyi alkalmazott részére megszerveztük a szokásos 
tűz-és balesetvédelmi oktatást. Az első osztályfőnöki órákon a tanulók oktatása is megtörtént. 
(balestvédelmi, tűzvédelmi oktatás, rendkívüli esemény kapcsán a teendők és a menekülési 
útvonalak). 
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A tanítási év kezdetét megelőzően megtörtént az intézmény bejárása, ellenőrzése, a nyári 
munkálatok és a nagytakarítás ellenőrzése. 
 

Az idei tanévben ismét elindul a DADA program, melyet a rendőrség munkatársai tartanak. Ez 
a megelőző egészségvédelmi program számos érdekes és fontos témán keresztül, interaktív 
módon közelíti meg a helyes életmóddalkapcsolatos ismereteket. 
 

Egészségnevelés 

 
           

       Évfolyamok 

Egészségnevelés 
tartalmú tantárgyak:  

biológia, 
természetismeret, 
egészségtan modul, 
testnevelés osztály-

főnöki óra 

Nem egészségnevelés-

tartalmú tantárgyak, 
de tartalmukba 

beépíthető az 
egészségnevelés 

Egyéb megoldás: 
egészségnap, 
egészséghét, stb. 

 

 

 

1. 

Mozgás és higiéné 

Szűkebb és tágabb 
lakóterem – tisztaság 

Családi szokások 

Napirend fontossága 

Mozgás és mosdás 

Ne csak együnk, 
táplálkozzunk! 

Kézmosás: mikor? 

Testi változások 

Családrajz 

Rajzoljunk 

gyümölcsöket 

és zöldségeket! 

Számoljunk 
gyümölcsök-kel! 

Gyümölcsök nevei 
idegen nyelven 

Szájhigiéné: fogmosás 

Signal program 

Táplálkozás: gyümölcs, 
zöldség minden nap 

Napirend 

Évszaknak megfelelő 
gyümölcsök gyűjtése 

Közlekedés szabályai 

 

 

 

 

 

2. 

Élettér kiterjesztése 

Ember és környezet 
kölcsönhatása 

környezetvédelem 

Egészséges 
táplálkozása 

Mozogj minden nap! 

mozgásformák 

Kapcsolatteremtés, két 
nem közötti 
különbségek 

Otthon és iskola 

Lakásrajz 

Háziállatok és vadon 
élő állatok 

Víz és levegő szerepe 
életünkben 

Dalok az állatokról 

Állatok nevei idegen 
nyelven 

Természetvédelemben 
az egyén szerepe 

Állat- és növénykert 
látogatás 

Sportdélutánok – 

lehetőleg családdal 

Időjárás megfigyelés 

Növények ültetése és 
ápolása 
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3. 

Döntési helyzetek 

Táplálkozási szokások 

Rendszeres testmozgás 

Időtöltési szokások 

Mozgáshiány veszélyei 

A hely, ahol 

találkozhatunk 
veszélyes anyagokkal 

Napmeleg és napfény 
szerepe a 

természetben 

Öltözködés, évszakok 

Egyensúly és 
biztonság-érzet  

Korok és kultúrák – 

szépségideálok 

Sportágak rajzban, 
dalban idegen nyelven 

Az ember külső, belső 
tulajdonságai 

Az egészség, mint 
érték – rajzkiállítás 

 

Egészséges táplálkozás 
– egészséges ételek 
készítése, 
gyümölcssaláta 

 

Sportnapló vezetése 

 

 

 

4. 

Érzelmek, viselkedés és 
biztonság kapcsolata 

Egészséges táplálkozás 
– életenergia 

Ápolt külső, 
tisztálkodási szabályok 

Nyári, téli sportok 

Ember – állat - 
lakóhely 

Egy életút állomásai 

Emberi kapcsolatok 

típusai 

Konfliktushelyzetek 

megoldása 

Tudatos kapcsolat a 

környezettel 

Hová megy a 
kukásautó? 

 

Fogalmazás 
egészségről, 
sportolásról 

Sport az irodalomban, 

képzőművészetben 

Szabadidő hasznos 
eltöltése idegen 
nyelven 

 

 

Mezőgazdasági 
Múzeum látogatása 

Híres sportemberek –
plakátok 

Környezetszennyező 
anyagok a 

környezetemben – 

projektmunka 
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5. 

Veszély – kockázat – 

baleset 

Rendszeres étkezés –
nassolás 

Mozgásformák 

Döntési kompetenciák 
a mozgás és a 
személyes higiéné 
területén 

A veszélyes anyagok 
fogalmának tisztázása 

Serdülőkori változások 
kezdete 

Családi 
kapcsolatrendszer 

Környezet és a 
mindennapi élet 

 

Egyéni és csapat 
sportágak 

Kenyeret és cirkuszt! 
Olimpiai játékok 
története 

Főzzünk, vagy 
pároljunk! 

Olimpiai és 
világjátékok zenéje 

Napirend idegen 

nyelven 

 

 

 

Kirándulás egy 
víztározóhoz 

A víz útja 

Részvétel az 

egészségneveléssel 
kapcsolatos 

rajzversenyeken 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Érzelmek és viselkedés 
– helyem az 

osztályközös-ségben 

Veszélyes 
foglalkozások 

Média – nyilvánosság – 

étrend 

Mozgás mennyisége és 
intenzitása 

Az alkohol és a drogok 
szerepe 

környezetünkben, a 

gyerekek életében 

Kamaszkor 

Barátság, 

Önismeret fontossága 

Első randevú 

 

 

Természet védelme 
emberi összefogással 

Ipari áramtermelés 

Gyógyszerek, házi 
patika 

WEB lapok: egészség-

megőrzés 

Tisztítószerek – 

környezetszennyezés 

Különböző országok 
ételei 

Fűszerek eredete, 
használata 

 

 

Sportbemutató, 
versenyek 

Fittség mérése 

Projekt:  

Mit teszünk 
környezetünk 
védelmében? 

Always-program 
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7. 

 

Veszély és kockázat 
közötti különbség 

Értékes és kevésbé 
értékes tápanyagok 

Test higiéné; 
fogszuvasodás 

Dohányzási szokások 

Gyógyszerek szerepe 
az 

Egészségben 

Kamaszkori változások: 
lányok-fiúk 

Empátia 

Mindennapos 

testmozgás 

 

Fizikai 

törvényszerűségek a 
sportban 

Reklámok és hatásuk 

Szerves anyagok 

bomlása 

A passzív dohányzás 
kémiai összetevői 

Zene szerepe a 

mindennapokban 

Eleink ételei /Krúdy/ 

Plakátok készítése az 
alkohol, és a 
dohányzás ellen 

Étkezési szokások, 
specialitások - idegen 

nyelv 

 

Csodák Palotája 

Tervezz egészséges 
étlapot! 

Egészségterv készítése 

Sportversenyek 

Környezetvédelmi 
akciók 

Iskolai KRESZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

A 2022/2023. TANÉV MUNKATERVE 109 

 

BUDAPEST XV. KERÜLETI KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

3.3. A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola a 
SWOT analízis tükrében 

 

Erősségek 

 

Gyengeségek 

 

 Nyugodt, kertvárosi környezet 
 Barátságos belső- külső körülmények 

 Szép, ízléses tantermek 

 Biztonságos közlekedés 

 Családias légkör 

 Kiváló együttműködés a családokkal, 
egyéb partnerekkel 

 Kölcsönös, naprakész kommunikáció 

 Kiváló nevelőtestület 
 Tartalmas munkát végző 

munkaközösségek, munkacsoportok 

 Az intézmény nevelő-oktató munkája 
az átdolgozott pedagógiai program 
alapelveinek megfelelő napi 
pedagógiai gyakorlatot tükrözi 

 Előrehozott intenzív nyelvoktatás 

 ÖKO-iskola 

 Tehetségpont 
 Gazdag hagyományok 

 Tanórán kívüli szabadidős 
tevékenységek 

 Érdekes programok 

 Rangos rendezvények 

 Iskolába csalogató programok 

 Egészségvédelem 

 Környezetvédelem 

 Fenntarthatóságra nevelés 

 Jó tanulmányi és magatartás 
eredmények 

 Jó továbbtanulási mutatók 

 Korrekt, naprakész tájékoztatás 

 Esélyegyenlőség biztosítása 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 Versenyek 

 

Kiszámíthatóság 

Innováció 

Kreativitás 

 

 Az épület állapota 

 Szemléltetőeszközök hiányosak, 
elavultak 

 Elavult számítástechnikai eszközök 

 Az iskola kertvárosi jellegéből fakadóan 
messze vagyunk mindentől 
(színházak…) 

 Tanárhiány- betöltetlen álláshelyek 

 Kollegák túlterhelése 

 Egyenlőtlen munkamegosztás 

 Egységes követelményrendszer 
problémái 

 Munkafegyelem 

 Folyosói ügyeleti tevékenység ellátása 

 Óralátogatások 

 Minősítési eljárásra jelentkezés 

 Módszertani megújulás szükséges 
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Felelősségteljes gondolkodás 

Esélyegyenlőség 

 

Törvényesség 

Tolerancia 

Minőség 

Kultúra 

Hagyományok 

Biztos alapok 

Egyértelmű igazodási pontok 

Kultúra 

Tisztelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehetőségek 

 

Veszélyek 

 Új beköltözők az iskola körzetébe 
(iskolás korú gyerekek) 

 Partneri kapcsolatok szélesítése, 
támogatások megteremtése 

 Pályázatok 

 Alapítvány 

 Külföldi kapcsolatok kiépítése 

 Digitális oktatás tapasztalatai 
 Továbbképzések 

 Az intézmény körzetében a lakosság 
elöregedése, az iskolás korú népesség 
számának stagnálása, esetleges 
csökkenése 

 A nyolc és hat osztályos gimnáziumok 
elszívó hatása 

 Az épület állapota 

 Váratlan helyzetek-pandémia  
 Sztrájk helyzet 
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Célunk és feladatunk 

Továbbra is: 
 

 A tanulók személyiségének teljes körű fejlesztése 

 

 Kompetencia alapú oktatás, kulcskompetenciák fejlesztése 

 

 Tanulásmódszertan, tanulási technikák megtanítása 

 

 Differenciálás, egyéni fejlesztés – SNI, BTMN szakértői vélemények!!! 
 

