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PÉCSI BÁNKI DONÁT UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA 

 
- Dr. Tóthné Gábor Gabriella matematika-technika szakos tanárnő nyugdíjba 

ment. 
- Bózsa Bernadett tanító-angol szakos tanárnő szülési szabadságáról visszajött 

dolgozni. 
- 2020. augusztusában Fidrus Beáta gazdasági ügyintézőnk elment iskolánkból. 

Helyette Szabó Andrea, gazdasági ügyintéző került felvételre. 
- Szűcs Ildikó tanító, aki az orfűi telephelyen dolgozott áthelyezését kérte, he-

lyette 2020. szeptember 7-től Ivády Virágot vettük fel. 
- Dobokay Zoltán uszodmester 2020. szeptember 18-tól kérte határozatlan idejű 

szerződésének megszüntetését. Állásának betöltése folyamatban van. 
- A rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel átszerveztük iskolánk technikai 

dolgozóinak a feladatait. Megnyitottuk iskolánk mindkét portáját 6.45-8.00. Az 
uszodamester (Dobokay Zoltán) és úszómester (Városi László) átvette a portá-
sok feladatait. A portások (Tóth Gáborné, Vargáné Tóth Erika) így be tudnak 
segíteni a készenléti takarítónknak (Völgyiné Mihol Tímea Katalin) az épület 
fertőtlenítő takarításába. 

-  
 

 

1.1 Munkaközösségeink 
Munkaközösség Vezető 

Alsós 1-2. évf. Regőcziné Ábrahám Éva 
Alsós 3-4. évf. Baranyainé Kiss Zsuzsanna 
Humán Mázikné Héjas Eszter 
Reál Benkovicsné Szabó Ildikó 

 
 

1.2 Munkacsoportok 
A tanév során várhatóan működő munkacsoportok, melyek adott feladatok elvégzésére 
állhatnak majd össze: 

- Testnevelés 
- Idegen nyelv 
- Matematika 
- Művészetek 
- Magyar nyelv és irodalom 
- Természetismeret 

A tanév során működő munkacsoport: 
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- Önértékelési munkacsoport 
- Mentálhigiénés munkacsoport: védőnő, iskola pszichológus, szociális segítő, is-

kolavezetés 
- Technikai és nem pedagógiai munkát végző kollégák munkacsoportja 

 
 

1.3 Iskolapszichológus munkaterve 
Iskolapszichológus: Benbachir Salima 
 
Feladatok 

 A jelzett pszichés nehézség típusának felmérését és azonosítását követően, 
megszervezni az iskolapszichológia hatáskörébe tartozó egyéni foglalkozásokat. 

 Segíteni a gyerekeket a pszichés nehézségét okozó jelenségek megértésében és 
tanácsot adni számukra abban, hogy ők maguk mit tehetnek a változás érdekében. 

 Lehetővé tenni a szülők számára gyermekeik pszichés nehézségeinek jobb 
megértését. Szükség esetén tanácsadással segíteni a szülőket abban, hogyan 
csökkenthetik a nehézségeket okozó vagy fenntartó tényezők hatását. 

 Segíteni a pedagógusnak az osztályban megnyilvánuló pszichés-viselkedéses 
probléma kezelésében az egyén és az osztály szintjén. 

 Pszichés támogatást nyújtani azon pedagógusok számára, akik nehézséget élnek 
meg szakmai szerepükkel kapcsolatban.   

 A megelőzést szolgáló eszközökkel csökkenti a lehetséges pszichés és magatartási 
problémák számát, mind egyéni, mind osztály szinten. 

 Azokban az esetekben, amelyek meghaladják az iskolapszichológia lehetőségeit, 
segíteni és, ha szükséges, megszervezni a gyermek és szülő továbbküldését a 
megfelelő szakemberhez. 

 Az iskolapszichológus koordinátor által szervezett szakmai megbeszéléseken és 
programokon való részvétel.   
 

A feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 A tanulók egyéni pszichés megsegítése. 
Érzelmi, motivációs vagy magatartási probléma kezelése. Megelőzési céllal is 
olyan tanulók esetében, akik élethelyzetüknél fogva veszélyeztetettnek számíta-
nak a pszichés nehézségek és lelki betegségek kialakulása tekintetében.   

A gyermek maga, a pedagógus vagy a szülő kérheti a gyermek pszichológiai meg-
segítését az iskolában. A foglalkozások száma minden esetben az adott problémá-
tól függ, gyakoriságuk heti egy alkalom. 
Iskolapszichológiai kereteken belül a következő problématípusok kezelhetők: 

Viselkedési és magatartási problémák: 
 a tanórát és a többi gyereket megzavaró magatartás 
 az iskolában, tanórán kívüli helytelen és másokra káros viselkedés 
 iskolai zaklatás  
 otthon jelentkező és az iskolai működést is megnehezítő viselkedés 
 alkalmazkodási nehézségek 
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Érzelmi, hangulati nehézségek: 
 a belső feszültség nem megfelelő levezetése (pl. önsértések) 
 szorongásos állapotok (pl. teljesítményszorongás, társas helyzetekben való 

szorongás, enyhe depresszív tünetek) 
 a kamaszkori testi és lelki változások okozta érzelmi nehézségek  
 családban történt negatív változás feldolgozása 
Motivációs nehézségek: 
 az iskolába járást megnehezítő érzelmi nehézségek 
 a tanulási iránti érdeklődés csökkenése 
 szellemi aktivitás általános csökkenése (általános passzivitás) 
 figyelem és koncentrációs nehézség 
Önértékelési problémák és önbizalomhiány 

 Rendszeres konzultációs találkozás a megsegített tanulók szüleivel. 
A nehézségeket előidéző ok-okozati összefüggésekről, a gyermek aktuális pszichés 
állapotáról kap visszajelzést a szülő. Ő maga is ad tájékoztatást a gyermek otthoni 
viselkedéséről, érzelmi állapotáról. A konzultációk gyakorisága esetenként válto-
zik. 

 Az osztályfőnökök számára rendszeres visszajelzés az iskolapszichológiai 
megsegítésben részesülő tanulókról.  

 Szükség esetén egész osztályos foglalkozások tartása az osztályfőnökök jelzése 
alapján, pl. a következő témákban (az elmúlt évek tapasztalatai alapján):  

 az együttműködés fejlesztése 
 a stressz megfelelő kezelése 
 a hatékony konfliktuskezelés 
 a lelki egészség fenntartása 
 a különböző érzelmi állapotok pontos felismerése és megnevezése 

A foglalkozások megvalósítása csoportmunkában, beszélgetőkörben vagy frontális 
munka formájában történik. 

 Mentálhigiénés támogatás az erre igényt tartó pedagógusok számára, pl. a kiégés 
megelőzése céljából.  

 Kérés esetén tantestületi vagy nevelési értekezleten továbbképző előadás tartása 
a pedagógusok számára. 

 A Bánki Fészek szülői klubok folytatása az iskolai szociális segítő kollégával 
együttműködve. 

 Az iskolapszichológus koordinátor által szervezett iskolapszichológus team-eken 
való részvétel, amelyek ebben a tanévben online formában kerülnek 
megrendezésre. 

 

Iskola időpont 

Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola (Pécs) hétfő 10.00-16.00 

Telephely - Orfű Előzetes egyeztetés szerint 
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1.4 A vezetők közötti feladatmegosztás 
A vezetők (igazgató, alsós igazgatóhelyettes, felsős igazgatóhelyettes) közötti feladatmeg-
osztás a munkaköri leírásban, illetve az iskola alapdokumentumaiban foglaltak szerint 
történik. 
 

 

1.5 A vezetők intézményben tartózkodásának rendje 
 
 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Igazgató 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 
7.00 – 11.00 

10.00 – 14.00 
13.00 – 17.00 

Igazgatóhelyettes 
(Alsós) 

9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 

Igazgatóhelyettes 
(Felsős) 

7.00 – 15.00 7.00 – 15.00 7.00 – 15.00 7.00 – 15.00 
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2. TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA 

Kisebb nagyobb karbantartások történtek a nyár folyamán. 
Várható iskolánk energetikai felújításának megkezdése Pécs Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának a TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001 - „Bánki Donát Utcai Általános Iskola ener-
getikai korszerűsítése című pályázatához kapcsolódóan. 
 
A rendkívüli járványhelyzethez alkalmazkodva, amennyiben megvalósítható: 
Az iskolán kívül, a tantermeket rendszeresen igénybe veszik, szerződés alapján: 

- Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskola,  
- Pedagógus Szakszervezet (1 db tanterem), 

Tornatermet - szerződések alapján veszik igénybe a:  
- Misina Kulturális- és Táncegyesület, 
- PSN Zrt. Torna Egyesület. 

 
Tanuszodánk az idei tanév I. félévében nem indult el a rendkívüli járványhelyzetre való 
tekintettel. Várjuk a II. félévre szóló rendelkezéseket. 
 
Iskolai büfénket Vígh Szabina bérli, üzemelteti. 
 
Egyéb tantermek, aula alkalomszerűen, szerződéssel veszik igénybe. 
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3. A TANÉV KIEMELT FELADATAI 

 

3.1 Az oktató- nevelőmunkával összefüggő feladatok 
 
A tanév kiemelt feladatai: 

1. Digitális kompetencia fejlesztése tanórákon:  
Az online oktatás során bevezetett módszerek további felhasználása, beépítése a 
mindennapi gyakorlatba. 

2. Kompetenciafejlesztés.  
A kompetenciamérések eredményességének javítása. 

 
 
 
 

3.2 Egyéb feladataink 
Az elektronikus napló (KRÉTA rendszer) működtetése. 
Felelős: Iskolavezetés 
Határidő: folyamatos 
 
Tanulóink magatartásának javítása. A Házirend betartása. Az iskolai fegyelem javítása.  
Felelős: minden pedagógus 
Határidő: folyamatos 
 
A beiskolázáshoz kapcsolódó feladatok átgondolása, megvalósítása az eredményes beis-
kolázás érdekében. 
Felelős: Jakabosné Molnár Zsuzsanna, Alsós munkaközösségek 
Határidő: 2021. április 30. 
 
A tagintézményi önértékelés működtetése 
Felelős: Dávid Szilvia, Nagy Tímea, Csalódi Éva 
Határidő: folyamatos 
 
A pedagógus minősítésekre való eredményes felkészülés. A minősítési eljárásban részt 
vevő pedagógusok szakmai segítése, támogatása. 
Felelős: érintett pedagógusok, Csalódi Éva 
Határidő: folyamatos 
 
A tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátása. Az eljárásokban való pedagógusok szak-
mai segítése, támogatása. 
Felelős: érintett pedagógusok, Dávid Szilvia, Nagy Tímea, Csalódi Éva 
Határidő: folyamatos 
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A pedagógus portfóliók elkészítésének segítése, támogatása. 
Felelős: érintett pedagógusok, Csalódi Éva 
Határidő: folyamatos 
 
A kínai nyelv, mint választható idegen nyelv folyamatos bevezetése. A tapasztalatok, ész-
revételek összegyűjtése, átgondolása. 
Felelős: Mázikné Héjas Eszter, Csalódi Éva 
Határidő: 2021. június 15. 
 
Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv alapján 
Felelős: pedagógusok 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
 
Az egyéb foglalkozások, szakkörök, sportkörök munkaterveinek elkészítése 
Felelős: pedagógusok 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
 
Tanmenetek, foglalkozási tervek ellenőrzése 
Felelős: Jakabosné Molnár Zsuzsanna, Dervárné Lapicz Erika  
Határidő: 2020. október 15. 
 
A mindennapos testnevelés megvalósítása  
Felelős: tanítók és testnevelő szakos pedagógusok 
Határidő: folyamatos 
 
Orfűi telephelyünk 4. osztályosainak kötelező úszását lehetőség szerint megszervezzük a 
Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola testnevelőinek segítségével. 
 
A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok ellátása 
Felelős: osztályfőnökök, Domonkosné Gász Andrea 
Határidő: folyamatos 
 
Kompetenciamérések kiértékelése helyi szinten 
Felelős: Csalódi Éva 
Határidő: 2021. június 15. 
 
Az eredményes továbbtanulásra való felkészítés 
Felelős: Dervárné Lapicz Erika, felsős pedagógusok 
Határidő: folyamatos 
 
Szülőkkel való kapcsolattartás, információcsere új csatornájának folyamatos kiépítése: e-
mailen keresztül.  
Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, pedagógusok, Csalódi Éva 
Határidő: folyamatos 
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Az iskolai honlap működtetése. 
Felelős: Mázikné Héjas Eszter, Csondor Attila 
Határidő: folyamatos 
 
 
Az óvodák és az iskola együttműködése 
Felelős: Jakabosné Molnár Zsuzsanna, Alsós munkaközösség-vezetők 
Határidő: folyamatos 
 
Adminisztrációs szabályok követése, betartása (Kiemelten: magatartás, szorgalom, hiány-
zás, késés) 
Felelős: osztályfőnökök 
Határidő: havonta 
 
 

3.3 Hagyományaink további ápolása 
Hagyományos programjaink, rendezvényeink, versenyeink időpontját, felelőseit és határ-
idejét az Ütemterv tartalmazza. Azonban az Ütemterv időpontjait, tartalmát felülírhatja a 
rendkívüli járványhelyzetben hozott Minisztériumi utasítások, döntések, valamint isko-
lánk felújításának ütemezése. 
 
 

3.4 Iskolai énekkar működése 
A Minisztériumi döntés alapján iskolánkban felfüggesztettük az Énekkar működését. 
 
 

3.5 Témanapok, témahét 
2020. október 19. Pályaválasztási témanap (1. számú Nevelés nélküli munkanap) 
Témahét: 
Csatlakozunk a Fenntarthatósági témahéthez: 
2021. április 22. Te szedd! akciót tartunk a Föld napja alkalmából. 
 
 

3.6 Az intézményben szervezett mérések 
A  pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

Határidő: 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti jelleggel 

Felelős: Dervárné Lapicz Erika 
 
EFOP 3.2.15-VEKOP-17 mérésben való részvétel: 7.a osztály 
Időpont: 2020. november 2. és december 4. között 
Felelős: Dervárné Lapicz Erika 
 
DIFER mérés elvégzése az érintett tanulóknál 
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Felmérni azon tanulókat, akiknél a felmérés elvégzése szükséges: 2020. október 9. 
Oktatási Hivatalnak történő jelentés: 2020. október 22. 
Felmérés elvégzésének határideje: 2020. december 4. 
Felelős: Elsős tanítók, Jakabosné Molnár Zsuzsanna 
 
A tanulók fizikai állapotának mérése felső tagozaton 
Határidő: 2021. január 11 – 2021. április 23. 
Felelős: Gogolákné Kiskőrösi Zsuzsanna, Hámosné Kiss Andrea, Arató Zoltán 
 
Országos kompetenciamérés 
Mérés napja: 2021. május 26. 
Felelős: Lőrinczné Mohácsi Beatrix 
 
Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 
Mérés napja: 2021. május 12. 
Felelős: Gomborné Birócsák Anna 
 
 

3.7 Pályázatokkal kapcsolatos feladatok, pályázati szándékok 
Fenntartói utasítás esetén részvétel: Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A 
tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című pályázatban. 
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4. A TANÉV HELYI RENDJE 

 

4.1 A tanítás és a szünetek rendje - TERV 
Tanítás nélküli munkanapjaink: 

1. 2020. október 19. Pályaválasztási témanap 
(2020. október 20. – Ismered meg városodat! - Őszi tanulmányi kirándulás) 

2. 2020. október 21. – Diákönkormányzati nap: Megemlékezés 1956. október 23.  
3. 2020. október 22. – Őszi nevelési értekezlet 
4. 2021. április 7. – Tavaszi nevelési értekezlet 
5. 2021. április 8. – Belső továbbképzés 
6. 2021. április 9. – Belső továbbképzés 

A nevelés nélküli munkanapokat felülírhatja a jelenlegi járványhelyzet, valamint 
iskolánk felújításának ütemezése. 
 

4.2 Iskolai megemlékezések keretei és időpontjai  
 Időpont 

Aradi vértanúk október 6. 2020. október 6. 

1956. október 23. 2020. október 21. 

Kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25. 2021. február 25. 

1848. március 15. 2021. március 12. 

Holokauszt áldozatainak emléknapja április 16. 2021. április 16. 

Nemzeti Összetartozás Napja június 4. 2021. június 4. 

 
 

4.3 Szülői értekezletek időpontjai 
2020. szeptember 1. Első osztályosok szülői értekezlete 
2020. szeptember 2. 2.a, 2.b, 3.a szülői értekezlete 
2020. szeptember 3. 3.b, 4.a, 4.b szülői értekezlete 
2020. szeptember 7. 5.b, 6.a szülői értekezlete 
2020. szeptember 8. 6.b, 7.a, 7.b szülői értekezlete 
2020. szeptember 9. 5.a, 8.a, 8.b szülői értekezlete 
2020. szeptember 10. Orfűi telephelyen szülői értekezlet 
2021. január 8. Felsős szülői értekezlet 
2021. január 9. Alsós szülői értekezlet 
2021. február 2. Orfűi telephelyen szülői értekezlet 
2021. május 3. Felsős szülői értekezlet 
2021. május 4. Alsós szülői értekezlet 
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4.4 Fogadóórák időpontjai 
2020. november 16. 16.30-18.00 
2021. március 29. 16.30-18.00 
 
 

4.5 Intézmény bemutatását szolgáló nyílt napok időpontja 
Nyílt napjaink időpontját az Ütemterv tartalmazza. 

 
 

4.6 Nevelőtestületi (szakalkalmazotti) értekezletek időpontjai 
Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola Időpont 
Nevelési értekezlet 
Őszi - intézményi 
Tavaszi - intézményi 

 
2020. október 22. 
2021. április 7. 

Osztályozó értekezlet 
Félévi  
Év végi  

 
2021. január 25. 
2021. június 7. 

Félévi/év végi értekezlet 
Félévi 
Év végi 

 
2021. február 1. 
2021. június 25. 

Munkaértekezletek Legalább havonta egy alkalommal 
 
 

4.7 Éves rendes diákközgyűlés ideje 
2020. január 13. 
Felelős: Gogolákné Kiskőrösi Zsuzsanna 
 
 

4.8 Iskolagyűlés időpontjai 
Az Ütemtervben megjelölt időpontokban, kb. kéthavonta. 
Felelős: Gogolákné Kiskőrösi Zsuzsanna 
 
 

4.9 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 
Felelős: Gogolákné Kiskőrösi Zsuzsanna, Arató Zoltán, Hámosné Kiss Andrea 
Határidő: 2021. január 11. – április 23. között 

 
 

4.10 Egészségügyi vizsgálatok rendje – Iskolai egészségügyi munka-
terv 

A Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskolában: Király Andrea - védőnő munkaterve alap-
ján.  
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Vonatkozó jogszabályok, rendeletek, szakmai protokollok: 
 26/1997. (IX. 3.) NM r. az iskola-egészségügyi ellátásról 
 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
 51/1997.(XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 

vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 

 Szakmai irányelv a 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlődésének követése, a 
kancsalság és a fénytörési hibák felismeréséről (OGYEI 2009.) 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a 0-18 éves korú 
gyermekek teljes körű, életkorhoz kötött hallásszűréséről és a kiszűrt gyermekek 
gondozásba, rehabilitációba vételéről (Magyar Közlöny LXV.évfolyam 9. szám,  
2015. május 27.) 

 A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése (1.sz. 
Módszertani levél OGYEI 2004.) 

 A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás 
gyakorlatában (2.sz. Módszertani levél OGYEI 2004.) 

 Útmutató és táblázatok a gyermekkori tápláltság megítéléséhez (3.sz. Módszertani 
levél OGYEI 2004.) 

 OEK 3. Módszertani levele a tetvesség elleni védekezésről (19. évfolyam 2. 
különszám) 

 OEK Módszertani levele a 2016.évi védőoltásokról (22. évfolyam 1. különszám) 
 Módszertani összeállítás a 0-10 éves korú gyermekek növekedésének és 

fejlődésének vizsgálatához (52. számú Módszertani levél Országos Csecsemő- és 
Gyermekegészségügyi Intézet Bp. 1997.) 

 Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) (1.0 változata) 
 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
 1992. évi XXXIII törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 
Iskolát ellátó orvos neve: Dr. Gregus Judit 
Iskolát ellátó védőnő neve: Király Andrea 
Iskolanap/szűrővizsgálat ideje, helye: Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola orvosi 
szoba 
Iskolanapok: hétfő, kedd 
   

Augusztus 
 Tantestületi értekezleten való részvétel (iskola igényei szerint) 
 Megállapodás az iskola ellátásának rendjéről 
 Az intézmény ellenőrzése higiénés és balesetvédelmi szempontok alapján (iskola 

igényei alapján) 
 Munkafeltételek biztosítása, szükséges anyagok, eszközök igénylése 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700026.NM
http://www.mave.hu/uploads/file/MEES_2007.01.31.-1.doc
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV&kif=p%F3tl%E9k#xcel&timeshift=1
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Szeptember 
 Dokumentáció begyűjtése 

- osztálynévsorok kérése 
- osztálylétszámok névsor szerinti ellenőrzése 
- ki- és beiratkozással járó feladatok elvégzése, törzslapok postázása 
- osztálynévsorok egyeztetése az iskola-egészségügyi törzslapokkal, 

változások dokumentálása 
- érkező/ távozó tanulók nyomon követése  

 I. osztályos tanulók gondozásának átvétele a területi védőnőktől,egészségügyi 
adatainak beszerzése, átnézése, kötelező védőoltásaik dokumentációjának 
ellenőrzése, szükség esetén hiányzó adatok pótlása 

 kapcsolatfelvétel az új osztályfőnökökkel, gyermek- és balesetvédelmi felelőssel 
 célok, kérdések, programok megfogalmazása, együttműködési lehetőségek 

megbeszélése, új ötletek elővezetése 
 osztályos tanulók törzslapjainak megírása, oltási könyvek, adatlapok begyűjtése 
 VII. osztályosok Engerix-B oltásának szervezése, előkészítése 

- oltási névsorok elkészítése 
- szülők-tanulók tájékoztatása értesítők kiosztása a leendő oltásról 
- oltási igazolások bekérése 
- dokumentáció előkészítése (törzskönyv, oltási ívek, törzslapok, oltási 

kiskönyvek) 
- oltási időpont egyeztetése az iskolát ellátó orvossal és az iskolával 
- oltóanyag beszerzése, tárolása 

 VII. osztályos tanulók Engerix-B oltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási 
íveken, törzskönyvben, törzslapokon, oltási könyvekben, továbbtanulási 
státuszlapokon, létszámjelentés elkészítése, 14 éven felüliek részére szóló oltási 
könyvek kiállítása, pótoltás megszervezése 

 VII. osztályos lányok HPV oltási igény felmérése  
- oltási névsorok elkészítése 
- szülők-tanulók tájékoztatása értesítők kiosztása a leendő oltásról 
- oltási igazolások bekérése 
- dokumentáció előkészítése (törzskönyv, oltási ívek, törzslapok, oltási 

kiskönyvek) 
 VII. osztályos tanulók Engerix-B pótoltásának megszervezése, lebonyolítása, 

dokumentálása 
 Oltási jelentés elkészítése, leadása az ÁNTSZ részére 
 Pediculosis capitis szűrés I- VIII. osztályban, dokumentáció, jelentés elkészítése 