 Felzárkóztatás 

 

 Változatos, egyénre szabott módszerek 

 

 A tananyag bátor kezelése, konvertálható tudás átadása 

 

 Élethosszig tartó tanulás előkészítése 

 

 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 

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

 

 A pedagógiai munka ellenőrzése (külső-belső) tanfelügyelet, minősítés 

 Tantárgyi mérések, országos mérések 

 Egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása 

 Környezetvédelmi tevékenység 

 Gyermekvédelem, az új törvényi változások megismerése és alkalmazása 
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 Pályaválasztási tevékenység 

 Az intézmény kapcsolatrendszerének további építése, a meglévő kapcsolatok ápolása 

 Szülőkkel való kapcsolattartás 

 Szakmai együttműködés civil szervezetekkel, egymással, más intézményekkel 
 

 Környezettudatos magatartás kialakítása 

 

 Természetes és az épített környezet védelme 

 

 A normatudatos magatartás fejlesztése 

 

 A verbális erőszak megelőzése, visszaszorítása 

 

 A tanórák fegyelmének megszilárdítása 

 

 A szociális hátrányok csökkentése 

 

 Az esélyegyenlőség biztosítása 

 

 Esztétikai nevelés fejlesztése 

 

 Közösségfejlesztés 

 

 Az iskola által képviselt, örök emberi értékek közvetítése 

 

 Színvonalas nevelő-oktató munka 

 

 Humánus, szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése 

 

 Szociális készségek fejlesztése, értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése 

 

 A tanulók önművelésének megalapozása 

 

 Óvodából iskolába, negyedikből az ötödik évfolyamba történő átmenet könnyítése 

 

 IKT eszközök használata 

 

 Olvasóvá nevelés 

 

 Környezeti, egészségnevelés, 
 

 Pénzügyi ismeretek tanítása 

 

 Fenntarthatóságra nevelés 
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 A csoportokban szociometriai elemzés készítése 

 

 A tanórák fegyelmének megerősítése 

 

 Az idegen nyelvek oktatása során a beszédközpontúság előtérbe helyezése 

 

 Tehetséggondozás 

 

 A pályaorientációs tevékenységek 

 

 A digitális kompetencia fejlesztése 

 

 A tanulók kommunikációs készségeinek kiemelt fejlesztése 

 

 Zenei nevelés erősítése-együttműködés a Hubay Jenő zeneiskola tanáraival 
 

 Hagyományápolás 

 

 Kölcsönös és naprakész információáramlás 

 

 A belső és külső kapcsolatrendszerek szinten tartása illetve fejlesztése 

 

 A digitális oktatás minél zökkenőmentesebb megvalósítása (szükség esetén) 
 

 Értékelési rendszerünk átvizsgálása 

 

 Naprakész, precíz adminisztráció ellátása 

 

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

 

 Tanulmányi, kulturális és sportversenyek-tanulók felkészítése-lehetőségek  
                                                           biztosítása  az önbizalom fejlesztésére 

 

 Egymás munkájának megismerése 

 

 Belső tudásmegosztás 

 

 Egységes követelményrendszer/ Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, Munkaterv 

 

 Továbbképzések, önképzés 

 

 Adatvédelmi tevékenység (GDPR) 

 

 A kompetenciamérések kielemzése és a további feladatok megfogalmazása 

 

 E-napló folyamatos vezetése  

 

 Konfliktuskezelési tréningek tartása-továbbra is fontos 
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 Új NAT-már 1-2. 3.és 5-6.7.évfolyamokon 

 

 

 Óvodákban  még „jobban” népszerűsíteni az iskolát 
 

 Honlapon minden fontos eseményt megjeleníteni 
 

 Iskola hírnevének további növelése minden területen 

 
 Mindennapos testnevelés-úszásoktatás  
 

 A lemorzsolódást megakadályozó és megelőzést szolgáló intézkedések  
 

 

 

 

Kiemelt oktatási célkitűzések és az ebből adódó feladatok 
 

 Kompetenciaalapú oktatás 

 

 Az alapkészségek kialakítása, fejlesztése 

 

 Változatos módszerekkel, a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve, történő 
oktatás 

 

 A hatékony, kooperatív módszerek elsajátíttatása, az önművelés igényének kialakítása 

 

 A kompetenciamérések kielemzése során megfogalmazott feladatok kijelölése 

 

 A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése 

 

 Kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés 

 

 Az idegen nyelvek tanításában a kreativitást igénylő, a beszédközpontúságon alapuló 
nyelvoktatás fejlesztése 

 

 A tehetségek feltérképezése, a tehetségek fejlesztése 

 

 A tanulási problémákkal küzdő tanulók kiszűrése és folyamatos fejlesztése 

 

 Egyéni bánásmód alkalmazása 

 

 A lemorzsolódás megelőzése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
felzárkóztatása 
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Az elmúlt tanévben 6 tanuló számított lemorzsolódással veszélyeztetettnek. 

Intézkedések, további feladatok a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására 

• Órai differenciálás 

• Korrepetálás  
• Kapcsolat a szülőkkel 
• Kapcsolat a fejlesztőkkel 
• Kapcsolat a hatóságokkal 
• Pedagógiai szakszolgálat 
• Kerületi családsegítő 

• Iskolapszichológus 

• Szociális segítő 

 

 

 

 

Kiemelt célok 

 
 

Mivel iskolánk regisztrált tehetségpont, fontos, hogy a valamilyen területen kiemelkedőt 
nyújtó, tehetségígéretes diákjaink megfelelő fejlesztést kapjanak. Ennek érdekében 
erősítjük feltáró tevékenységünket: belső és külső mérésekkel győződünk meg 
tapasztalataink igazáról 
. 

Bővítjük kapcsolatrendszerünket mind az idegennyelv területén, mind a 
tehetséggondozáshoz kapcsolódóan. 
 

      Idegennyelvből felvesszük a kapcsolatot külföldi iskolákkal, diákokkal. 
 

A tehetséggondozás területén keressük és ápoljuk a kapcsolatainkat más 
tehetségpontokkal, olyan intézményekkel, amelyek szerepet játszhatnak tehetségígéretes 
diákjaink felderítésében és fejlesztésében. 
 

ÖKO-iskolaként folytatjuk az együttműködésünket más ÖKO-iskolákkal 
 

Erősítjük a nevelőtestület egységét, a covid okozta fizikai és lelki sérülések 
következményeinek enyhítése céljából csapatépítő programokat, kirándulásokat, 
érdekes és tartalmas továbbképzéseket szervezünk. 
Erősítenünk szükséges az egységes követelményrendszer betartását és betartatását. 
Folyamatos ellenőrzésekkel, támogató, segítő óralátogatásokkal kell segítenünk a 
pedagógiai munkát. Az ellenőrzési tevékenységünk, az elmúlt évekéhez hasonlóan- az 

intézmény életének minden szegletére ki kell, hogy terjedjen. 

 

Mivel a közneveléspolitika idei tanévre szóló kiemelt célja: 
„a tanulók és a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése  képzés biztosítása 
révén a digitális munkarend, az online oktatás rutinjainak erősítése érdekében ”, saját 
magunk és tanítványaink fejlődése céljából vállaljuk, hogy külső és belső 
továbbképzésekkel, belső tudásmegosztással fejlesztjük tovább digitális 
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kompetenciáinkat, melyek nem csak a digitális oktatás idején játszanak fontos szerepet, 
hanem a mindennapi nevelő-oktató munkánk során is. 
 

Kiemelt célunk és feladatunk: az óvodákkal a kapcsolatok erősítése. 

Ennek érdekében egész éven átívelő iskolába csalogató programokat tervezünk. 

Ennek első állomása: ovisok meghívásával szervezett Mesébe ágyazott akadálypálya 
megalkotása. 

 

Egységes követelmények 
 

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

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 
érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi 
értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé, és határozza 
meg viselkedésüket, magatartásukat.  
 

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

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének 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 
megelőzése). 

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

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

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők 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 előítélet-mentességre, a konfliktusok 
kezelésére, készség a megegyezésre. 

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

8. A szülőföld 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 élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban 
élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 
tiszteletben tartása. 

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

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi 
tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 
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Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra 
kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez 
kapcsolódó folyamatos értékelés. 
 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
 

 

 

Hátrányok enyhítése 
 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 
tevékenységek 

 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai program 
mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik; 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 
szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 
- egyéni foglalkozások;- kiscsoportos foglalkozások 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 
- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
- iskolai sportkör, szakkörök; 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
- a szülőkkel való együttműködés; 
- családlátogatások; 
- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 
- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
 

 

SNI ellátás 
 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő 
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, 
ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő 
módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 
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Munkánk során kiemelten kezeljük:  
- a sajátos nevelési igényű;  
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 
- a kiemelten tehetséges; 
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 
-  

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

 

Tehetséggondozás: 
 

 Tehetséggondozó munkacsoport tevékenysége – minden pedagógusra vonatkozik 

 Fontos a tehetségígéretek felderítése 

 Tehetség irányú vizsgálat 
 A tehetségterületek fejlesztés 

 A kevésbé kiemelkedő területek fejlesztése 

 Versenyek 

 Szereplések 

 Sportolási lehetőségek 

 Szakkörök 

 Tehetség napok (Ki mit tud, Károly Róbert Gála, Károly Róbert vers- és prózamondó 
kerületi verseny, karácsonyi gyertyagyújtás) 

 

Iskolánk Regisztrált tehetségpont 
Zenét tanul 

 

 

Osztály Fő 

1.a  

2 

1.b 2 

2.a 4 

2.b 12 

3.a 3 

3.b 5 

4.a 6 

4.b 12 

  

összes 46 
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Osztály Fő 

5.a 1 

5.b 4 

6.a 1 

6.b 5 

7.a 1 

7.b 3 

8.a 1 

8.b 0 

  

összes 16 

 

 

 

tagozat létszám 

  

alsó tagozat  

46 fő 

  

felső tagozat  

16 fő 

  

iskola összes  

62 fő 

 

Szent István Filharmónikusok: Felfedező úton- 

helyszín:Hubay zeneiskola 

A zenei műveltség fejlesztését támogató programon az egész felső tagozat részt vesz. 
 

Októberben a zene világnapja alkalmából közös iskolai éneklést tervezünk. 
Népdaléneklő versenyeken veszünk részt. 

 
Jubileumi gála a pandémia miatt elhalasztódott. 

Gála: 2023. májusra tervezve 

Helyszín: Hubay Jenő zeneiskola nagyterme
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Sportol 

 

Osztály Fő 

1.a 4 

1.b 7 

2.a 9 

2.b 6 

3.a 10 

3.b 8 

4.a 9 

4.b 3 

  

Összesen 56 

 

Osztály Fő 

5.a 10 

5.b 8 

6.a 6 

6.b 5 

7.a 4 

7.b 6 

8.a 10 

8.b 7 

  

Összesen 56 
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tagozat létszám 

  

alsó tagozat 56 fő 

  

felső tagozat 56 fő 

  

iskola összes 112 fő 

         

 

Iskolánk sok tanulója sportol különféle egyesületekben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szakkörök 
 

Német országismereti szakkör (2. félévre tervezett) Kőszegi Árpád Jánosné 

ÖKO-szakkör Klinkóné Kovács Katalin 

Művészklub Németh Gábor 
Sakk-matt dr. Ujszászi Andrásné 

Irány a középiskola Türk Rita Éva 

Agytorna Stadler Adél 
Olvasó klub Tímári Júlia 

Énekkar Gárdonyiné Balog Ágota 

 

Az énekkar ideje: hétfőnként 16 órai kezdettel  
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Felzárkóztatás, korrepetálás 
 

Pedagógus tantárgy 

  

  

Bognár Károlyné magyar nyelv és irodalom 

  

Bognárné Szőllősy Anna matematika 

  

Daoudné Farkas Margit történelem, informatika 

  

Dávidné Haász Erika matematika 

  

Kasznakidisz Erika matematika 

  

Kerekesné Tőrincsi Krisztina BTMN felzárkóztatás 

  

Szaniszlóné Czinó Mária 
Magdolna 

magyar nyelv és irodalom 

  

Türk Rita Éva magyar nyelv és irodalom 

  

Zsótér Andor BTMN felzárkóztatás 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Versenyek, pályázatok, belső mérések 
 

Az eseménynaptár tartalmazza a tanév során meghirdetett versenyeken való részvételt. 
 

Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket és igyekszünk megragadni minden 
lehetőséget. 
Részt veszünk a Határtalanul pályázaton. 
 

„Mozdulj a klímáért!”címmel ÖKO pályázaton veszünk részt. 
 

Belső mérések: Helyesírás és szövegértés felmérések a felső tagozaton- összehasonlítás az 
elmúlt évek eredményeivel 
tantárgyi mérések: Folyamatosan, félévkor és év végén 
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Pályaorientáció 

 
 Folyamatos tevékenység 

 Továbbtanulási munkacsoport 
 Pályaválasztási kompetenciákat mérő online mérés  
 Próbafelvételi írása magyar, matematika 

 Szakórák, osztályfőnöki órák 

 Szakmai napok 

 Összevont szülői fórum- középiskolák bemutatkozása 

 Középiskolai nyílt napok 

 Felvételi előkészítők 

 8. évfolyamosok beiskolázása 

 Tanítás nélküli munkanap – pályaorientációs nap 

 

Programok: 

 

Alsó tagozat: intézményen belüli programok: 

érdekes programok, meseolvasás, játékok, játékos feladatok 

 

„Mesébe ágyazott akadályverseny” 

Állomások:  
1.Puzzle ragasztás 

2. Gesztenyegurítás 

3. „Főzés” 

4. Memória 

5. Babszedés 

6. Pecázás 

7. Cél 
 

 

Felső tagozat: külsős programok: 
 

 Országos Mentőszolgálat Bázis- Mentőállomás 

 Parlamenti látogatás 

 Hotel látogatás 

 Cukrászda látogatás 

 Pauker Nyomda 

 Musztáng- családi lovarda 

 

Szeptember folyamán kerül sor a nyolcadik évfolyamosok pályaválasztását megalapozó 
kompetenciák vizsgálatára. A vizsgálat lefolytatása online felületen történik szeptember 19. és 
október 10. között. Intézményünkben erre a mérésre szeptember 22-én kerül sor. 
 

A nyolcadikos tanulók szervezett keretek között minden tanévben részt vesznek az újpesti 
középiskolai pályaválasztási börzén. 
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Pályaválasztási évfolyam értekezletre hívjuk a szülőket a tanulókkal együtt. Ezen az 
értekezleten részt vesznek a meghívott középiskolák képviselői, akik bemutatják saját 
iskolájukat
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Feladataink 

 

Tevékenység Felelős Határidő Ellenőrzi Indikátor 

- Az új jogszabályi változások 
megismerése 

-A belső dokumentumok 
átvizsgálása, aktualizálása 

érintett kollegák folyamatos intézményvezető dokumentum 

ellenőrzés 

Tantárgyfelosztás elkészítése intézményvezető szeptember 1. Észak-Pesti Tankerület dokumentum 

ellenőrzés 

Órarendek elkészítése igazgatóhelyettesek szeptember 1. intézményvezető dokumentum 

ellenőrzés 

A tanulók személyiségének 
megismerése. A fejlesztés 
irányainak és feladatainak 
meghatározása. 

valamennyi 

pedagógus 

folyamatos intézményvezető 

intézményvezető 
helyettesek  

munkaközösség-vezetők 

osztályfőnökök 

óralátogatás 

Rendszeres információcsere 
biztosítása az osztályban 
dolgozó pedagógusokkal, 
szülőkkel, a fejlesztést végző 
szakemberekkel. 

 

osztályfőnökök folyamatos intézményvezető- 

helyettesek 

osztályfőnökök 

óra és 
foglalkozásláto-

gatások 

Szülői értekezletek 
megtartása 

osztályfőnökök szeptember, 1. félév 
lezárása, május 

intézményvezető- 

helyettesek 

tájékozódás 

Munkatervek, foglalkozási 
tervek, tanmenetek 

valamennyi 

pedagógus 

szeptember vége és 
folyamatos 

int. vezető- helyettesek 

munkaközösség- vezetők 

dokumentum 

ellenőrzés 
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elkészítése, ezek folyamatos 

aktualizálása 

A kiemelt figyelmet igénylő 
tanulók fejlesztésének 
megtervezése, a szakértői 
bizottságok által kiállított 
szakértői vélemények 
figyelembevételével, 
ezek aktualizálása 

tanítók 

szaktanárok 

fejlesztők 

folyamatos int. vezető- helyettesek 

osztályfőnökök 

dokumentum 

ellenőrzés 

A veszélyeztetett és 
hátrányos helyzetű tanulók 
nyilvántartásának 
pontosítása, kedvezményeik 
nyilvántartása, velük való 
foglalkozás tervezése. 

gyermekvédelmi 
koordinátor, 
osztályfőnökök 

október 1. intézményvezető, 
int. vezető- helyettesek 

dokumentum-

ellenőrzés, 
beszámoltatás 

Az első osztályosok DIFER 
mérése 

fejlesztők, 
osztályfőnökök 

október alsós munkaközösség-

vezető intézményvezető- 

helyettes 

tájékozódás 

Mindennapos testnevelés 
megszervezése, 
megvalósítása 

testnevelők folyamatos  intézményvezető beszámoltatás 

Tanári ügyelet megszervezése int. vezető 
helyettesek 

szeptember 1. intézményvezető tájékozódás 

Október 1-i statisztika 

elkészítése 

osztályfőnökök 

int. vezető 
helyettesek 

október 1. intézményvezető dokumentum- 

ellenőrzés 

A tanulók ellenőrzése, 
értékelése, a szóbeli és 
írásbeli feleletek aránya 

tanítók, szaktanárok folyamatos munkaközösség-vezetők, 
intézményvezető- 

helyettesek 

beszámoltatás, 
dokumentum- 

ellenőrzés 
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A kiemelkedő teljesítményt 
elérő tanulók elismerése, 
jutalmazása 

valamennyi 

pedagógus 

folyamatos intézményvezető tájékozódás 

A megfelelő számú 
osztályzatok biztosítása 

tanítók, 
szaktanárok 

folyamatos intézményvezető dokumentum- 

ellenőrzés 

Naprakész, precíz 
adminisztráció elvégzése 

valamennyi 

pedagógus  
folyamatos munkaközösség-vezetők, 

intézményvezető- 

helyettesek 

dokumentum- 

ellenőrzés 

A tanulók tájékoztatása 
iskolagyűlések keretében 
Diákönkormányzaton 

keresztül 

DÖK - segítő tanár két iskolagyűlés /tanév intézményvezető beszámoltatás 

A diákjogok érvényesülése, 
javaslataik, problémáik 
meghallgatása 

DÖK - segítő tanár folyamatos osztályfőnökök, 
intézményvezető 

tájékozódás 

Fogadóórák megtartása minden pedagógus november, 

április, 
szükség szerint 

intézményvezető- helyettes tájékozódás 

Iskolai ünnepélyek, 
rendezvények előkészítése, 
megszervezése 

érintett kollegák folyamatos intézményvezető-

helyettesek 

beszámoltatás 

Faliújságok dekorálása, 
frissítése, rendezvényekhez 
rendelése  

minden érintett 
kollega 

folyamatos munkaközösség- vezetők szemle 

Kulturális rendezvények 
látogatásával az ismeretek 
iskolán kívüli bővítése 

tanítók, 
osztályfőnökök 

folyamatos intézményvezető-

helyettesek 

tájékozódás 
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A nyolcadik osztályos tanulók 
és szüleik folyamatos 
tájékoztatása a középiskolai 
beiskolázással kapcsolatban 

osztályfőnöki mk. 
vezető,  
8-os osztályfőnökök 

folyamatos intézményvezető- helyettes tájékozódás, 
dokumentum- 

elemzés 

Drogprevenciós felvilágosító 
tevékenység 

osztályfőnökök 
gyermek-és 
ifj.védelmi felelős, 
pszichológus 

alkalmanként intézményvezető- 

helyettesek 

tájékozódás 

Önértékelést támogató 
munkacsoport tevékenysége 

munkacsoport 

tagjai, önértékelésre 
kijelölt kollegák 

beosztás szerint intézményvezető dokumentum 

ellenőrzés, 
óra/foglalkozás- 

látogatás 

A lemorzsolódást 
megakadályozó és 
megelőzést szolgáló 
intézkedések megtétele 

minden érintett 
kollega 

folyamatos intézményvezető dokumentum 

elemzés 

megfigyelés 

beszámoltatás 

A minősítésre váró kollegák 
esetében a minősítési eljárás 
előkészítése és lefolytatása 

a minősítő bizottság 
tagja 

október 5-ig intézményvezető beszámoltatás 

A TANÉV 
MEGSZERVEZÉSE A 
JÁRVÁNYÜGYI 
VESZÉLYHELYZET 
VONATKOZÁSÁBAN 

intézményvezető tanév előkészítésekor 
alkalomszerűen 

intézményvezető dokumentum 

vizsgálat 
megfigyelés 

A tantermen kívüli digitális 
munkarendben a nevelés-

oktatás, a tanulási folyamat 
ellenőrzése és támogatása 

iskolavezetés szükségszerűen kerül 
bevezetésre 

intézményvezető dokumentum 

elemzés 

óralátogatás 

megfigyelés 
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A tanulók és a pedagógusok 
digitális kompetenciáinak 

fejlesztése 

minden kollega folyamatosan   

A módosított 

Nemzeti alaptanterv és az 
annak alapján felülvizsgált 
pedagógiai program 
harmadik, hetedik iskolai 

évfolyamon történő belépése. 
 

minden pedagógus folyamatos intézményvezető, 
helyettesek, munkaközösség 
vezetők 