ÁNTSZ részére 
 Állásfoglalás elkészítése iskolabüfé kínálatáról 
 Testnevelési felmentések begyűjtése, testnevelő tanárokkal egyeztetés 
 éves iskola-egészségügyi munkaterv elkészítése, egyeztetése az iskolát ellátó 

orvossal és az iskola vezetőjével 
Október 

 Szűrésre kötelezett osztályok egészségügyi nyilvántartó lapjainak felfektetése 
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 Gondozási füzet, veszélyeztetettek nyilvántartásának vezetése, vizsgálatokon és a 
tanév során ezen tanulók figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés 

 Testnevelési besorolások elkészítése az iskolaorvossal, gyógytorna javaslatok 
egyeztetése 

 II. osztályosok vizsgálata 
- szakorvosi leletek begyűjtése 
- kiszűrt gyerekek gondozásba vétele 

 VI. osztályos tanulók MMR és Di-Te oltásának szervezése, előkészítése 
- névsorok elkészítése 
- oltóanyag beszerzése, tárolása 
- szülők-tanulók tájékoztatása 
- oltási időpont egyeztetése iskolát ellátó orvossal és az iskolával 
- oltási dokumentáció és jelentés előkészítése 
- szervezési feladatok 

 VI. osztályos tanulók MMR oltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási íveken, 
törzskönyvben, törzslapokon, oltási kiskönyvekben, 14 éven felüliek részére 
szóló oltási könyvek kiállítása  

 VI. osztályos tanulók MMR pótoltásának megszervezése, lebonyolítása, 
dokumentálása 

 Oltási jelentés elkészítése, leadása az ÁNTSZ részére 
  
 VII. osztályos lányok HPV oltásának szervezése, előkészítése 

- oltási névsorok elkészítése 
- szülők-tanulók tájékoztatása értesítők kiosztása a leendő oltásról 
- oltási igazolások bekérése 
- dokumentáció előkészítése (törzskönyv, oltási ívek, törzslapok, oltási 

kiskönyvek) 
- oltási időpont egyeztetése az iskolát ellátó orvossal és az iskolával 
- oltóanyag beszerzése, tárolása 

 VII. osztályos lányok HPV oltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási íveken, 
törzskönyvben, törzslapokon, oltási könyvekben, továbbtanulási státuszlapokon, 
létszámjelentés elkészítése, pótoltás megszervezése 

 Tisztasági kontrollvizsgálatok illetve kezelések elvégzése szükség esetén 
 Együttműködési feladatok, intézkedések megbeszélése a gyermekvédelmi 

felelőssel 
 Pediculosis capitis szűrés, dokumentáció 
 Iskola higiénikus, balesetvédelmi ellenőrzése 
 Fogorvosi szűrések segítése, visszarendelt tanulók nyomon követése 
 IV. osztályos tanulók szűrővizsgálata, dokumentációja, a kiszűrtek szakrendelésre 

irányítása, leletek begyűjtése, további teendők megbeszélése iskolaorvossal 
 pályázati lehetőségek figyelemmel követése 
 Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint  

 
November 
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 Pediculosis capitis szűrés, dokumentáció 
 VII. osztályos lányok HPV pótoltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási 

íveken, törzskönyvben, törzslapokon, oltási könyvekben, továbbtanulási 
státuszlapokon, létszámjelentés elkészítése 

 Tisztasági vizsgálat  
 VIII. osztályos tanulók pályaalkalmassági vizsgálata, dokumentáció, 

szakvizsgálatra irányítás, szakorvosi leletek begyűjtése, dokumentálása, kiszűrt 
gyerekek gondozásba vétele, szükséges teendők megbeszélése iskolaorvossal. 

December 
 Pediculosis capitis szűrés, dokumentáció 
 Tisztasági vizsgálat  
 Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint 
 Iskola higiénikus, balesetvédelmi ellenőrzése 
 VIII. osztályos tanulók pályaalkalmassági vizsgálatának folytatása: szűrés 

előkészítése, időpont egyeztetés, dokumentáció, szakorvosi leletek begyűjtése, 
kiszűrt gyerekek gondozásba vétele 

 Hallásvizsgálat eredményének dokumentálása 
 Gyógytestnevelésre járók ellenőrzése 
 Elmaradt vizsgálatok pótlása (hiányzók szűrővizsgálata) 
 Gondozási tevékenység 

Január 
 Kötelezően előírt Pediculosis capitis szűrés elvégzése I-VIII. osztályban, kiszűrtek 

ismételt ellenőrzése, szükség esetén intézkedések, dokumentáció, jelentés 
elkészítése, leadása ÁNTSZ részsére 

 Tisztasági vizsgálat  
 Iskola higiénikus, balesetvédelmi ellenőrzése 
 „Jelentés 16 éven aluli fiúkról, lányokról” c. nyomtatvány 2 pld. írása, 

tanulónkként 
 Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint 
 VII. osztályos tanulók pályaorientációs vizsgálata: dokumentáció előkészítése, 

időpont egyeztetése, szűrés előkészítése, elvégzése, szakorvosi leletek 
begyűjtése, kiszűrt gyerekek gondozásba vétele 

 Elmaradt vizsgálatok pótlása 
 Felvilágosító előadás a VI. osztályban a serdülésről (Libress program)(isz.) 

Február 
 Pediculosis capitis szűrés, dokumentáció 
 Tisztasági vizsgálat  
 Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint 
 VI. osztályos tanulók szűrővizsgálata, dokumentáció előkészítése, időpont 

egyeztetése, szűrés előkészítése, elvégzése, szakorvosi leletek begyűjtése, kiszűrt 
gyerekek gondozásba vétele 

 Fokozott gondozást igénylők ellenőrzése 
Március 

 Pediculosis capitis szűrés, dokumentáció 
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 Tisztasági vizsgálat  
 Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint 
 IV. osztályos tanulók szűrővizsgálata, dokumentáció előkészítése, időpont 

egyeztetése, szűrés előkészítése, elvégzése, szakorvosi leletek begyűjtése, kiszűrt 
gyerekek gondozásba vétele 

  Iskola higiénikus, balesetvédelmi ellenőrzése 
 VII. osztályos tanulók Engerix-B II. oltásának megszervezése, előkészítése:  

- oltási névsorok előkészítése 
- szülők-tanulók tájékoztatása 
- szülők-tanulók tájékoztatása értesítők kiosztása a leendő oltásról 
- dokumentáció előkészítése  
- oltási időpont egyeztetése az iskolát ellátó orvossal és az iskolával 
- oltóanyag beszerzése, tárolása 

 VII. osztályos tanulók Engerix-B oltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási 
íveken, törzskönyvben, törzslapokon, oltási könyvekben, továbbtanulási 
státuszlapokon, létszámjelentés elkészítése, 14 éven felüliek részére szóló oltási 
könyvek kiállítása, pótoltás megszervezése 

 VII. osztályos lányok HPV oltásának szervezése, előkészítése 
- oltási névsorok elkészítése 
- szülők-tanulók tájékoztatása értesítők kiosztása a leendő oltásról 
- oltási igazolások bekérése 
- dokumentáció előkészítése (törzskönyv, oltási ívek, törzslapok, oltási 

kiskönyvek) 
- oltási időpont egyeztetése az iskolát ellátó orvossal és az iskolával 
- oltóanyag beszerzése, tárolása 

 VII. osztályos lányok HPV oltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási íveken, 
törzskönyvben, törzslapokon, oltási könyvekben, továbbtanulási státuszlapokon, 
létszámjelentés elkészítése, pótoltás megszervezése 

 Elmaradt vizsgáltok pótlása, szakorvosi leletek begyűjtése, gondozásba vétel-
tanácsadás 

Április 
 Pediculosis capitis szűrés, dokumentáció 
 VII. osztályos lányok HPV oltásának szervezése, előkészítése 

- oltási névsorok elkészítése 
- szülők-tanulók tájékoztatása értesítők kiosztása a leendő oltásról 
- oltási igazolások bekérése 
- dokumentáció előkészítése (törzskönyv, oltási ívek, törzslapok, oltási 

kiskönyvek) 
- oltási időpont egyeztetése az iskolát ellátó orvossal és az iskolával 
- oltóanyag beszerzése, tárolása 

 VII. osztályos lányok HPV oltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási íveken, 
törzskönyvben, törzslapokon, oltási könyvekben, továbbtanulási státuszlapokon, 
létszámjelentés elkészítése, pótoltás megszervezése 

 Tisztasági vizsgálat  
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 Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint 
 VII. osztályos tanulók Hepatitis-B pótoltásának lebonyolítása, oltási jelentés 

elkészítése, leadása ÁNTSZ részére. 
 Gondozási tevékenység 
 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása 
 Iskolai higiéné és balesetvédelmi ellenőrzés (iskola igénye szerint) 
 Elmaradt szakorvosi leletek összegyűjtése, dokumentációja, gondozásba vétel, 

tanácsadás 
 Egészséghét szervezésében, lebonyolításában együttműködés (iskola igénye 

szerint) 
Május 

 Kötelezően előírt Pediculosis capitis szűrés I-VIII. osztályokban, dokumentáció 
 Tisztasági vizsgálat  
 VII. osztályos lányok HPV pótoltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási 

íveken, törzskönyvben, törzslapokon, oltási könyvekben, továbbtanulási 
státuszlapokon, létszámjelentés elkészítése 

 Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint 
 Fogászati szűrés eredményeinek regisztrálása, visszarendeltek figyelemmel 

kísérése 
 VI. osztályosok oltási dokumentációjának áttekintése a jövő évi Hepatitis- B oltás 

oltóanyag-szükségletének felméréséhez. Előzetes igény bejelentése ÁNTSZ 
részére. 

 Gondozási tevékenység 
 Elmaradt szűrések pótlása 
 Iskolai programokban részvétel 
 Teljes dokumentáció áttekintése, hiányok pótlása 
 Törzslapok lezárása, ellenőrzése 
 Gondozottak, veszélyeztetettek ellenőrzése 
 Jelentéshez előkészületek 

Június 
 Pediculosis capitis szűrés, dokumentáció 
 Tisztasági vizsgálat  
 Dokumentumok átnézése, végzősök kivezetése a gondozási naplóból 
 Éves Iskola-egészségügyi jelentés elkészítése, leadása 
 Iskola-egészségügyi tanév zárása, értékelése, megbeszélése 
 Tanévzáró értekezleten részvétel (iskola igénye szerint) 

 
Folyamatos munkák előre egyeztetett időpontokban: 

 Felkérésre részvétel szülői-értekezleten 
 Folyamatos egészségnevelés a szűrővizsgálatokhoz kapcsolódóan 
 Felkérésre osztályfőnöki órák tartása a következő témákban: higiéné, táplálkozás, 

dohányzás, alkohol, drog, szex, családi életre nevelés, AIDS preventio, stb. 
 Járványügyi kiegészítés: 
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A tanévben (kezdéskor) fontos az egészségfejlesztés a tanulók körében, különösen a sze-
mélyi higiéné, használt eszközök fertőtlenítése szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, a 
köhögési etikett megismertetése, valamint a szájmaszk helyes viselése, fel-és levétel sza-
bályai stb.témakörökben. Ebben is szívesen állok az iskola rendelkezésére az osztályfőnö-
kökkel egyeztetetten. 
 

4.11 SNI felülvizsgálatból adódó feladatok 
Felelős: Dervárné Lapicz Erika (igazgatóhelyettes), Győry Evelin (iskolatitkár) (Utazó fej-
lesztő pedagógus: Horváthné Vertike Andrea) 
Határidő: 2021. június 30. 
 