Önértékelést segítő 
munkacsoport tagjai 

óralátogatás, 
interjúk, 
megfigyelés, 
dokumentum 

elemzés 

A speciális köznevelési 
ellátások körének bővülése 
az inzulinfüggő 
cukorbetegségben szenvedő 
gyermekekkel, tanulókkal 
történő kiemelt 
gondoskodással 

kijelölt dolgozó szükségszerű intézményvezető megfigyelés, ellátás 
ellenőrzése 

A gyermekek védelmének 
megerősítése a fejlődésükre 
káros tartalmaktól való 
megóvásuk fokozottabb 
biztosítása révén 

minden iskolai 

dolgozó, 
gyermekvédelmi 
felelős 

folymatos igazgatóhelyettesek beszámoltatás, 
megfigyelés 

Felkészülés a kötelező 
Pedagógus II. minősítésekre 
a 2013. szeptember 1. napján 
Pedagógus I. fokozatba 
soroltak jelentkeztetésével  
 

intézményvezető 

érintettek köre 

folyamatos Önértékelést támogató 
munkacsoport, 

munkaközösségvezetők, 
iskolavezetés 

óralátogatás, interjú, 
dokumentum 

elemzés 
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Az esélyegyenlőség növelése 
a speciális gondoskodást 
igénylő tanulók számára 

intézményvezető 
helyettesek 

pszichológus, 
osztályfőnökök 

folyamatos intézményvezető megfigyelés, 
beszámoltatás 

A 2021/2022. tanévtől sor 

került a szövegértés és a 
matematikai eszköztudás 
mérése mellett a 
természettudományi 
kompetenciák országosan 
egységes módszertan alapján 
történő mérésére 

A mérések köre bővül és 
több évfolyamot is érint. 
(bemeneti-kimeneti mérések) 

szaktanárok rendszeres igazgatóhelyettesek beszámoltatás 

dokumentum 

ellenőrzés 

Az első félév és a tanítási év 
utolsó napját követő tizenöt 
napon belül nevelőtestületi 
értekezleten kell elvégezniük 
a pedagógiai 
munkaelemzését, értékelését, 
hatékonyságának vizsgálatát 

intézményvezető 

igazgatóhelyettesek 

munkaközösség 

vezetők 

adott időszakban intézményvezető beszámoltatás 

értékelő összegzés 

Az általános iskolák 2022. 

október 15ig felmérik azon 

első évfolyamos tanulóik 
körét, akiknél a DIFER 
alkalmazása indokolt, s a 
létszámadatokat 2021. 
november 5-ig rögzítik a 
KIR-en. 

 

osztályfőnökök 

gyógypedagógusok 

pszichológus 

adott határidőre igazgatóhelyettesek beszámoltatás 

statisztikai adatok 
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A tanulók fizikai állapotának 
és edzettségének mérési 
eredményeit 2023.. június 15-

ig kell a Nemzeti Egységes 
Tanulói Fittségi Teszt 
rendszerbe feltöltenie az 
iskoláknak 

testnevelők adott időszakban igazgatóhelyettes beszámoltatás 

dokumentum 

elemzés 

Az első évfolyamra történő 
beiratkozás időpontja: 
 2023. április 

igazgatóhelyettesek dátum szerinti időszak intézményvezető dokumentum 

elemzés 

beszámoltatás 

A projektoktatást lehetővé 
tevő témanapokon és 

témaheteken való részvétel 

mindenki témahetek, témanapok 
idején 

intézményvezető igény felmérés 

munkaterv 

Az egyéni munkarenddel 
rendelkező tanulók 
osztályozóvizsga-

kötelezettségének 
teljesítésének és 
dokumentálásának 
vizsgálata 

intézményvezető év eleje 

szükségszerűen 

intézményvezető szülői igény alapján 

 

A kiemelt figyelmet érdemlő 
tanulók körének bővülése 

gyógypedagógusok 

osztályfőnökök 

folyamatos igazgatóhelyettesek intrhjúk 

megfigyelés 

pedagógusok 
tapasztalatainak 

figyelembe vétele 

szülői kérés 

AZ 1-ES TÍPUSÚ 
DIABÉTESSZEL ÉLŐ 
GYERMEKEK, TANULÓK 
ELLÁTÁSA 

megbízott munkatárs folyamatos intézményvezető szülői igény  
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TANULÓK ADATAINAK 
NYILVÁNTARTÁSA A 
NEVELÉSI-OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYBEN 

iskolatitkár 
osztályfőnökök 

folyamatos intézményvezető dokumentum 

elemzés 

 

AZ alkalmazottak adatainak 

a nyilvántartása, személyi 
anyag kezelése 

intézményvezető folyamatos intézményvezető 

fenntartó 

dokumentum 

elemzés 

Az ágazati kerettörvénynek 
megfelelő gyermekvédelmi  
feladatok 

gyermekvédelmi 
felelős 

minden pedagógus 

folyamatos intézményvezető megfigyelés 

interjúk 

szülőkkel való 
kapcsolat 

Az Oktatási Hivatal ellenőrzi 
a mindennapos testnevelés 
napi egy órájának 
megtartását illetve a 
legfeljebb két testnevelés óra 
alóli felmentési kötelezettség 
megalapozottságát 
alátámasztó dokumentációt 
 

igazgatóhelyettesek  

tanévkezdő rendeletben 
megjelölt időszakban 

intézményvezető dokumentumok 

Az intézmény szakszerű 
működtetése 

intézményvezető folyamatos fenntartó dokumentum 

elemzés 

megfigyelés 

tájékoztatás 
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 5.Kapcsolatok 

 

A szülői ház és az iskola kapcsolata 

 

 
 

 

Nevelő-oktató feladataink során folyamatosan törekszünk jó kapcsolat 
kialakítására legfontosabb partnereinkkel, a szülőkkel. Igyekszünk bevonni őket 
az iskola életébe. Kíváncsiak vagyunk a véleményükre, ezért kérdőíves 
módszerrel felmérést végeztünk az iskolában folyó nevelő-oktató munkával, az 
intézmény biztonságával, a tárgyi feltételekkel kapcsolatban. Ennek kiértékelése 

megtörtént, melynek eredményeit célunk megosztani a szülőkkel. A jövőben 
ugyanez a felmérés megismétlésre kerül, így alkalmunk lesz értékes információkat 
nyerni a fejlesztés, fejlődés tekintetében. 
 

Az együttműködés színterei: 
 

 Szülői értekezletek 

 Családlátogatások 

 Fogadóórák 

 Nyílt napok 

 Kulturális és szabadidős programok 

 Hétvégi kirándulások 

 Neves, jeles események 

 Hagyományaink, rendezvényeink 

 Iskolába csalogató programok 

 „Rád is vár a Károly Róbert Csodavár”- leendő elsősöknek foglalkozás 
sorozat 

 Kakaó party 

 

Tanulók

Szülők

Iskola
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A szülők szervezetei 
- Osztály szintű szülői választmányok-munkaközösségek 

 

- Iskolai Szülői Szervezet (ISZSZ) 

A Köznevelési Törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük 

teljesítésére szülői szervezetet hoztak létre. Működésük tartalmi és formai kérdéseit saját 

SZMSZ-ükben szabályozzák. Irányító szervük az Iskolai Szülői Választmány (ISZV) az 

osztályok szülői munkaközösségeinek elnökeiből, ill. delegáltjaiból áll.  

A szülői szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az intézmény 

egészét érintő ügyekben. 

Szülői képviseleti fórumok iskolánkban 

A Köznevelési törvény 73. § rendelkezik a szülők közösségéről, valamint az iskolaszékről. 
Iskolánkban a szülők érdekeinek képviseletét az Iskolai Szülői Szervezet (ISZSZ) látja el. 
 

Szülői értekezletek 

 

Célja: - a közös feladatok, célok megtervezése,  
    - problémák megoldása,  
    - kapcsolatteremtés iskola-szülő, szülő-szülő között. 

Ideje: tanévenként 3 alkalommal, a szülők munkaidejéhez igazodva, az esti órákban. 
 

Fogadóórák 

 

Célja: a szaktanárokkal való egyéni találkozáson véleményezze a gyermek tanulmányi 
munkáját, iskolai viselkedését 

Ideje: a szülői értekezletek közötti hónapokban, lehetőleg  tárgyhó első hetében az éves 
munkatervben megjelölt időben 

 

Nyílt nap - leendő első osztályosok szüleinek, szaktárgyi bemutató órákon való részvétel 
megszervezése. 

- minden, az intézménybe járó tanuló szülei részére 

 

Célja: megismertetni a szülőkkel az intézményben folyó speciális nyelvi képzés folyamatát, 
eredményességét. 
Megismertetni az intézményben folyó nevelő-oktató munkát 

 

Közös programok, rendezvények, 
 

Célja: a közös élményszerzés 

 

Hagyományok 

Célja: az együvé tartozás, a közös élmények átélése, hagyományok tisztelete, értékek 
továbbvitele 
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Hogyan kapcsolódhat be a szülő az iskola közéletébe? - Az iskola működésében a következő 
szülői szerepek jelennek meg: 

- a szülő, mint a szolgáltatás megrendelője, 
- a szülő, mint a tanulói-nevelési folyamat segítője, 
- a szülő, mint az iskolai közélet szereplője. 

 

 A szülő, mint a szolgáltatás megrendelője, kérheti: 
- a speciális képzési programban való részvétel lehetőségét, 
- az idegen nyelv megválasztását, 
- az ifjúságvédelem segítségét, 
- a logopédus segítségét, 
- iskolaotthonos ellátást, 
- a tanulószobai ellátást, 
- a napközis ellátást, 
- az étkezési hozzájárulás csökkentését, 
- a nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozások szervezését. 

 

 A szülő, mint a tanulói nevelési folyamat segítője az alábbi területeken tevékenykedhet: 
 

- Bogáncs Utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány támogatásában, 
- az iskola eszközparkjának gazdagításában, 
- az iskola esztétikai arculatának alakításában. 

 

 A szülő, mint az iskolai közélet szereplője: 
 

Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, mely az intézményünkben 
folyó oktatási-nevelési feladatainknak sikerességét támogatja, erősíti, színesíti. Színtere 
lehet: 

 

- az osztályfőnöki óra 

- a szülői értekezlet, 
- a szabadidő tevékenység, 
- kulturális területek. 

 

Kezdeményezője: 
 

- a szülői szervezet, 
- az osztályfőnök, 
- az iskola vezetése. 

 

A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 
évenként határozza meg. 
 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 
nevelőtestületével. 
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Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

 

A köznevelés ágazati kerettörvényének 2021. július 8-án hatályba lépő módosítása értelmében 

a nevelési-oktatási intézményben a gyermekek, tanulók számára nem  szervezhető olyan 

foglalkozás, illetve nem folytatható olyan tevékenység, amely a gyermekek számára 

népszerűsíti 

• a pornográf, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat,  

• a homoszexualitást,  

• a gyermek születési nemének megváltoztatására irányuló beavatkozásokat,  

• a transzszexualitást,  

• a társadalmi nemek elméletét (genderideológia).  

• Az intézmény foglalkoztatott alkalmazottján és az intézmény-egészségügyi szolgálatot 

ellátó szakemberen és az intézménnyel kötött együttműködési megállapodással 

rendelkező állami szerven kívül más személy vagy szervezet tanórai vagy egyéb, 

tanulók részére tartott  foglalkozás keretében szexuális kultúrával, nemi élettel, 

nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószer fogyasztásának káros 

hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos programokat (a továbbiakban: felvilágosító program) csak akkor 

tarthat, ha  

jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette [Nkt. 9/A. §(1) bek.].  

• •Amennyiben a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során 

feltárja, hogy az intézményben a felvilágosító programokat nem a nyilvántartásba vett 

szervezet végezte, az intézményvezetővel és a program szervezőjével szemben 

szabálysértési eljárást kezdeményez 
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 Egyéb kapcsolatok 

 
Partnereink a következők: 

 Észak-Pesti Tankerületi Központ 

 Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota –Pestújhely - Újpalota Önkormányzata 

 Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala 

 Újpalotai Család-és Gyermekjóléti Központ 

 XV. kerületi Rendőrkapitányság 

 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Budapest IV-XV. kerület Tűzoltó parancsnokság 

 Művelődési házak 

 Kerületi óvodák 

 Kerületi iskolák és a szomszéd kerületek középiskolái (pályaválasztás) 

 Iskolaorvosi és védőnői szolgálat 

 A hittan oktatással kapcsolatos egyházak képviselői 

 TERKE- Tegyünk Együtt Rákospalota- Kertvárosért Közhasznú Egyesület 

 XV. kerületi média 

 Budapesti Legyőzhetetlen Feketék (BLF) 

 A Négy Muskétás (tánc egyesület) 

 KELLÓ Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 

 Pedagógiai Oktatási Központ 

 Göllesz Intézet 

 Szakértői bizottságok 

 Magyar-Kínai Kulturális Egyesület 
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 Csokonai Művelődési Központ 

 Budapesti Legyőzhetetlen Feketék (BLF) kosárlabda sportegyesület 

 

6.  A 2022/2023. tanév rendje 
 

Jogforrás: 22/2022. (VII. 29.) belügyminiszteri rendelet 
 

 
Tanév: 2022. szeptember 1. - 2023. augusztus 31. 

 

Tanítási év: 2022. szeptember 1 - 2023. június 15. 
 
1. félév: 2022. szeptember 1 -2023. január 20. 

 

2. félév: 2022. január 21- 2023. június 15. 
 

 Tanítási napok száma: 183 nap 
 

 Tanítás nélküli munkanapok száma : 4 nap 

 
 

 
 A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik 

a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi 
eredményekről.  (január 27.) 

 

 Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő 15 napon belül az iskola 
nevelőtestületi értekezleten végzi el a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 
hatékonyságának vizsgálatát / /.A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 
tájékoztatás céljából megküldi a fenntartónak.  (február 2. és június 30.) 
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Munkaszüneti napok átcsoportosítása 

 

A tanév rendje rendelet értelmében a jogszabály által országosan egységesen elrendelt 
munkanap-áthelyezést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 30§ (1) bekezdése 
értelmében, iskolánkban is alkalmazni kell. 
 

 2022. október 15 munkanap 

 2022. október 31. pihenőnap 

 

 

 

 
Szünetek időpontja 

 

Őszi szünet:  
 utolsó tanítási nap: 2022. október 28. péntek 

 első tanítási nap: 2022. november 7. hétfő 

 

Téli szünet: 
 

 utolsó tanítási nap: 2022. december 21. szerda 

 első tanítási nap: 2023. január 3. kedd 

 

Tavaszi szünet: 
 

 utolsó tanítási nap: 2023. április 5. szerda 

 első tanítási nap: 2023. április 12. szerda 
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A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskoláknak – szülői igény esetén – 

gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. 
 

 
Tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

 
A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában négy munkanapot tanítás nélküli 
munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a 

nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy 
tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 
A maradék két tanítás nélküli nap programjáról a nevelőtestület dönt. 
 

 
Tanítás nélküli munkanapok 

 

1.tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs nap 

2022. szeptember 22. 

 

 

 

2.. tanítás nélküli munkanap: Tavaszi zsongás, húsvéti készülődés 

2023. április 5. 

 

 

 

3. tanítás nélküli munkanap: Szakmai továbbképzési nap, csapatépítés, a szervezeti kultúra 
fejlesztése, tantestületi kirándulás keretében 

2023.április 12. 
 

4.tanítás nélküli munkanap: DÖK nap 

2023. június 9. 
 

 
Utolsó  
Tanítási 
nap 

Első tanítási nap Szüneti napok száma 

Őszi szünet 2022. okt.28 

péntek 

2022. nov.7 hétfő 3 /9 

Téli szünet 2022. dec. 21. 

szerda 

2023. jan. 3 kedd 7/12 

Tavaszi szünet 2023. ápr.5 szerda 2023. ápr. 12. 
szerda 

2/ 6 
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A tanítás nélküli munkanapokon a szülők igénye esetén az iskola ellátja a tanulók 

felügyeletét. 
 

Ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem 
lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért felelős miniszter az érintett 
iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen 
kívüli, digitális munkarendet rendelhet el.  

 
A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem 
akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) 
bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt 
esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról. 
 

A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal 
egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a  tanulói részére pedagógiai program 
végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt 
a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben 
kezdeményezheti. 
A tanítási év végén (2023. június 15-30) és a 2023/2024. tanévet megelőző utolsó nyári 
időszakban(augusztus 21-31.)  iskolánkban szülői kérésre foglalkozásokat szervezünk. A 
foglalkozások témája: ÖKOprogramok, fenntarthatóság, környezetvédelem. 
 

 

 
 

 

A 22/2022. (VII 29.) BM rendelet alapján elrendelt országos szakmai ellenőrzés 

 

 2023. január 3. és 2023. március 31. között 
 A mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő 

megszervezése és annak legalább két órával történő kiváltásának módjai és ezek 
dokumentálása 

 Az ellenőrzést az Oktatási Hivatal folytatja le 

 Vizsgált dokumentumok: tanügyi dokumentumok, igazgatói határozat,  
 Heti két testnevelés óra kiváltását megalapozó okiratok 
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Országos mérések 

DIFER mérés – 1. osztályosok:  
 

DIFER mérés 

 
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása 
érdekében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik 
körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 
alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a 
pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a 
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2022. 

október28-ig  a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók 
létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a 
kiválasztott tanulókkal 2022. december 9ig kell elvégezniük. 

 

 

A  pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik 
évfolyamos tanulóik számára 2022. szeptember 19. és október 10. között  megszervezik az Nkt. 

80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal 
által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett 
- digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 
A vizsgálat lebonyolításához szükséges adatokat az iskolák az Oktatási Hivatal részére 2022. 
október 17-ig küldik meg az Oktatási Hivatal által meghatározott módon. 

 

. 

Országos mérés, értékelés 

 

A tanév során iskolánk tanulóit érintően  négy országos mérés lebonyolítására kerül 
sor 

 

 A tanulók szövegértési, matematikai és természettudományos kompetenciáit 
vizsgáló bemeneti mérés 6. és 8. évfolyamon, kimeneti mérés 6-8 évfolyamon. 

 

 Az idegen nyelvet- angolt és németet- tanuló diákjaink tekintetében bemeneti idegen 

nyelvi mérés lesz 6. és 8. évfolyamon, valamint kimeneti mérés 6.- 8. évfolyamon. 
 A 6. és 7. évfolyamokon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti 

A2 szintű nyelvtudás mérésére kerül sor. 
 

 Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés lesz 4-5. évfolyamon, mely a tanulók 
szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. 

 

Az Oktatási Hivatal részére a bemeneti mérésekkel kapcsolatos Oktatási Hivatal által 

meghatározott adatokat 2022. szeptember 23-ig, a kimeneti mérésekkel kapcsolatos adatokat 
2022. november 30-ig kell megküldeni. 
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A méréseket az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítani.  
 

 bemeneti mérések lebonyolítása: 2022. szeptember 26- november 30 

 

 kimeneti mérések lebonyolítása:2023. március 6- június 9. 
 

A méréseket az oktatási hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével az 
iskola számára elérhetővé tett digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 

 

Az iskola a bemenetii mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb 2022. december 9-

ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig küldik meg az 

Oktatási Hivatal részére 

 

 

Bemeneti mérések: 
• 4.-5. évf. kísérleti mérés 

• Szövegértés és matematikai kompetenciák vizsgálatára szolgáló digitális tesztek 
bevezetésének előkészítésére 

• 6., 8. évf. szövegértés, matematikai és természettudományi kompetenciák mérése 

• 6., 8. évf. írásbeli idegen nyelvi mérés 

 

Kimeneti mérések: 
 4.-5. évf. kísérleti mérés 

 Szövegértés és matematikai kompetenciák vizsgálatára szolgáló digitális tesztek 
bevezetésének előkészítésére 

 6, 7,8. szövegértés, matematikai és természettudományi kompetenciák mérése 

 6,7,8. idegen nyelvi mérés  
 A négy országos mérés az első félévben bemeneti, a második félévben kimeneti 

mérésekre tagozódik, azzal, hogy a kimeneti mérésekben az 1.-3. évfolyam kivételével 
minden osztályunk érintett 

 A mérések lebonyolításához szükséges adatokat is két-két eltérő időpontig kell 
rögzíteni 

 

Évfolyam Mérési 
napok 

száma 

jellege 

4. 2 Kísérleti bemeneti és kimeneti 

5. 2 Kísérleti bemeneti és kimeneti 

6. 4 Bemeneti és kimeneti 

7. 2 Kimeneti 

8. 4 Bemeneti és kimeneti 
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Matehetsz matematikai tehetségkutató mérés 5. évfolyam- az elmúlt évig 4. évfolyamon 
történt a mérés, az idei tanévben is szívesen részt veszünk a mérésben. 

 

 

A nemzetközi mérésekben az OH felkérése alapján vehetünk részt 
 

 

 Általános iskolai beiratkozás 
 

2023. április 20-21. 

 

 
 

Középfokú iskolai felvételi eljárás 

 

A tanévkezdő rendelet (22/2022 (VII.29) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről). 2.számú 
melléklete tartalmazza a középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 

2022/2023. tanévben.   

 

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal 
kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben 

 

Határidők Feladatok 

 

 

2022. szeptember 9. 

 A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó 

Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről. 
 

2022. szeptember 30. 
 A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 

tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 
 

2022. október 20. 
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a Hivatal 

által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és 

rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 
 

2022. október 20.  
A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi 
tájékoztatójukat. 
 