 
 

4.12 Felvételivel kapcsolatos feladatok, beiskolázás 
Felelős: Dervárné Lapicz Erika (igazgatóhelyettes), Mázikné Héjas Eszter és Hámosné Kiss 
Andrea (8. osztályos osztályfőnökök) 
Határidő: folyamatos 
 
 
 

4.13 Felvételi kérelmek beadása, elbírálása, felvétel általános iskolába 
Felelős: Jakabosné Molnár Zsuzsanna (igazgatóhelyettes), Csalódi Éva (igazgató) 
Határidő: A központilag kiadott beiskolázás rendjének megfelelően 
 
 
 

4.14 Felvétel szabadon választott és tanórán kívüli foglalkozásokra az 
iskolában  

Felelős: Dervárné Lapicz Erika (igazgatóhelyettes) 
Határidő: 2021. június 15-ig 
 
 
 

4.15 Iskolánkban folyó szociális munka 
Felelős: szociális segítő munkatárs: Bocorné Hosszu Anikó munkaterve alapján 
Határidő: Folyamatosan 
 
Állandó feladatok: 

 Együttműködés a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint, területileg illeté-
kes család- és gyermekjóléti szolgálattal és központtal, valamint a gyermekvédelmi 
intézményekkel. Irányukba jelzési kötelezettség teljesítése. 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a BTM és az SNI tanulók 
arányának nyomon követése az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében. 
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 A lemorzsolódás megakadályozása miatt az igazolatlan hiányzások figyelemmel kí-
sérése. A jogszabályban előírt mértéket meghaladó hiányzás esetén jelzés a család-
segítő- és gyermekjóléti szolgálat és központ felé.  

 Veszélyeztetett, bántalmazott gyermekek kiszűrése, a megfelelő intézkedés meg-
tétele. 

 Beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók figyelemmel követése, beilleszkedésé-
nek elősegítése a pedagógusokkal együtt működve. 

 Szükség esetén családlátogatás és környezettanulmány készítése a segítségre szo-
ruló családoknál, amennyiben a család nem rendelkezik segítő kapcsolattal család-
segítő- és gyermekjóléti szolgálattal vagy központtal. 

 Egyéni tanácsadás a tanulók és a szülők részére az iskolai életben, illetve a családi 
életben felmerülő nehézségek esetén. Szükség esetén tájékoztatás az elérhető szol-
gáltatásokról, ellátásokról, tovább delegálás a probléma megoldása szempontjából 
érintett szolgáltatás vagy ellátást nyújtó intézmény felé.  

 Egyéni vagy csoportos konzultáció pedagógusokkal gyermek vagy gyermek cso-
port, osztályközösség nehézségeivel kapcsolatban. 

 Aktív részvétel és együttműködés a mentálhigiénés team keretében, melynek célja 
az iskolában folyó oktató, nevelő munka támogatása a pedagógusok, gyermekek, 
szülők számára egyaránt. 

 A tanulók, osztályközösségek megfigyelése csoporthelyzetben a pedagógusok, az 
osztályfőnökök jelzése alapján. 

 Esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, védelembe vételi tárgyalásokon való 
részvétel. 

 Az iskola és a szülők közötti kommunikáció támogatása, probléma esetén segítése. 
 Iskolai programokba való bekapcsolódás, szervezésben való segítség nyújtása. 
 Felkérés esetén tematikus napok, tematikus hetek programjában való aktív rész-

vétel. 
 Felkérés esetén a gyermekek, osztályok részére foglakozások tartása (prevenció, 

ismeretterjesztő, érzékenyítő, közösségformáló) a felkérés, illetve a közösség jel-
lemzői, szükségletei alapján, a pedagógussal egyeztetve. 

 Naprakész dokumentációs bázis vezetése. 
 Szükség esetén szülői értekezleteken való részvétel, felkérésre megadott témában 

rendkívüli szülői értekezleten való részvétel, tájékoztatás. 
 Közösségi programok esetén külső partner intézményekkel, szolgáltatásokkal való 

kapcsolattartás, kapcsolatok kiépítése. 
 
A járványhelyzet kapcsán ellátandó feladatok: 

- A gyermekek a digitális tanrend ideje alatt kényszerűen eltértek megszokott 
rendjüktől, mely sokakban stresszként, szorongásként jelent meg. Ezért hang-
súlyos ezek oldása, a közösségbe való visszatérés és csoport folyamatok támo-
gatása. A pedagógusok felkérését követően egyeztetés történik a nehézséggel 
kapcsolatban és tematika ennek megfelelően kerül kialakításra. 
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- Amennyiben gyermeknél egyéni nehézség tapasztalható, tanácsadás, egyéni 
segítő beszélgetés a gyermek részére, amennyiben szükséges, a szülő bevoná-
sával. 

- Az iskolai lemorzsolódás megakadályozásának támogatása a normál tanévrend 
és digitális, vagy hibrid oktatási rend esetén egyaránt. 

- A járványhelyzettel kapcsolatban a gyermekek edukációjának támogatása a 
megelőzés érdekében. 

- Az pedagógusoktól érkező tanulási nehézséggel, vagy az oktatási folyamatba 
való bekapcsolódás problémájával kapcsolatos jelzés fogadása. A családdal 
való kapcsolatfelvétel követően segítség nyújtása a probléma kezelésében, 
amennyiben tartós támogatást igényel a probléma kezelése jelzés küldése a 
gyermekjóléti szolgálat felé. 

- A karantén időszaka sok család számára járt állásvesztéssel, anyagi nehézség-
gel. Ezért különösen hangsúlyos a nehézségbe került családok feltérképezése, 
támogatása abban, hogy a rendelkezésre álló anyagi és természetbeni támoga-
tásokhoz való hozzáférést elősegítsük. Amennyiben rendelkezésre áll ado-
mány, a családot az igénybevétel felé delegáljuk. 

- A feszült időszakban emelkedett a családon belül előforduló tettlegességig fa-
juló konfliktusok, bántalmazások száma. Különösen fontos a tájékoztatás a 
bántalmazás észleléséről, tüneteiről, az észlelést, értesülést követő eljárás-
rendről való tájékoztatás, érzékenyítés a pedagógusok részére.  

- A gyermekjóléti szolgálat és központ, valamint a pedagógusok közötti kapcso-
lat támogatása, a kommunikáció segítése, amennyiben van segítő kapcsolata a 
családnak. 

- Szükség és igény esetén digitális tájékoztató tartalmak készítése szülők szá-
mára az igényként felmerült témákkal kapcsolatban. 

- A mentális egészség támogatása a pedagógusok, szülők és gyermekek számára 
a lehetőségekhez illeszkedő formában, igény esetén. 

 
 
Speciális szolgáltatások 
 

I. Mentálhigiénés Team 
A team tagjai, az iskola vezetősége, Csalódi Éva igazgató, Jakabosné Molnár Zsu-
zsanna igazgatóhelyettes, Dervárné Lapicz Erika igazgatóhelyettes, Benbachir 
Salima iskola pszichológus, Király Andrea iskolai védőnő, Bocorné Hosszu Anikó 
óvodai és iskolai szociális segítő. A team az iskola életében, az iskola közössége 
kapcsán felmerülő feladatok, problémák kapcsán havi 1 alkalommal tart egyezte-
tést. A megbeszélések során a feladatok mentén kialakításra kerültek a megoldási 
tervek és sor került a szakterületek közötti feladat felosztásra is. A mentálhigiénés 
team célja az iskola életében részt vevő gyermekek, pedagógusok, valamint szülők 
részére az iskolai élet során felmerülő nehézségek, feladatok megoldásának támo-
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gatása. Eszköze a felmerült feladatok, a kialakult és jelzett problémák feltérképe-
zése, megbeszélése, ezekre célzott és hatékony, szakma közi együttműködéssel 
cselekvési terv kidolgozása és támogatott megvalósítása. 
A mentálhigiénés team lehetőségek szerinti tevékenység bővítése, az érintett pe-
dagógusok és egyéb szakemberek bevonása reagálhat a felmerült igényekre. 

 
II. A Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola gyermekvédelmi protokoll 

kidolgozása 
A hatályos köznevelési és gyermekvédelmi jogszabályok figyelembevételével, az 
iskolában jelen levő szakterületekkel egyeztetve és együttműködve az iskola szük-
ségleteihez igazodva szükséges a kialakítása. A protokoll során szükséges kitérni 
arra, hogy mely esetekben szükséges a gyermek vagy család támogatása, erre mi-
lyen lehetőségek, erőforrások, szolgáltatások és feladatellátások elérhetőek isko-
lán belül, mely esetekben és milyen módon történik az iskolán kívüli ellátások és 
szolgáltatások bevonása az adott nehézség kezelésébe. Az esetek kapcsán milyen 
módon valósul meg az óvodai és iskolai szociális segítő és az iskola együttműkö-
dése, kommunikációja és feladatelosztása. 
 

III. Nyitott szülő csoport  
Az elmúlt tanévben elindult az iskolába járó diákok szülei számára szervezett szülő 
csoport, melyet Banbachir Salima iskolapszichológussal közösen szerveztünk. A meg-
változott körülményekben az iskola falai között nincs lehetőség jelenleg a folytatásra. 
Azonban igény esetén digitális vagy elektronikus formában lehetséges szülő támogató 
tematika kidolgozása és biztosítása. 

 
IV. Prevenciós jellegű csoportfoglalkozások az alábbi témakörökben igény 

esetén: 
- Közösségépítés: Játékokkal és feladatokkal, melyek közös élményhez 

juttatják a gyermekeket, a kooperáció készségét fejleszti. Fejleszti a 
csoporttagok közötti együttműködést, segíti az egymásra való figyelés 
képességét, megkönnyíti a beilleszkedést és a befogadást. Hatékonyan járul 
hozzá egymás kölcsönösen tiszteletben tartásához.  

- Konfliktus kezelés: A konfliktusok óhatatlanul jelen vannak egy közösségi 
életében. Ha ezt a tényt elfogadjuk és ismerjük azok eredményes 
kezelésének lehetőségeit, mentális egészségünk megőrzésén kívül fejleszti 
személyiségünk, érdekérvényesítő képességünk, személyiség fejlődésünk. A 
váratlan helyzetekben növeli a személyiség rezilienciáját. 

- Kommunikáció: A konfliktusok hátterében gyakran a felek közötti hibás 
kommunikáció, vagy a kommunikáció hiánya áll. A kommunikáció 
fejlesztése hozzá járul társas és szociális készségeink fejlődéséhez. 
Csökkenti az elfajuló konfliktusok számát. Növeli az asszertivitást, mely 
hozzá járul ahhoz, hogy kritikus, számára veszélyt hozó helyzetekben a 
gyermek képes legyen nemet mondani. 
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- Önismeret, önértékelés: A reális önismeret növeli hatékonyságunkat, 
megismerjük sajátosságainkat, erősségeinket, korlátainkat. Ezek ismerete 
és elfogadása segíthet céljaink elérésében, stabilabbá teszi helyünket 
szociális környezetünkben. Az érzelmi intelligencia fejlesztése hozzájárul 
saját érzéseink felismeréséhez, elfogadásához, az érzelmek hatékony 
kezeléséhez. Társas szinten növeli az empátia készségét, mely a társas 
közegben a beilleszkedést, befogadást, konfliktuskezelést egyaránt segíti. 

- Bullying(kortárs agresszió): Iskolás korban a kutatások alapján a  4-5. 
osztályban fordul elő a leggyakrabban az életkori sajátosságok miatt, 
azonban ettől eltérő életkorú közösségeknek is gyakran jellemző jelensége. 
A kialakult bántalmazás kezelése helyett jóval hatékonyabb a megelőzés 
szerepe. A prevenciónak fontos szerepe van az áldozattá válás 
megelőzésében. Felvilágosító jellege miatt bűnmegelőző szerepe is van. 

- Biztonságos internet használat: Az iskolás korosztályban rendkívül elterjedt 
a szabadidő eltöltésére, valamint a közösségi élet, önkifejezés színtereként. 
Azonban ez a korosztály van leginkább kitéve annak, hogy áldozattá váljon 
vagy tudta nélkül jogszabályba ütköző cselekvést hajtson végre a virtuális 
térben. A virtuális térben eltöltött idő mértéke már egészen alacsony 
korosztályban magas, melynek komoly egészségügyi és mentális kockázatai 
vannak.  

- Mese foglalkozás: A mese kultúránk és emberiségünk szerves része, 
függetlenül életkorunktól és hogy a világ mely pontján élünk. A mesék az 
élethez kapcsolódó jelenségeket és azok tapasztalatait adják át. 
Segítségükkel könnyebb a tanulás, az ismeretterjesztés, egy - egy téma 
feldolgozása, megértése. Rekreáló hatása van, valamint a hozzá kapcsolódó 
tevékenységek, pl.: rajzolás, báb készítés az önkifejezés képességét, 
valamint a kreativitást fejlesztik, szociális készségeink fejlődését segítik elő. 
A mese kiválasztása minden esetben a korosztálynak és a felkérés témájához 
igazodóan történik. A foglalkozáson a mese tartalmi elemeivel, 
cselekményeivel, szereplőivel, helyszíneivel dolgozunk, nem terápiás 
tartalommal és szinten. 

- Pályaválasztás: A 7. osztálytól a családok életében fontossá válik a tovább 
tanulás kérdése. A cél az, hogy a gyermekek képességeiknek és 
érdeklődésüknek megfelelő középiskolában folytathassák tanulmányaikat, 
melyben sikerélményt és örömet szerezhetnek későbbi munkavállalásuk 
során is. A témával kapcsolatban már a felső tagozatban elkezdhető 
ráhangoló, tájékoztató foglalkozások tartása. 

- Rekreáció, stresszkezelés, feszültségoldás: A karantén időszakát és iskolába 
való visszaérkezés felfokozott időszakában különösen nagy a jelentősége. A 
nem tervezhető és kiszámítható folyamatok szintén növelhetik a 
feszültséget, szorongást. Sok gyermeknél a digitális oktatást követően a nyár 
egyedül vagy táborokban telt a szülők munkája miatt, ez szintén hozzájárul 
a kimerültséghez, mely a csoportfolyamatokra is hatással lehet. 
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- Szociometria készítése: A 4. osztályban a tanév második felében, annak 
érdekében, hogy az a felső tagozatba való átadás során a leendő 
osztályfőnök képet kaphasson az osztály közösségi életével, csoport 
dinamikájával kapcsolatban. Szociometria készítése minden korosztálynál 
segítséget nyújthat a csoportfolyamatok megismerésén alapuló további 
támogató eszközök, hatások folyamatok megszervezéséhez. 

- Egészséges életvitelhez kapcsolódó tematikus foglalkozások a felkérésnek 
megfelelően. 

- Igény esetén csoport tematikus klub vagy csoport szervezése a tanulók 
részére. 

- Igény esetén pedagógusok számára foglalkozás, tájékoztató előadás 
szervezése és tartása a felkérésben szereplő témakör alapján. 

 
A felsorolt lehetőségeken kívül előzetes megkeresés alapján további programok, témák 
alapján is van lehetőség foglalkozás tartására. 
 
 

4.16 Tanulók fejlődésének nyomon követése, a tanulói lemorzsolódás 
csökkentésével kapcsolatos tevékenységek 

Felelős: Osztályfőnökök, szaktanárok 
Határidő: Folyamatosan 
 
 

4.17 Tankönyvellátással kapcsolatos tevékenységek tervezése 
Felelős: Keresztes Roxána, Szenti Judit 
Határidő: A jogszabályokban és a központilag kiadott előírásoknak megfelelően 
 
 

4.18 Iskolai könyvtár nyitva tartása 
A rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel könyvtárunk csak előre egyeztetett idő-
pontban van nyitva, egyszerre csak egy osztály tanulói számára. 
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5. MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI 

 

5.1 Alsós munkaközösségek 
 

5.1.1 Munkaközösség tagjai 
 

Osztály Osztályfőnök Osztálytanító 
1-2. évfolyam: 

1.a Baranyainé Kiss Zsuzsanna – 
munkaközösség-vezető 

Molnár-Huba Eszter 

1.b Regőcziné Ábrahám Éva – 
munkaközösség-vezető 

Némethné Kisgadó Judit 

2.a Keresztes Roxána Kuruczné Fenyvesi Judit 
2.b Juháné Nemes Katalin Szuhovszky Zsolt 

3-4. évfolyam: 
3.a Forgács Beatrix Bolvári Katalin 
3.b Rudolfné Kővári Judit Fülöp Attila 
4.a Ivánné Berecz Ildikó Dávid Szilvia 
4.b Borsó Judit Richterné Kellényi Edit 

 

5.1.2 A tanév kiemelt feladatainak megvalósítása, célkitűzések 
5.1.2.1 Kompetenciafejlesztés 

„Az anyanyelv helyes használatának megtanítása, a diákok beszédkultúrájának fejlesz-
tése. 
A gyerekek logikus gondolkodásának és problémamegoldó képességének fejlesztése. A 
tanulók önálló, de kíváncsiságán alapuló, tevékenységközpontú ismeretszerzésének ki-
alakítása. 
Az általános emberi értékek (becsület, felelősség, tisztelet, az egymás iránti tolerancia, 
emberszeretet, hagyományápolás és tisztelet) tudatosítása diákjainkban, mintaként való 
közvetítése számukra.” Pedagógiai Program 

 
Anyanyelvi: 

− Ábraolvasás – „mit mond a kép?”  
− Ábrázolás – vizuális kommunikáció  
− Megfelelő szókincs 
− Beszédértés  
− Olvasás, írás elsajátítása  
− Értő olvasás  
− Információk feldolgozása 
− Technikák biztos használata 

Matematikai: 
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− Készségek – számlálás, számolás, becslés  
− Gondolkodási képességek – rendszerezés, deduktív és induktív következtetés  
− Kommunikációs képességek – relációs szókincs, szövegértés, térlátás  
− Tudásszerző képességek – problémaérzékenység, megoldás 
− Tanulási képességek – figyelem, emlékezet 
− Szöveges feladatok matematikai nyelvre történő fordítása  
− Szövegértés szemléletes/szemléltető tanítás és tanulás  
− Kooperatív technikák 

Önálló tanulás: 
− A megfigyelés, átkódolás, értelmezés, értékelés, bizonyítás képességének fejlesz-

tése  
− A tanulók életkorának, egyéniségének megfelelő tanulási módok ajánlása, tanítása  
− Az idővel és az információval való hatékony gazdálkodás elsajátítása  
− A tudás másokkal való megosztása  
− Az előzetes tanulási tapasztalatok hasznosítása 

Szociális: 
− szociális szokások, minták elsajátítása  
− a viselkedés alapvető szabályainak megismerése, gyakorlása – szituációs játékok  
− önkiszolgálás, segítés – felelősök szerepe  
− szokásrend kialakítása  

 a tanteremben, 
 a tanítási órákon, 
 az eszközök kezelésében, udvaron, 
 ebédlőben, 
 társakkal, 
 felnőttekkel szemben – gyakoroltatás elsajátítás jutalmazás rendszere 

− önellátás gyakoroltatása: felszerelés rendje, használata  
− kulturált étkezés gyakorlása  

 
5.1.2.2 Digitális kompetencia fejlesztése 

Tanulók: 
Tanórán sok játékos, interaktív táblán elvégezhető, online feladatokkal készülünk. 3. és 4. 
osztályos tanulóink már online elvégezhető házi feladatot is kaphatnak. 
A tanórai feladatok segítségével igyekszünk felkészíteni a gyerekeket az esetleges digitális 
oktatásra. Használjuk a REDMENTA, feladatlapjait és GOOGLE ŰRLAPOT. 
Szülők: 
Az első szülői értekezleten egy szülő bemutatta a Kréta használatát. Szorgalmazzuk, hogy 
minden szülő, különösen az 1. osztályokban, részt vegyenek a Szülők iskolája Krétát be-
mutató foglalkozásain. A menet közben felmerülő kérdéseikre is igyekszünk naprakész 
választ adni. Több csatornán keresztül is tartjuk a szülőkkel a kapcsolatot: elsősorban 
Kréta-üzenetek, valamint emailek. 
Pedagógusok: 
Év elején aktívan, előadóként is részt vettünk a tantestület számára szervezett digitális 
továbbképzéseken.  
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Mindennapi munkánk során a tanultakat alkalmazzuk, önállóan, kis csoportokban egy-
mást segítve tanuljuk, fedezzük fel az újabb lehetőségeket. 
 

5.1.3 A tanév feladatainak megvalósítása, célkitűzések 
5.1.3.1 Eredményes beiskolázás 

Sulihívogató programunk szervezése minden évben a negyedik osztályban tanítók, illetve 
a leendő első osztályos tanítók feladata. A vírushelyzetre tekintettel igyekszünk program-
jainkat minél előbb elindítani. 
Menete a következő: 

− Tájékoztató az érdeklődő szülők részére, a tanítók bemutatkozása. 
− Nyílt tanórák a leendő tanítóknál. 
− Mesefoglalkozás 
− Nyelvi foglalkozás 
− Mozgásos foglakozás (sport, néptánc uszoda???) 
− Kézműves foglakozás 

Az óvodákat időben tájékoztatjuk a programok időpontjáról. 
A résztvevő szülőket emailben is értesítjük. 
 

5.1.3.2 Iskolai fegyelem javítása 
A pandémiás helyzet miatt bevezetett új szabályok következetes betartatása gyermekek-
kel, szülőkkel és az iskola látogatóival. 
Az iskolaőr bevonása a problémás helyzetek kezelésében. 
Új ügyeleti és étkezési rend megszervezése. 

 
5.1.3.3 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A tehetséggondozás tanórai vonatkozásai:  
− személyre szabott feladatsorok összeállítása, 
− időkitöltő feladatok,  
− könyvtárhasználati órák és szabadidős foglalkozások,  
− IKT eszközök használata a tanóráinkon,  
− differenciált házi feladatok,  
− kooperatív tanulásszervezés 

Tehetséggondozás területei: 
− Személyre szabott egyéni és kiscsoportos tehetséggondozást végzünk, mely napi-

rendünk, a tanulásszervezés fontos része minden évfolyamon és osztályban.  
− Sokféle, változatos szakköri kínálat. 
− Szorgalmazzuk az online tanulmányi versenyekre való benevezést. 
− A következő tanulmányi versenyekre neveztünk be (amennyiben a járványhelyzet 

lehetővé teszi): 
 Bendegúz Nyelvész verseny 
 Zrínyi matek 
 Bánki Matekverseny 
 Iskolai háziversenyek 
 Szorobán verseny 



Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola                                     MUNKATERV 2020/2021. 
 

 

 

 

30 
 

 

 

 

 

5.1.3.4 Iskolai hagyományok ápolása 
Tervezett hagyományos programjaink: 

− Egéravató 
− Papírgyűjtés 
− Polgáravatás 
− Karácsonyi vásár 
− Rotary-karácsony 
− Farsang 
− Márc.15-i műsor 
− Húsvéti vásár 
− Anyák napja 

Programjaink megvalósulása a járványhelyzet alakulásától függ. 

 
5.1.4 További céljaink 
− A jelenlegi bizonytalan helyzetben szeretnénk eredményesen, hagyományos kere-

tek között végigvinni és zárni a tanévet. 
− A Teams alapos megismerése és alkalmazása. Megismertetni a szülőkkel, tanulók-

kal, hogy a kapcsolattartás egyik legfontosabb eszköze legyen. 
 

5.1.5 Módszertani eljárások alkalmazása a tanórákon 
− Kooperatív tanulási módszerekkel minden tanuló bevonása a tanulási folyamatba. 
− Páros és csoportmunka 
− Differenciált tanórai munkáltatás 
− Változatos, játékos online feladatok 

 
5.1.6 Esélyegyenlőség biztosítása 

Fontos feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű tanulót képességeinek kibonta-
koztatásában. 
Az eltérő szociális helyzetből adódó hátrányok enyhítése érdekében igyekszünk rendsze-
res és bizalomra épülő kapcsolatot kialakítani a családokkal.  
Feladataink: 

− Törekszünk, hogy minél jobban megismerjük tanítványink családi körülményeit, 
szociális helyzetét. 