2022. október 31. 
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 Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 
 

2022. október 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy 

gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, 
hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita 
van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az 
általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja. 
 

2022. november 16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát 
szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi 
vizsgát szervező intézmények jegyzékét. 
 

2022. december 2. 
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat 
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe. 
 

2022. december 9. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a 

Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi 
vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket. 
 

2022. december 9.  

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. 
 

2023. január 19. 
 Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása. 
 

2023. január 20. 
 Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a 
találkozást a programba jelentkezőkkel. 
 

2023. január 21.  
Az általános felvételi eljárás kezdete. 
 

2023. január 21. 
10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi 
írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó 

Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben 

 

 2023. január 31. 
14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 

kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 

számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 
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2023. február 1. 
 Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a 
találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 
 

2023. február 10.  
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott 
módon 

értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 
 

2023. február 10. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban 
részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű 
előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett 
törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 
 

2023. február 22. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói 
adatlapot a Hivatalnak. 

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 
továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 
 

2023. február 27. - március 14.  
A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében. 
 

2023. március 17.  
A középfokú iskola eddig az időpontig hozza nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét 
 

2023. március 21-22. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában 

 

2023. március 23. 
 Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói 
adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja az Oktatási Hivatalnak  
 

2023. március 28.  

Az Oktatási Hivatal elektromos formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben 

 
2023.április 3. 

 Az Okatatási Hivatala módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 
 
2023. április 13. 

 A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort- az Oktatási Hivatal által 
meghatározott módon- megküldi az Oktatási Hivatalnak. 

 

2023. április 21. 
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 Az Oktatási Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak. (egyeztetett felvételi jegyzék) 

 

2023. április 28. 
 A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 
 

 

 

2023. május 8-19.  

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető 
létszám 90%-nál kevesebb tanulót vettek fel. 
 

2023. május 8-augusztus 31.  

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
 

2023. május 19. 
  A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója 
dönt a felvételi kérelmekről 
 

2023. június 1.  
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál 
 

 

 

 2023. június 21-23. beiratkozás a középfokú iskolákba 

 

 

Témahetek 
 

A 20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 7.§ (4.) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő 
témahetek és témanap időpontjai: 

 

Témahetek 

 

PÉNZ7- pénzügyi és vállalkozási témahét: 2023. március 6-10 

 

Digitális témahét: 2023. március 27-31. 

 

Fenntarthatósági témahét: 2023. április 24-28. 

 

Magyar Diáksport Napja: 2022. szeptember 30. 
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A témahetek célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a 
mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a 
pedagógus kollegák ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására.  
Célunk: csatlakozni ezekhez a programokhoz, valamint, hogy a kollegák ismerjék meg ezeket 
a projekteket, bátran  csatlakozzanak a témahetek programjaihoz. 

 

 

Az általános iskolák 1-8. évfolyamán, a tanítási év során tervezett színházi, tánc- és cirkuszi 
előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei 
látogatásának előre tervezhető időszakát az Eseménynaptár tartalmazza 

 

 
Fogadóórák, szülői értekezletek 

 

Fogadóórák a 2022/2023. tanévben: 
 

2022. november 14. 

2023. március 27. 

 

Szülői értekezletek ideje a 2022/2023. tanévben: 

 

Évfolyam Dátum 

1. 2022. szeptember 1. 

2-4. 2022. szeptember 5-7. 

5-6. 2022. szeptember 12. 

7-8. 2022. szeptember 13. 

1-2.  

2023. február 6-8 

 

3-4- 

5-6. 2023. február 13. 

7-8. 2023. február 14. 

Alsó tagozat (Anyák napi szülő értekezletek) 2023. május 3. 

5-6. 2023. május 10. 

7-8. 2023. május 11. 

 

Beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlet a nyolcadikos szülők részére: 2022. október 17. 
(Középiskolák meghívásával) 
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Iskolai szülői szervezet értekezletek 

 

3 alkalommal egy tanév során: év elején, félévkor és év végén 

 

Iskolai Szülői Szervezet értekezlet Ideje 

  

1. 2022.szeptember 26. 

2. 2023. február 16. 

3. 2023. június 22. 

 

 

 

 
 

 

A szülői szervezet, közösség- Iskolai Szülői Szervezet /- képviselője az Iskolai Szülői 
Választmány szótöbbséggel dönt 
 

 saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 
 tisztségviselőinek megválasztásáról 

 

Az iskolai szülői szervezet, közösség dönt arról, hogy ki lássa el a szülők képviseletét az Iskolai 
Szülői Választmányban.. 
A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola szülői szervezet, közössége 

figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munkaeredményességét, 
 a tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási 
intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal 
részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 
 

 

Szülők értesítése a tanulók gyenge tanulmányi eredményéről:  
 

A két félév előtt meghatározott időszakokban (lsd. Eseménynaptár) 
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Nyílt órák, nyílt napok: 
 Alsó tagozat: 2022. október 25, október 26. 
Felső tagozat: 2022. november 9-10. 
 

Szülői fórum leendő első osztályosok szüleinek:  2023. április 14. péntek 

helyszín: intézmény ebédlője 

 
 

A Károly Róbert Általános Iskolában működő Intézményi tanács dönt 
 

 működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, 
 tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá 

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

Az Intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a 
pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési 
szerződés megkötése előtt. 
Az Intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 
berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 
 

A Budapest XV. Kerületi Önkormányzat által került kijelölésre az intézményi tanács tagja. 
A Tanács tagjai pedagógusok, szülők és az Önkormányzat által kijelölt tanácstag. 
 

Intézményi Tanács megbeszélések 
 

Intézményi tanács megbeszélés Ideje 

  

1. 2022.szeptember 27. 

2. 2023. február  15. 

3. 2023. június 26. 

 

 

Fogadóórák: 
 
Iskolavezetés: 

 

 minden hónap első hétfőjén 16:00-18:00 óráig a vezetői irodákban  

 szükség szerint szülői megkeresések alapján 

 
Pedagógusok: fogadóóráik időpontja az eseménynaptárban rögzítve 
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Értekezletek, megbeszélések: 
 

 
 
 Vezetői megbeszélések: minden hétfőn és feladattól függően 

 Kibővített vezetőségi értekezletek: minden hónapban az első szerdán - és 

 alkalmanként a feladattól függően 

 

Évfolyam megbeszélések: 

 

Alkalomtól függően, és ha szükséges, akár digitális formában 

 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek: 
 

„Ráhangoló, ismerkedő értekezlet: 2022. augusztus 22.  
 

 Alakuló értekezlet: 2022. augusztus 23. 

 Tanévnyitó értekezlet: 2022. augusztus 31. 

 Félévi (az első félév munkáját értékelő) értekezlet: 2023. február 2. 
 Év végi (tanév munkáját értékelő) értekezlet: 2023. június 29. 

 

 

Nevelőtestületi munkaértekezletek: 
  
 Szervezeti kultúra fejlesztése, csapatépítő nevelőtestületi kirándulás: 2022. november 

            Téma: Egységes követelményrendszer 
 Szervezeti kultúra fejlesztése nevelőtestületi kirándulás keretében: 20123. április 12. 

Téma: tanulmányi kirándulások előkészítése 

 Hospitálások, bemutató órák 

 
 

Folyamatosan motiváljuk és biztatjuk a kollegákat egymás óráin, foglalkozásain való 
hospitálásra (belső tudásmegosztás, jó ötletek, technikák, eljárások, módszerek megismerése) 



 

  

A 2022/2023. TANÉV MUNKATERVE 152 

 

BUDAPEST XV. KERÜLETI KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Minden lehetőséget megragadunk a térítésmentes tanfolyamokon, továbbképzéseken való 
részvételre. A tapasztalatokat egymással napi szinten, munkacsoport, munkaközösségi, esetleg 
nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken megosztjuk.  
 

A 2022/2023. tanévben belső – házi bemutató órákat szervezünk: 
 

 Házi bemutató óra 2.a osztály: olvasás 

Tartja: Kerekesné Tőrincsi Krisztina 

 Német nyelvi bemutató óra 2.-3. évfolyam 

Tartja: Kőszegi Árpád Jánosné 

 Angol nyelvi bemutató óra 

Tartja: Rózsa Éva Anna  
 

A bemutató órákat munkaközösségi megbeszélések követik, melyek alkalmával megadott 
témákban kiselőadásokkal készülnek az órákat tartó pedagógusok. 
 

 

Alkalmazotti közösség ünnepi vacsorája: karácsonykor és tanév végén egy ünnepi ebéd 

 

 

Osztályozó értekezletek: 
 

Január 23. 14:00 óra: felső tagozat 
                    16:00 óra: alsó tagozat 
 

Június 16.  9: óra: együtt a két tagozat 
 

 

Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek: 

 

A tanév előkészítésekor, félévkor és a tanév végén tervezetten,, valamint az aktuális 

feladathoz rendelten 

Az időpontokat a munkaközösségi munkatervek, a munkacsoportok munkatervei és az 

eseménynaptár tartalmazzák. 
 

Munkacsoportok megbeszélései: tervezetten a munkatervekben, adott aktuális feladathoz 

rendelten 

 

Minden nagy rendezvény előtt a rendezvény felelősei részére egyeztető munkaértekezletet 
tartunk. 
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Az információáramlás színterei: 
telefon, 

email, 

Facebook, 

üzenőfüzet, 
honlap, 

személyes kapcsolat, 
fogadóórák, 

szülői értekezletek, 

családlátogatások, 
nyílt órák, 

iskolai rendezvények, 
kérelmek, határozatok 

Iskolai Szülői Szervezet / Választmány/ értekezletei/ megbeszélései 
E-napló 

KRÉTA rendszer 
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7.Vezetői feladatok ütemezése 
 

 

7.1. A vezetők benntartózkodási rendje 
 

 

 
Az intézményvezető fő szabály szerint napi 8 órát tartózkodik az iskolában. Szükség 

esetén „rugalmas” munkaidő szerint dolgozik. Az iskola „egyszemélyben felelős” 

vezetője. Feladata többek között a magas színvonalú nevelő-oktató munka személyi, 
tárgyi feltételeinek maradéktalan biztosítása, a takarékos gazdálkodás. Munkáját 

közvetlenül segítik az intézményvezető-helyettesek. Az igazgató távolléte esetén az 
SZMSZ szerinti helyettesítési rend lép életbe. 