− Olyan nyílt, elfogadó légkört teremtünk, melyben a gyermek őszintén beszélhet 
gondjairól. 

− Minél előbb igyekszünk kideríteni a hátrányos helyzet okait, és az ifjúságvédelmi 
felelőssel, valamint a megfelelő szervezetekkel együttműködve segítséget nyúj-
tani.  

− Figyelemmel kísérjük, és segítséget nyújtunk a hátrányos helyzetű tanulóink beil-
leszkedéséhez és eredményes iskolai munkájához. 
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Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre több tanuló szorul egyéni fejlesz-
tésre, felzárkóztatásra. Tanóráinkon ezek a gyerekek differenciált feladatokat kapnak. A 
fejlesztést mennyiségbeli vagy minőségi, könnyebb, személyre szabott feladatokkal old-
juk meg. 
A pedagógusok óraszámában megjelenő fejlesztő foglalkozások keretében lemaradó ta-
nítványainknak egyéni fejlesztést tudunk biztosítani. Tapasztalataink szerint ez a rend-
szer jól működik, a tanító párok segítik egymás munkáját, hetente egy vagy két alkalom-
mal kerül sor fejlesztésre, felzárkóztatásra. Az egyéni fejlesztések hatékonyságát abban 
látjuk, hogy a megsegített tanulók többsége könnyebben lépést tud tartani a tanórákon, 
lemaradásuk mértéke csökken. 

 

5.1.7 Tervezett óralátogatások 
Munkaközösség vezetők látogatása: 

− az 1. osztályokban 
− új kollégáknál 

Alsós tanítópárok hospitálása egymás tanóráin. 
Gyesről visszatérő kolléga hospitálása az évfolyam osztályaiban. 
 

5.1.8 Belső továbbképzés 
Felkészülés az esetleges digitális oktatásra. 

 

5.1.9 Szakkörök 
Osztályszinten: szorobán, ügyes kezek, meseszakkör 
 

5.1.10 Munkaközösségi megbeszélések 
Aktuális programokhoz, problémákhoz, feladatokhoz kapcsolódóan  
Pl: ügyeleti, étkezési rend, egységes követelmények kialakítása, tanmenetek átalakítása, 
digitális platformok megismerése, alkalmazása.  
  

5.1.11 A tanévre tervezett versenyek (városi, megyei, területi, orszá-

gos) megnevezése 
Ld. tehetséggondozás 
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5.2 Humán munkaközösség 
 

 

5.2.1 Munkaközösség tagjai 
Mázikné Héjas Eszter – angol nyelv, kínai nyelv (mentorálás), etika; munkaközös-
ség-vezető 
Lőrinczné Mohácsi Beatrix – magyar irodalom és nyelvtan, német nyelv 
Benkovicsné Szabó Ildikó – ének-zene 
Biróné Erhardt Mária – történelem, magyar irodalom és nyelvtan, etika 
Bózsa Bernadett – angol nyelv 
Dervárné Lapicz Erika – magyar irodalom és nyelvtan, történelem, igazgatóhelyettes 
Domonkos Imre – rajz és vizuális kultúra 
Gomborné Bírócsák Anna – történelem, angol nyelv 
Kollárné Novák Ágnes – német nyelv, etika 
Kovács-Orosz Lívia - angol nyelv 
Szenti Judit – német nyelv, könyvtáros 

 
 

5.2.2 A tanév kiemelt feladatainak megvalósítása, célkitűzések 
Az idei tanév legfontosabb feladatának tekintjük, hogy az elmúlt tanévben a digitális ok-
tatás során végzett munka eredményét mind a tanulók mind a pedagógusok oldaláról 
megvizsgáljuk, értékeljük és a megszerzett tapasztalatokat felhasználva alakítsuk oktatási 
módszereinket úgy, hogy a tanulók felzárkóztatását, önálló tanulását minden lehetséges 
módon segítsük. 

− Igyekszünk tanulóközpontú, élményszerű oktatást biztosítani. 
− A tanórai munka hatékonyságának növelésére törekszünk változatos munkamód-

szerek alkalmazásával. 
− A digitális eszközök, oktatóprogramok valamint online felületek alkalmazásának 

lehetőségeivel megismertetjük diákjainkat. 
− Nagy hangsúlyt fektetünk a lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatá-

sára. 
− Az adott helyzethez alkalmazkodva igyekszünk a tehetséges diákoknak megméret-

tetési lehetőségeket biztosítani (online versenyek), sikerélményekhez juttatni 
őket. 

− A tanulók érdeklődésnek felkeltése céljából - amennyiben lehetséges – törekszünk 
a különböző kulturális programok által nyújtotta lehetőségekkel (könyvtár, mozi, 
múzeum, színház) élni.  

− Végzős diákjaink esetében elsődleges célunk, hogy a lehető legalaposabban felké-
szítsük őket a továbbtanulásra. 
 

5.2.2.1 Kompetenciafejlesztés 
Anyanyelvi kompetencia 
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Céljaink: 
− a későbbi tanulmányokhoz és a mindennapi életben szükséges olvasni és írni tudás 

(szövegértés, szövegalkotás) fejlesztése 
− az olvasás szeretetére, a szép beszédre, a helyes nyelvhasználatra nevelés 
− a kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés 
−  a tanulók érzelmi, szociális, intellektuális fejlődésének segítése 
− a kommunikációs képesség fejlesztése szóban és írásban – különös tekintettel az 

online térben való kommunikáció formáira, szabályaira 
− az országos kompetenciamérésre való felkészítés 

Idegen nyelvi kompetencia 
Céljaink: 

− a nyelvtanulás iránti motiváció felkeltése, erősítése 
− az idegen nyelvtudás fontosságának tudatosítása 
− hétköznapi életben felhasználható nyelvi ismeretek átadása változatos tevékeny-

ségformák alkalmazásával 
− közvetlen kommunikáció lehetőségének biztosítása a tanult idegen nyelven kül-

földi tanárral, diákkal  
− más népek kultúrájának, megismerése, toleranciára való nevelés  
− a digitális eszközök, online felületek megismertetése nyelvtanulás illetve külföldi 

diákokkal való kommunikáció céljából 
− az országos idegen nyelvi mérésre való felkészítés 

Hatékony önálló tanulás 
Céljaink: 

− az önálló tanulás sikeres megszervezéséhez való segítségnyújtás egyén és csoport-
szinten 

− az idővel való helyes gazdálkodás módszereinek megismertetése 
− az információk keresésének, valamint azok helyes alkalmazásának módjaival való 

ismerkedés 
Szociális és állampolgári kompetencia 
Céljaink: 

− a tanulók értékrendjének, gondolkodás- és viselkedésmódjának fejlesztése, alakí-
tása 

− segítségnyújtás az életvezetésben, az önálló véleményformálásban, a felelős dön-
téshozatalban 

− hatékony konfliktuskezelési eljárások, módszerek megismertetése 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
Céljaink: 

− az értékközvetítés, és az értékteremtés, személyiségfejlesztés  
− esztétikus munkák készítése, esztétikus környezet kialakításában való részvétel  
− kreativitásra való nevelés  
− az önálló alkotás megszerettetése 
− a zenére és a szépre nyitott érzékeny befogadó és alkotó képesség fejlesztése 
− zenei élmény nyújtása (közös éneklés öröme?)  
 



Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola                                     MUNKATERV 2020/2021. 
 

 

 

 

34 
 

 

 

 

 

5.2.2.2 Digitális kompetencia fejlesztése 
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 
kritikus használatát. Az infokommunikációs eszközök, online felületek használatának el-
sajátítása nem lehet csak az informatika tantárgy feladata. Minden tanórán hangsúlyt kell 
fektetni ezek megismertetésére, a tanulási folyamatban való aktív használatukra. 
Céljaink: Segítsük tanulóinkat abban, hogy 

− képesek legyenek adott témához kapcsolódó információk keresésére, értékelésére 
és tárolására 

− tudják az információkat rendszerezni, bemutatni  
− meg tudják valósítani az információk cseréjét online felületeken 
− képesek legyenek önálló dokumentumok létrehozására, megosztására 
− hatékonyan tudják használni a különböző online platformokat 
− a digitális térben való viselkedési szabályokat megismerjék és betartsák. 

 

 

5.2.3 A tanév feladatainak megvalósítása, célkitűzések 
5.2.3.1 Eredményes beiskolázás 

A beiskolázás iskolánkban kétirányú. Fontos, hogy a leendő első osztályos tanulóknak és 
szüleiknek bemutassuk iskolánkat és az előző évekhez hasonlóan két első osztályt tud-
junk indítani. Munkaközösségünk idegen nyelvet tanító tagjai Sulihívogató foglalkozást 
tartanak angol, német és kínai nyelvből. 
 A másik fontos feladat végzős diákjaink eredményes beiskolázása. A jelenlegi helyzet ko-
moly kihívások elé állítják a pedagógusokat, a szülőket és a diákokat is egyaránt. A beis-
kolázás korábbi években megszokott menete most nem ad támpontot, rugalmasan, nap-
rakészen kell követni az új és újabb információkat.  
Lehetőséghez mérten igyekszünk megtartani a Pályaválasztási témanapot, valamint in-
formációink szerint a végzős évfolyam tanulói részt vesznek egy kompetenciamérésben, 
amely a pályaorientációt hivatott elősegíteni. 
Az osztályfőnökök folyamatosan nyomon követik a középiskoláktól érkező információkat 
a nyílt napokkal, előkészítőkkel kapcsolatban és közvetítik ezeket a szülők és a diákok 
felé.  
A központi felvételi vizsgára való felkészülés magyar nyelv és irodalom és matematika 
órán kiemelt feladat. Osztályfőnöki és Etika órákon az önismereti illetve pályaismereti 
foglalkozásokra komoly hangsúlyt fektetünk.  
Célunk, hogy minden tanulónk érdeklődésének és képességeinek megfelelő középiskolá-
ban folytathassa tanulmányait és ott is sikeresen vegye az akadályokat.  
 

5.2.3.2 Iskolai fegyelem javítása 
Az idei tanév legfontosabb feladata az iskolai fegyelem tekintetében, hogy a járványügyi 
intézkedéseket tanulóink komolyan vegyék és a szabályokat maradéktalanul betartsák. 
Egységes és következetes fellépéssel, határozott intézkedésekkel igyekszünk ezt megva-
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lósítani. Azzal, hogy az osztályok a saját termükben tanulnak, illetve a keveredés az osz-
tályok között szünetben sem lehetséges több súrlódást, konfliktust sikerülhet megelőzni. 
Az iskolaőr jelenléte, segítsége nagyban hozzájárulhat az iskolai fegyelem javításához. 
Természetesen a házirendben foglalt szabályok továbbra is érvényesek, ezek betartására 
az összes pedagógus következetesen felhívja a tanulók figyelmét. Amennyiben vétséget 
követnek el tanulóink figyelmeztetéssel illetve a megfelelő fegyelmi fokozattal szankcio-
náljuk viselkedésüket.  
Fontos, hogy a szülőkkel is el tudjuk fogadtatni az iskola házirendjét és egymást segítve, 
támogatva érvényesítsük a szabályok betartását. 

 
5.2.3.3 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

Különös figyelemmel kísérjük a valamely területen jó képességekkel rendelkező tanuló-
ink foglalkoztatását, tehetséggondozását. Mindannyiunk felelőssége, hogy bevonjuk őket 
a szakköri munkába, tanórákon és tanórán kívül is helyzetbe hozzuk őket. 
Differenciált feladatokkal, és más újszerű munkaformákkal, valamint a gyermekek képes-
ségeinek megfelelő foglalkozások szervezésével, versenyekre való felkészítéssel segítjük 
a tanulók egyéni fejlődését.  
Sajnos az idei tanévben tehetséggondozó foglalkozások szervezésére nincs lehetőségünk 
a járványhelyzet miatt. Kivételt képez azonban az idegen nyelv oktatása. 
Angol nyelvből emelt szintű oktatás választható: 

− 7. és 8. évfolyamon 3 és 5 órás csoportot szervezünk. 
− 4. 5. és 6. évfolyamon heti 2 illetve 3 órában minden tanuló együtt dolgozik, a + 2 

tanórában tehetséggondozó foglalkozás keretein belül bővülnek ismereteik. 
Német nyelvből évfolyamonként 1 heterogén csoportot alakítunk: 

− 4. évfolyamon heti 2 órában minden tanuló együtt dolgozik, a + 2 tanórában tehet-
séggondozó foglalkozás keretein belül bővülnek ismereteik. 

− 5. évfolyamtól 8. évfolyamig heti 3 órában dolgoznak együtt a tanulók, a tehetsé-
gesek + 2 tanórában versenyekre készülnek, kiegészítő tananyagot dolgoznak fel. 

Kínai nyelv, mint második idegen nyelv tanulására is lehetőséget biztosítunk. 
− 4.  5. és 6. évfolyamon heti 2 órában szakköri keretek között van lehetőségük a 

kínai nyelv tanulására azoknak a tanulóknak, akik 1. évfolyamos koruk óta ismer-
kedtek a kínai nyelvvel. 

− Előzetes ismeretek hiányában heti 1 szakköri órában ismerkedhetnek a felsős ta-
nulók a kínai nyelvvel. 

A sajátos nevelési igényű tanulóink számára fejlesztő foglalkozásokat tartanak az EGYMI 
utazó gyógypedagógusai. A beilleszkedési-tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő 
diákjainknak iskolánk pedagógusai tartanak felzárkóztató foglalkozásokat a Nevelési Ta-
nácsadó által kiadott szakvéleményekben szereplő ajánlások figyelembe vételével. 
Felzárkóztató foglalkozást biztosítunk magyar nyelv és irodalom tantárgyból a 7. és 8. év-
folyamon Bíróné Erhardt Mária, az 5. és 6. évfolyamon Lőrinczné Mohácsi Beatrix vezeté-
sével. 
 

5.2.3.4 Iskolai hagyományok ápolása 
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Ez a tanév abban a tekintetben is komoly kihívás elé állít bennünket, hogy milyen módon 
tudjuk az iskola hagyományos programjait, rendezvényeit úgy megtartani, hogy a jár-
ványügyi helyzetnek megfelelő szigorú szabályoknak is megfeleljenek. A tanév tervezése 
során a szokásos programokat, megemlékezéseket beterveztük, de a mindenkori helyzet-
nek megfelelően döntünk, hogy ezeket milyen formában – online, hangoson keresztül 
vagy osztálykeretben – tartjuk meg vagy esetleg az idei tanévben elmaradnak.  
Szeretnénk, ha diákjaink nemcsak tanórákon vehetnének részt, hanem a közösségépítés 
fontos színterein, a szabadidős foglalkozásokon, ünnepélyeken és egyéb szórakoztató 
programokon is együtt lehetnének, de az idei tanévben az egészség az első és ehhez iga-
zítva kell alakítani a programjainkat. 

 
5.2.4 További céljaink 

Munkaközösségünk minden évben kiemelt feladatának tartja, hogy a belépő ötödik évfo-
lyamos tanulóknak megkönnyítse a felső tagozatba való átlépést. Az eddigi tanévekben is 
saját tantermet kaptak, az idei évben pedig minden osztály így tanul. A lehetőség most 
kevesebb a felsőbb évfolyamosokkal való keveredésre így kisebb az esély, hogy az idősebb 
tanulók befolyásolják a kisebbeket. 
A tanulószobai rend új szervezése mindegyik évfolyamnál előnyt jelent, hiszen kiscso-
portban tudnak foglalkozni a diákokkal a pedagógusok. 
Célunk az is, hogy a tehetséggondozás annak ellenére is teret kapjon, hogy órarendi órát 
nem kapnak rá a kollégák.  
Fontos, hogy a diákok otthoni körülményeit jobban megismerjük, különös tekintettel az 
informatikai eszközellátottságra illetve az internet hozzáférésre, hiszen ha újra digitális 
oktatásra kerül sor, akkor tudjunk segíteni azoknak a tanulóknak, akiknek erre nagy szük-
ségük van. 
Az idei tanév a rugalmasságról, toleranciáról kell hogy szóljon. Feladatunknak tekintjük, 
hogy diákjaink az iskolában biztonságban érezzék magukat és minden segítséget megkap-
janak, hogy sikeresen vegyék az akadályokat. 

 

5.2.5 Módszertani eljárások alkalmazása a tanórákon 
Céljaink elérésének érdekében szükséges a tanulók differenciálása, motiválása és változa-
tos módszerek alkalmazása. 
Tanulásszervezés vonatkozásában a hagyományos, frontális osztálymunka túlsúlya he-
lyett igyekszünk használni a tanulók együttműködésén alapuló kooperatív csoportmun-
kát valamint szívesen alkalmazzuk még az egyéni és páros munkát is. A különböző mun-
kaformák megválasztása, alkalmazásuk aránya mindig függ az elsajátítandó tananyag mi-
nőségétől, mennyiségétől, a tanóra jellegétől valamint az adott osztály illetve csoport ösz-
szetételétől, aktuális állapotától.  
A tanórai differenciálás elkerülhetetlen, mert eltérő a tanulók képesség-, készségszintje, 
tudásuk tartalma és mélysége. Ezért a tanulási-tanítási folyamatot a tanulókhoz kell iga-
zítani. A tanulásban lemaradó gyerekek munkáját fokozottabban ellenőrizzük, differenci-
ált segítséget adunk a tananyag megértéséhez. Igyekszünk  a verbális információhordozók 
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mellett, helyett más érzékelési területeket is bekapcsolni a folyamatba. A tehetséges tanu-
lók számára színteret biztosítunk tudásuk elmélyítésére, lehetőséget adunk szorgalmi fel-
adatok elvégzésére, az így megszerzett ismeretek bemutatására, versenyeken való rész-
vételre. 

 
5.2.6 Esélyegyenlőség biztosítása 

A képességeiket, szociális, mentális lehetőségeiket tekintve heterogén összetételű tanuló-
csoportok tagjainak alapos megismerésére és egyénre szabott sokoldalú fejlesztésére tö-
rekszünk . 
Tanulási nehézséggel küzdő tanulóinkat rendszeresen segítjük: tanórai differenciálással, 
tanórán kívüli egyéni vagy csoportos felzárkóztatással, fejlesztéssel, tudatos tervezéssel 
törekszünk eredményeket elérni az oktatás-nevelés folyamatában. Egyéni fejlesztési ter-
vet készítünk a szakértői javaslat figyelembevételével. Tantárgyi, ill. tantárgyrészi felmen-
tés esetén egyéni ütemezés szerint szervezzük a tanórákat. 
A szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknál családlátogatást kezdeményezünk. Az ered-
ményesebb tanulás érdekében tanáccsal látjuk el az arra rászoruló gyermekek szüleit.  
A tanulói lemorzsolódás megakadályozása érdekében szoros együttműködésre törek-
szünk az iskolánkban dolgozó szociális segítővel, a különböző segítő szervezetekkel, gyer-
mekvédelmi intézményekkel. Ismereteinket  továbbképzések keretében bővítjük, kollé-
gáinkkal egymást segítjük a veszélyeztetett tanulók iskolai előmenetelének javítása érde-
kében. 
Amennyiben a digitális oktatás akár rövidebb, akár hosszabb időre újra bevezetésre kerül, 
a hátrányos helyzetű tanulóink esetében különösen fontos, hogy biztosítsuk számukra a 
megfelelő eszközöket és folyamatos kapcsolattartással, megsegítéssel ösztönözzük őket a 
megfelelő munkavégzésre elkerülve, hogy behozhatatlan hátrányba kerüljenek. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a nyolcadik osztályos tanulók középiskolára való felkészítésére 
annak érdekében, hogy az általános iskolából a középiskolába való átmenet sikeresebb 
legyen, jobban meg tudjanak felelni a középiskolák által támasztott követelményeknek. 

 

5.2.7 Tervezett óralátogatások 
Az idei tanévben a pedagógusokra nehezedő fokozott terhelés, valamint az esetleges hi-
ányzások miatt nehezebb feladat az óralátogatásokat megszervezni. A belépő ötödik év-
folyamon az osztályfőnökök hospitálnak saját osztályuk tanóráin, valamint a pedagógus 
önértékelés során az iskolavezetés adott kollégák óráit fogják látogatni. 
 

5.2.8 Belső továbbképzés 
A belső továbbképzések fókuszában a digitális oktatáshoz szükséges segítségnyújtás, a 
megfelelő informatikai ismeretek  elsajátítása valamint a különböző online felületek meg-
ismerése áll. 
Adott tantárgyat tanítók egymás között kiscsoportos foglalkozások keretében megismer-
tetik egymással az általuk használt online felületeket, tananyagokat és megosztják egy-
mással tapasztalataikat. 
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5.2.9 Szakkörök 
Tantárgyfelosztásnak megfelelő szakköröket szervezzük és tartjuk meg diákjaink szá-
mára. 
 

5.2.10 Munkaközösségi megbeszélések 
Augusztus: 

− Az intézményi dokumentumok – Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ – módosí-
tása, elfogadása 

− Az iskola helyi tantervének elfogadása 
Szeptember: 

− A tanév feladatai, a munkaterv és az ütemterv elkészítése 
− Adminisztrációs feladatok elvégzése, tanmenetek megbeszélése 
− Egyéni feladatvállalás 
− Szakkörök, egyéni és csoportos felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozó fog-

lalkozások, megszervezése, elindítása  
− Levelezős versenyekre való jelentkezés 

November: 
− A „Péntek 13” rendezvény szervezési feladatai 
− A szakmai munka értékelése, aktuális problémák 

Január: 
− Sulihívogató foglalkozásra való felkészülés 

Február: 
− Az 1. félév értékelése, farsangi készülődés 

Április: 
− Aktuális témák megvitatása 

Május: 
− Az országos kompetenciaméréssel és az országos idegen nyelvi méréssel kapcso-

latos feladatok 
Június: 

− Az éves munka értékelése, tanév végi beszámoló 
 

  

5.2.11 A tanévre tervezett versenyek (városi, megyei, területi, orszá-

gos) megnevezése 
Amennyiben a vírushelyzet engedi és a versenyek megrendezésre kerülnek, akkor a kö-
vetkező versenyeken kívánunk részt venni: 
Magyar nyelv és irodalom 

− Deák Ferenc városi szövegértési verseny 
Angol nyelv 

− Spelling városi verseny 
− Sebők Gábor emlékverseny 
− Play and win! országos levelezőverseny 
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−  Városi angol civilizációs verseny 
Történelem 

− Városi történelem verseny 
Egyéb, nem tantárgyhoz köthető versenyek: 

− Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny 
− Vigyázz! Kész! Pénz! regionális verseny 

Amennyiben személyes jelenlétű versenyt nem lehet rendezni, akkor online formában 
igyekszünk tehetséges tanulóinknak biztosítani a megmérettetés lehetőségét. 
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5.3 Reál munkaközösség 
 