Az általános helyettes: Bognár Károlyné 

Az intézményvezető-helyettesek munkarendje tájékoztató jellegű-rugalmasan kell, 

hogy alkalmazkodjon a feladatokhoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vezetői benntartózkodás 

 

 

            

A hét 
 

 

Név, beosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Összes
en (40 

óra) 
Kőszegi Árpád 

Jánosné 

intézményvezető 

tól-ig 8:00-

17:00 

7:30 

15:30 

8:00-

16:00 

7:30-

15:30 

7:30-

14:30 

 

40 

óra-szám 9 8 8 8 7 

Bognár Károlyné 

általános 
igazgatóhelyettes 

tól-ig 7:00-

15:00 

9:00-

17:00 

7:00-

15:00 

9:00-

17:00 

7:00-

15:00 

 

40 

óra-szám 

 
8 8 8 8 8 

Somogyvári Péter 
Albertné 

igazgatóhelyettes 

tól-ig 9:00-

17:00 

7:00-

15:00 

9:00-

17:00 

7:00-

15:00 

9:00-

17:00 

 

40 

óra-szám 

 
8 8 8 8 8 
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B hét 
 

 

 

 

Vezetők fogadóórái: minden hónap első hétfő: 16:00-18:00 óráig a vezetői irodákban 

 

 

7.2.Ellenőrzési terv  
 

 

 

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

 

 Jogszabályok, határidők betartása, betartatása 

 Átdolgozott Pedagógiai program 

 Intézmény állapotának folyamatos ellenőrzése (karbantartási, kertészeti feladatok) 
 Nevelő-oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtése 

 Balesetvédelmi, tűzvédelmi, járványügyi szabályok betartása és betartatása 

 Nevelő-oktató munka színvonala, minőségbiztosítás 

 Átdolgozott értékelési, minősítési rendszer alkalmazása 

 Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok működése 

 Az eseménynaptárban megjelölt feladatok teljesítése (hagyományok, jeles napok, 
   évfordulók, programok szervezése, lebonyolítása) 

 Előrehozott intenzív nyelvoktatás 

 Tehetséggondozás 

 Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

 Korrepetálások 

Név, beosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Összes
en (40 

óra) 
Kőszegi Árpád 

Jánosné 

intézményvezető 

tól-ig 8:00-

17:00 

7:30 

15:30 

8:00-

16:00 

7:30-

15:30 

7:30-

14:30 

 

40 

óra-szám 9 8 8 8 7 

Bognár Károlyné 

általános 
igazgatóhelyettes 

tól-ig 7:00-

15:00 

9:00-

17:00 

7:00-

15:00 

9:00-

17:00 

9:00-

17:00 

 

40 

óra-szám  

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Somogyvári Péter 
Albertné 

igazgatóhelyettes 

tól-ig 9:00-

17:00 

7:00-

15:00 

9:00-

17:00 

7:00-

15:00 

7:00-

15:00 

 

40 

óra-szám  

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 
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 Ökoiskolai tevékenységek 

 Fenntarthatóságra nevelés, egészség-és környezetvédelem 

 Madár-és rovarbarát kert folyamatos gondozása 

 Mérések, vizsgálatok, önértékelési feladatok 

 Hospitálások, óralátogatások, megbeszélések, tanórák rendje és fegyelme 

 Mindennapos testnevelés 

 Szabadidős tevékenységek 

 Közösségi nevelés 

 Gyermekvédelem 

 Egészségvédelmi feladatok, balesetek megelőzésére tett intézkedések 

 Katasztrófavédelmi feladatok 

 Önképzés, továbbképzés 

 Minősítési eljárások, tanfelügyelet előkészítése 

 Változások a közoktatásban- a saját helyi intézményi nevelés-oktatás területén-ezek 

figyelemmel kísérése, betartása és betartatása 

 Pályázatokon való részvétel 
Határtalanul külhoni kirándulás előkészítése, megtervezése 

 Bemutató órák, hospitálások 
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ELLENŐRZÉSI  
ÜTEMTERV 

 
 

 

 

 

 

 

2022-2023. tanév 
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Augusztus-szeptember 
 

Ellenőrzési feladatok 

 

 munkavédelmi, tűzvédelmi szemle 

 a nyári munkálatok ellenőrzése, hibák, hiányosságok feltárása 

 Házirend módosítása 

 munkaközösségi foglalkozások, munkacsoportok megbeszélései 
 alakuló értekezlet előkészítése 

 tanévnyitó ünnepély előkészítése 

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

 tanulószoba és napközis csoportok  
 szülői nyilatkozatok  
 a diákigazolványok igénylése  

 felmentések / gyógytestnevelés, tantárgyi felmentések / 
 tanügyi nyomtatványok kitöltése 

 terembeosztások 

 az első tanítási napon osztályfőnöki órák keretében a balesetvédelmi és tűzvédelmi 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 ellenőrzése 

 gyermekvédelmi nyilvántartásba vétel ellenőrzése 

 veszélyeztetett tanulók felmérése 

 SNI és BTM tanulók nyilvántartása  
 a fejlesztésre szoruló tanulók felmérése, a fejlesztésük megszervezése 

 a sajátos nevelési igényű tanulókhoz az utazó gyógypedagógusok megigénylése 

 tantermek cseréje, berendezései, dekorálásuk 

 taneszközök, szemléltetőeszközök meglétének, épségének ellenőrzése, a hiányzó eszközök 
pótlásának tervezése 

 az új kollégák beilleszkedésének segítése, munkájuk nyomon követése 

 év eleji mérések és eredmények, további feladatok 

 a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

 az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenőrzése 

 a tantárgyfelosztás pontosítása 

 az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság folyamatos nyomon követése 
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 takarítási tevékenység folyamatos ellenőrzése, fertőtlenítések végzése 

 az ebédeltetés folyamatos ellenőrzése 

 a munkaköri leírásban foglaltak felülvizsgálata 

 a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-vezetők 
folyamatos beszámoltatása 

 tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 tanszer- és taneszköz, tankönyvellátás 

 balesetvédelemmel, tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos folyamatos ellenőrzés 

 tűzriadó 

 szülői értekezletek előkészítése és megtartása 

 tanulószobai foglalkozásra, választható órákra, szakkörökre való jelentkezések ellenőrzése 

 a mindennapos testnevelés, sportkörök beindítása 

 iskolai dokumentumok módosításával kapcsolatos feladatok ellenőrzése 

 a gyógytestnevelés, könnyített testnevelés helyzetének felmérése 

 az elsősök diagnosztikus mérésével kapcsolatos feladatok 

 első osztályosok beszoktatása 

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

 hospitálások, óralátogatások megtervezése, szervezése 

 szeptemberi programok szervezése, lebonyolítása 

 munkaidő nyilvántartás ellenőrzése 

 szeptemberi helyettesítések ellenőrzése 

 az ügyelet ellátásának ellenőrzése 

 KRÉTA e-napló hiányainak pótlása, a beírások ellenőrzése 

 óraadók óráinak ellenőrzése 

 tanmenetek ellenőrzése 

 diákönkormányzat tevékenysége 

 a pályaorientációs nap eseményei 
 a 8. évfolyamosok pályaválasztását megalapozó kompetenciák vizsgálata 

 A bemeneti mérések adatszolgáltatása 

 egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap megszervezése 

 „Mozdulj a klímáért!” pályázat megvalósulásának ellenőrzés 

 A rendőrség által szervezett DADA program beindítása 

 Leendő elsősökkel kapcsolatos program 

 A könyvtárak éjszakája – szervezés  
 

Tanév eleji munkaközösségi és munkacsoport megbeszélések ellenőrzése 
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Október 

 

Ellenőrzési feladatok 

 

 takarítási tevékenység folyamatos ellenőrzése 

 Covid fertőzés esetén a szoros kontaktok szájmaszk viselésének ellenőrzése 

 fejlesztő pedagógus, pszichológus munkatervének, az egyéni fejlesztési terveknek 

ellenőrzése 

 egyéni fejlesztési lapok (rehabilitációs lapok) vezetésének, megnyitásának ellenőrzése 

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

 az október 1-jei statisztikai adatok ellenőrzése 

 a törzslapok ellenőrzése 

 októberi programok szervezése, lebonyolítása 

 8. évfolyamos pályaválasztási szülői értekezlet előkészítése, lebonyolítása 

 hiányzások, létszámok ellenőrzése  
 az október 23-i ünnepély megszervezése 

 a hónap megemlékezései 
 a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

 az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenőrzése 

 a tantárgyfelosztás pontosítása 

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

 az ebédeltetés folyamatos ellenőrzése 

 a munkaköri leírásban foglaltak ellenőrzése 

 a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-vezetők 
és munkacsoport vezetők folyamatos beszámoltatása 

 A 6. és 8. évfolyamos bemeneti mérések lebonyolításának nyomon követése 

 tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 a tanulószoba és napközi folyamatos ellenőrzése  
 az ügyelet ellátásának ellenőrzése 

 a meghirdetett vetélkedők szervezésével kapcsolatos teendők 

 munkaidő nyilvántartás és helyettesítések ellenőrzése 

 KRÉTA e-napló ellenőrzése kéthetente 

 óraadók és új kollégák óráinak ellenőrzése 

 versenyek lebonyolítása 

 alsó tagozatos nyílt órák előkészítése és lebonyolítása 

 „Mozdulj a klímáért!” pályázat megvalósulásának ellenőrzés 

 Leendő elsősökkel kapcsolatos program 

 Károly Róbert családi nap 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Kasperkiewicz Gábor  testnevelés 

Lovasné Virányi Zsuzsanna  kémia 

Szabó Ferenc  történelem 

Türk Rita  magyar 

Stadler Adél  matematika 
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November 
 

Ellenőrzési feladatok 

 

 takarítási tevékenység folyamatos ellenőrzése, a megfelelő fertőtlenítés 

 nyílt napok előkészítése, szervezése, lebonyolítása, a tapasztalatok összegzése 

 fogadóórák szervezése, lebonyolítása 

 tanügyi nyomtatványok ellenőrzése 

 a novemberi kulturális programok szervezése, lebonyolítása 

 kerületi és iskolai versenyek, vetélkedők szervezése, lebonyolítása 

 nyelvi napok megrendezése 

 a szülők első értesítése a tanulók gyenge tanulmányi eredményeiről 
 a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

 az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenőrzése 

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

 az ebédeltetés folyamatos ellenőrzése 

 a munkaköri leírásban foglaltak 

 a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-vezetők 
folyamatos beszámoltatása 

 tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 munkaidő nyilvántartás és helyettesítések ellenőrzése 

 az ügyelet ellátásának ellenőrzése 

 KRÉTA e-napló ellenőrzése kéthetente 

 óraadók óráinak ellenőrzése 

 a hónap megemlékezései 
 Károly Róbert hét 
 4. és 5. évfolyam bemeneti mérések 

 7. évfolyamos kimeneti mérés adatrögzítése 

 felső tagozatos nyílt órák előkészítése és lebonyolítása 

 nevelőtestületi értekezlet előkészítése 

 Leendő elsősökkel kapcsolatos program – Kakaó party 

 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Pályi Attila  fejlesztő foglalkozás 

Mógor Boglárka  fejlesztő foglalkozás 

 1.évfolyam 1.a és 1.b  

 5. évfolyam 5.a és 5.b  
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December 
 

Ellenőrzési feladatok 

 

 takarítási tevékenység folyamatos ellenőrzése 

 decemberi programok előkészítése, lebonyolítása 

 tanügyi nyomtatványok ellenőrzése 

 a bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

 jótékonysági akció szervezése 

 a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

 az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenőrzése 

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

 az ebédeltetés folyamatos ellenőrzése 

 a munkaköri leírásban foglaltak 

 a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-vezetők 
folyamatos beszámoltatása 

 a pedagógusok továbbképzésének ellenőrzése, a nyilvántartása 

 8. évfolyamosok próba felvételije 

 versenyek  

 az ügyelet ellátásának ellenőrzése 

 tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 munkaidő nyilvántartás és helyettesítések ellenőrzése 

 KRÉTA e-napló ellenőrzése kéthetente 

 óraadók óráinak ellenőrzése 

 karácsonyi témakör rendezvényei 
 Leendő elsősökkel kapcsolatos program 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Napközi 5.ab  

Tanulószoba 6-8  

8. évfolyam 8.a és 8.b  
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Január 
 

Ellenőrzési feladatok 

 

 takarítási tevékenység folyamatos ellenőrzésetankönyvrendelés 

 hiányzási összesítők, statisztikák 

 félévi felmérések 

 a szöveges értékelés elkészítése és kivitelezése 

 a munkaközösségi értekezletek 

 osztályozó értekezletek (eredmények, mulasztások, felmentések) 
 januári programok szervezése, lebonyolítása 

 félévi zárások, bukásra álló tanulók 

 félévi statisztika 

 a félévi értesítők kiosztása 

 a 8. évfolyamosok beiskolázása 

 a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

 az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenőrzése 

 a tantárgyfelosztás pontosítása 

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

 az ebédeltetés folyamatos ellenőrzése 

 a munkaköri leírásban foglaltak 

 a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-vezetők 
folyamatos beszámoltatása 

 tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 az ügyelet ellátásának ellenőrzése 

 munkaidő nyilvántartás és hiányzások ellenőrzése 

 KRÉTA e-napló ellenőrzése kéthetente 

 NETFIT mérés 

 munkaközösségi foglalkozások, munkacsoportok megbeszélései 
 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Bukással, lemorzsolódással érintett tanulók osztályai, pedagógusai 
Munkaközösségi és munkacsoport értekezletek látogatása 

4. évfolyamon tanítók 4. a és 4.b  
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Február 
 

Ellenőrzési feladatok 

 

 takarítási tevékenység folyamatos ellenőrzése,  
 félévi értekezlet előkészítése 

 házi és kerületi szaktárgyi versenyek előkészítése, lebonyolítása 

 félévi értekezlet előkészítése, a beszámolókhoz az előre kiadott szempontsor alapján történő 
vélemények összegzése 

 szülői értekezletek, választmány 

 továbbképzésekre való jelentkezések (írásbeli kérvények) ellenőrzése 

 a tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése 

 a tanítók javításának ellenőrzése 

 a februári programok teljesítése 

 országos mérések (idegennyelvi, kompetencia, NETFIT) elemzése, intézkedési tervek 
teljesülése 

 tanügyi nyomtatványok megrendelése 

 a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

 az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenőrzése 

 a tantárgyfelosztás pontosítása 

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

 az ebédeltetés folyamatos ellenőrzése 

 a munkaköri leírásban foglaltak 

 a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-vezetők 
folyamatos beszámoltatása 

 tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 az ügyelet ellátásának ellenőrzése 

 munkaügyi nyilvántartás és helyettesítések ellenőrzése 

 NETFIT mérés 

 KRÉTA e-napló ellenőrzése kéthetente 

 óraadók óráinak ellenőrzése 

 DÖK munkája 

 8. osztályosok beiskolázása 

 iskolába csalogató rendezvény - Csodavár 
 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Szakkörök 

2. évfolyam 2.a és 2.b  
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Március 
 

Ellenőrzési feladatok 

 

 takarítási tevékenység folyamatos ellenőrzése,  
 a következő tanév beiskolázási tervének elkészítése 

 a márciusi programok szervezése, lebonyolítása 

 Pénz7 

 Digitális témahét 
 március 15-i megemlékezések, koszorúzás 

 tanügyi nyomtatványok ellenőrzése 

 tanulmányi és sportversenyek 

 fogadóórák 

 nyílt napok (órák) szervezése a leendő elsős szülőknek, gyerekeknek (4. évf.) 
 leendő elsősökkel kapcsolatos rendezvények 

 a felső tagozatos kollégák meghívása, a negyedikes tapasztalatok összegzése 

 NETFIT mérés nyomon követése 

 a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

 az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenőrzése 

 a tantárgyfelosztás pontosítása 

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

 az ebédeltetés folyamatos ellenőrzése 

 az ügyelet ellátásának ellenőrzése 

 a munkaköri leírásban foglaltak 

 a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-vezetők 
folyamatos beszámoltatása 

 tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 munkaidő nyilvántartás és helyettesítések ellenőrzése 

 KRÉTA e-napló ellenőrzése kéthetente 

 óraadók óráinak ellenőrzése 

 tankönyvrendelés elindítása 

 kimeneti mérések szervezése, lebonyolítása 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

3. évfolyamon tanító pedagógusok 3.a és 3.b  

6. évfolyamon tanító pedagógusok 6.a és 6.b  
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Ellenőrzési feladatok 

 

 takarítási tevékenység folyamatos ellenőrzése, 
 elsősök beiratkozásának előkészítése, lebonyolítása 

 előtte tájékoztató szülői értekezlet a leendő elsős szülőknek 

 a leendő elsős kollégák látogatása az óvodában 

 tanügyi nyomtatványok ellenőrzése 

 munkaközösség-vezetők 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 ellenőrzése 

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

 az ebédeltetés folyamatos ellenőrzése 

 az ügyelet ellátásának ellenőrzése 

 a munkaköri leírásban foglaltak 

 a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-vezetők 
folyamatos beszámoltatása 

 tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 munkaidő nyilvántartás é helyettesítések ellenőrzése 

 KRÉTA e-napló ellenőrzése kéthetente 

 NETFIT mérés lebonyolítása, zárása 

 óraadók óráinak ellenőrzése 

 a nevelőtestületi programok előkészítése, lebonyolítása 

 Határtalanul pályázat megvalósítása 

 Kimeneti mérések szervezése, lebonyolítása 

 

 

Óralátogatások 

 

kolléga osztály tantárgy/ foglalkozás 

Korrepetálások 

Énekkar 
7. évfolyam 7.a és 7.b  
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Május 
 

Ellenőrzési feladatok 

 

 év végi mérések, eredményvizsgálatok lebonyolítása 

 országos mérések előkészítése, lebonyolítása /6, 8. évf. / 
 tanügyi nyilvántartások (naplók, szakköri naplók, hiányzási füzetek, lapok) ellenőrzése 

 füzetek, munkafüzetek ellenőrzése 

 munkaközösség-vezetők beszámoltatása, mérési eredmények összegzése 

 májusi programok szervezésének, lebonyolításának ellenőrzése 

 szülői értekezletek 

 a bukásra álló tanulók szüleinek értesítése a tanulók érdemjegyeiről 
 a 1. évf. idegennyelv választása 

 DÖK kirándulások, táborok előkészítése 

 a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

 az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenőrzése 

 a tantárgyfelosztás pontosítása 

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

 az ebédeltetés folyamatos ellenőrzése 

 az ügyelet ellátásának ellenőrzése 

 a munkaköri leírásban foglaltak 

 a szakmai munkaközösségek munkájának figyelemmel kísérése, a munkaközösség-vezetők 
folyamatos beszámoltatása 

 tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 munkaidő nyilvántartás és helyettesítések ellenőrzése 

 KRÉTA e-napló ellenőrzése kéthetente 

 NETFIT mérés eredményeinek feltöltése, adatfeldolgozása 

 óraadók óráinak ellenőrzése 

 kimeneti mérések szervezése, lebonyolítása 

 Határtalanul kirándulás előkészítése 

 

Óralátogatások 

 

 

kolléga osztály tantárgy 

zárásokkal, bukásokkal, lemorzsolódással kapcsolatban 

szabadidős foglalkozások 
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Június 
Ellenőrzési feladatok 

 

 a tanulók értékelésének, minősítésének elkészítése, ennek ellenőrzése 

 osztályozó értekezlet előkészítése 

  a logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógusok éves fejlesztő munkájukról 
beszámoltatás 

 a júniusi programok szervezése, lebonyolítása 

 gyereknapi kirándulások lebonyolítása 

 dokumentumok ellenőrzése (napló, bizonyítvány, törzslap egyeztetése) 
 munkaközösségi értekezletek, a munkaközösség vezetők beszámolója, az éves munka 

értékelése 

 a munkafegyelem, a szabályok, a házirend betartásának folyamatossága 

 az adminisztráció (iskolai dokumentáció) folyamatos ellenőrzése 

 a tantárgyfelosztás pontosítása 

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

 az ebédeltetés folyamatos ellenőrzése 

 tanórán kívüli foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 mérési adatszolgáltatások 

 kompetenciamérés eredményének elemzése, intézkedési terv készítése 

 év végi beszámolók, jelentések, statisztikák elkészítése 

 tanévzáró ünnepély, ballagás 

 osztályozó értekezletek 

 Határtalanul kirándulás lebonyolítása és utómunkálatai 
 a nyári táborok szervezésének ellenőrzése 

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

 munkaidő nyilvántartás és helyettesítések ellenőrzése, összegzése 

 KRÉTA e-napló ellenőrzése kéthetente 

 óraadók óráinak ellenőrzése 

 munkaközösségi és munkacsoport értekezletek 

 tanév végi beszámolók 

 a pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozások szervezése 

 nyári táborok 

 

kolléga osztály tantárgy 

Zárások 

Munkaközösségi- és munkacsoport értekezletek 

Törzskönyvek, bizonyítványok, Kréta zárás 

 

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 30. 

 

Kőszegi Árpád Jánosné 

intézményvezető 

Bognár Károlyné Somogyvári Péter Albertné intézményvezető-helyettes intézményvezető -helyettes 
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BUDAPEST XV. KERÜLETI KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Nyilatkozat 

 

A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskolában nem működik 
iskolaszék (Iskolai Szülői Szervezet és Intézményi Tanács működik) 
 

A 2022/2023. tanévben nem indítunk iskolai sportkört. 
 

A 2022/2023. tanévre vonatkozóan nincs tudomásunk tanfelügyeleti látogatásról 
az Oktatási Hivatal szervezésében 

 

A tanév során erdei iskolai programot nem szervezünk, viszont pályázatot 
nyújtottunk be a „Határtalanul” programra 

 

 














































































































































































































































































































































































































































































