5.3.1 Munkaközösség tagjai 
Benkovicsné Szabó Ildikó  matematika – ének – zene  
Hámosné Kiss Andrea  földrajz – testnevelés - gyógytestnevelés 
Kuruczné Fenyvesi Judit  informatika   
Nagy Tímea    kémia - matematika 
Domonkosné Gász Andrea  fizika – matematika - informatika 
Domonkos Imre    földrajz – rajz 
Kutas Zsófia    biológia- technika 
Gogolákné Kiskőrösi Zsuzsanna testnevelés 
Arató Zoltán    testnevelés 
Városi László    testnevelés 
Önértékelési munkacsoport tagja: Nagy Tímea 
Erdei iskolai team vezetője: Kutas Zsófia 
Diákönkormányzat vezetője. Gogolákné Kiskőrösi Zsuzsanna 
Ifjúságvédelmi felelős: Domonkosné Gász Andrea 

 
 

5.3.2 A tanév kiemelt feladatainak megvalósítása, célkitűzések 
5.3.2.1 Kompetenciafejlesztés 

A tanév kiemelt feladatát képezi iskolánk tanulóinak az országos kompetenciamérésen 
elért eredményeinek a javítása. 
A kulcskompetenciák fejlesztésének céljai, feladatai: 

− a matematikai gondolkodás és alkalmazás képességének fejlesztése; 
− a megszerzett tudás alkalmazása a mindennapi életben; 
− személyiségfejlesztés; 
− közösségfejlesztés; 
− a matematikai kompetenciához szükséges ismeretek, képességek, attitűdök; 
− matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára 

való szocializálás terén; 
− a természettudományos és technikai-kompetencia gyakorlatközpontú szerepe az 

ismeretek elsajátításában; 
− esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése;  
− egészséges életmódra, egészség-megőrzésre, egészségtudatos életvezetésre való 

nevelés; 
− környezettudatos magatartásra nevelés;  

A kulcskompetenciák fejlesztésének tanórán kívüli lehetőségei: 
− osztálykirándulások, természetjárás, túrázás; 
− Határtalanul program; 
− Erzsébet táborok; 
− iskolai könyvtár; 
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− szabadidős programok; 
− szakkörök; 
− sportkörök;  
− versenyek; 
− műsorok; 
− projektek. 

A tanórai feladatokba és a témazárókba olyan típusú feladatokat építünk be, melyekről a 
kiértékelés során bebizonyosodott, hogy folyamatos gyakorlásra szorulnak. A kompeten-
ciaalapú oktatásunkban hangsúlyossá vált a tevékenységközpontú tanulásszervezés. Is-
kolánk mindennapjaiban megjelennek a kooperatív módszerek, technikák a projekt alapú 
oktatás és a differenciálás módszerei. 
A kompetenciamérésre való felkészülés az éves munkánk kiemelt részét képezi. Tanuló-
inkkal az előző évek feladatsorait csoportonként rendszeresen megoldjuk. A rendelkezé-
sünkre álló feladatbankot évről-évre bővítjük. Matematikaórán a fejlesztő értékelés kere-
tében tanulóinknál egyénre szabott differenciált feladatokat alkalmazunk. 
A Kompetenciamérésre való felkészülés részét képezi még annak a meghatározása, hogy 
a szaktanárok a jobb eredményesség érdekében tantárgyukon belül milyen feladattípu-
soknál tudnak segítséget nyújtani. 
Az eredményesség érdekében a kompetenciafejlesztésre alkalmas feladatok, módszerek 
használata nem csak a matematikaórák, hanem a többi szakórák részét kell, hogy képezze. 
Cél, hogy az iskolai mérések és mérőeszközök legyenek összhangban a kompetenciaalapú 
oktatással és az országos mérések feladattípusaival. Így a tanulók a kompetenciafejlesztő-
munka mellett megkapják a fejlődésükhöz szükséges ismeretanyagot is. 
Felelősök a 6. és a 8. évfolyam felkészítésében:  
Benkovicsné Szabó Ildikó, Nagy Tímea, Domonkosné Gász Andrea 

Fejlesztendő 
területek 

Fejlesztendő képes-
ségek, készségek 

Munkaformák, tevé-
kenységek 

Eszközök 

Szám- és 
mennyiség-
fogalom 

Reakcióidő, számo-
lási képesség, mű-
veletvégzési sebes-
ség 

Fejszámolást segítő já-
tékok; Önálló gyakorló 
feladatsorok számítógé-
pes programok segítsé-
gével 

 Számítógépes gyakor-
lóprogramok; számoló 
korongok; számoló 
pálcikák; számegye-
nes; dobókocka; színes 
rudak; játékpénz; do-
minó; számkártyák; 
mágneses törtkorong 
készlet 

Műveletek 
megértése, 
alkalmazása 

Szabályalkotás, ösz-
szefüggések felis-
merése, szövegér-
tés 

Modellalkotás, vázlat-
rajz készítése, animá-
ciós filmek megtekin-
tése csoportban és önál-
lóan; Adatgyűjtés, váz-
latkészítés, lényeges in-
formációk aláhúzása; 

Tankönyv; Internet; 
számoló korongok; 
számoló pálcikák; 
számegyenes; dobó-
kocka; színes rudak; 
játékpénz; dominó; 
számkártyák; törtko-
rong készlet 
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Azonos tulajdonságok 
alapján csoportosítás. 

Logikai fel-
adatok meg-
oldása 

Problémaérzékeny-
ség, eredetiség, kre-
ativitás, szövegér-
tés 

Stratégiai és társasjáté-
kok alkalmazása, rejt-
vényfejtés 

Társasjátékok; szá-
moló korongok; szá-
moló pálcikák; szám-
egyenes; dobókocka; 
színes rudak; játék-
pénz; dominó; szám-
kártyák; törtkorong 
készlet; logikai lapok 

Geometriai 
feladatok 

Térlátás, térbeli vi-
szonyok, hosszú-
ság-becslés, rész-
egész észlelése, ész-
lelési sebesség 

Mérések, becslések ön-
állóan és kiscsoportban; 
Térben és időben való 
tájékozódás 

Mérőeszközök; térkép; 
mértani testek; síkido-
mok; térhálók; tükör; 
Babylon térépítő kész-
let;  geometriai él-váz-
modell 

Tudásszerző 
képességek 
fejlesztése 

Rendszerezés, kö-
vetkeztetés, össze-
függések felisme-
rése, gondolatok 
megfogalmazása, 
sejtések-bizonyta-
lanságok kipróbá-
lása, események va-
lószínűségének fel-
ismerése, statiszti-
kai elemzés képes-
sége, függvény-
szemlélet 

Sorozatalkotások tár-
gyakkal, alakzatokkal, 
számokkal; Kiscsoport-
ban vagy önállóan tör-
ténő feladatértelmezés 
és megoldás; Kombina-
tív és valószínűségi játé-
kok kiscsoportban; Ön-
álló adatgyűjtés, grafi-
konok és közös elemzé-
sük, értelmezésük 

Testek; síkidomok; In-
ternet; újságok; szá-
moló korongok; szá-
moló pálcikák; szám-
egyenes; dobókocka; 
színes rudak; játék-
pénz; dominó; szám-
kártyák; törtkorong 
készlet 

Tanulási ké-
pességek 

Memóriaterjede-
lem, asszociatív me-
mória, értelmes me-
mória, tanulási se-
besség 

Memóriafejlesztő gya-
korlatok és asszociatív 
játékok alkalmazása 

Feladatlapok; testek; 
kirakójátékok számoló 
korongok; számoló 
pálcikák; számegye-
nes; dobókocka; színes 
rudak; játékpénz; do-
minó; számkártyák; 
mágneses törtkorong 
készlet 

 
5.3.2.2 Digitális kompetencia fejlesztése 

Kiemelt feladatként kezeljük, hogy tanulóink digitális kompetenciája 
folyamatosan fejlődjön. 
Fejlesztési feladataink: 
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− Az online oktatás során bevezetett módszerek további felhasználása, beépítése a 
mindennapi gyakorlatba. 

− Az IKT és online felületek, eszközök használata tanórán és a házi feladatok megol-
dásánál. 

− Informatikaórán a KRÉTA, TEAMS, Redmenta… rendszerek biztos felülethasznála-
tának elsajátítása. 

− A magabiztos és kritikus, a felelősségteljes felülethasználat kialakítása a munka, a 
kommunikáció és a szabadidő terén. 

− Az elektronikus információk, adatok és fogalmak keresése, gyűjtése és feldolgo-
zása valamint szisztematikus módon történő felhasználása; 

− A  megfelelő segédeszközök (prezentációk, grafikonok, táblázatok, térképek) hasz-
nálata; 

− Az internetes oldalak elérése és az azokon történő keresés, valamint internet alapú 
szolgáltatások, pl. vitafórumok és elektronikus levelezés helyes használata; 

− Az IKT használata a kritikai gondolkodás, kreativitás szolgálatában. 
 

5.3.3 A tanév feladatainak megvalósítása, célkitűzések 
5.3.3.1 Eredményes beiskolázás 

 
5.3.3.2 Iskolai fegyelem javítása 

A tanulási-tanítási folyamat sikerességének egyik fontos előfeltétele a tanulók felelősség-
teljes és fegyelmezett részvétele az iskolai tevékenységekben. 
Napjainkban az iskolai fegyelem, magatartás és beilleszkedési zavarral küzdő tanulók ke-
zelésének és sikeres taníthatóságának az alapfeltétele: pozitív együttműködés megtalá-
lása a tanulóval, a szülővel, a nevelőtársakkal. 
A tanév elején Szülői levélben adtunk tájékoztatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által a COVID-19-hez kapcsolódó INTÉZKEDÉSI TERVRŐL, módosításáról, a protokoll sza-
bályairól, illetve a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendjéről. 
 A szeptemberi osztályfőnöki órán és szülői értekezleten megbeszéltük a zavartalan tan-
évkezdéshez kapcsolódó elvárásokat. 
Egységes szemléletmódot képviselünk az intézmény látogatásával, az egészségügyi szem-
pontból biztonságos környezet kialakításával, a tanulói hiányzások kezelésével, az étkez-
tetéssel kapcsolatos szabályok alkalmazásában. 
A Házirendet a tanulóknak és a szülőknek is ismertettük. A tanév során felmerülő esetek-
nél mindig hivatkozunk a megfelelő pontjaira. 
A fegyelmi intézkedések fokozatait a pedagógia programban leírtak szerint következete-
sen betartjuk, a szülőt telefonon vagy személyesen minden esetben tájékoztatjuk. Súlyo-
sabb esetekben személyes megbeszélést, párbeszédet folytatunk a gyermek-szülő- peda-
gógus között. 
Folyamatosan konzultálunk az osztályban tanító tanárokkal a problémás esetekről, gye-
rekekről. 
Adott esetben a Családsegítő Szolgálathoz, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz, a vé-
dőnőhöz, iskolapszichológushoz fordultunk segítségért.  
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Létrehoztuk iskolánkban a Mentálhigiéniás csoportot, amelynek munkája  
a felső tagozaton az iskolai fegyelem javításához elengedhetetlen egységes pedagógiai rá-
hatás részét képezi. 
Intézményünkben az idei tanévtől az iskolai fegyelem javítását még az   
ISKOLAŐR munkája is segíti. 

 
5.3.3.3 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A tehetséggondozás céljai: felismerni, fejleszteni a tehetségígéreteket, szaktárgyi tudásuk 
gazdagítása, mélyítése, személyiségfejlesztése. 
A tehetséggondozás kiemelt feladatai: a megfelelő bizalmi légkör megteremtése, a moti-
váció folyamatos fenntartása, a pedagógusok ösztönző attitűdje.  
A tehetséggondozás lehetőséget biztosít a kötelező tananyagon túli ismeretszerzésre, a 
képességek, készségek magas szintű kibontakoztatására, a versenyekre való eredményes 
felkészülésre. 
 A tehetséggondozás megvalósításának kiemelt részét képezik:  

− iskolai tanítási órákon a differenciálás (a képességeknek megfelelő feladatok 
adása), 

− magasabb óraszámú oktatások,  
− kiscsoportos, egyéni tehetséggondozó foglalkozások,  
− szakköri munka, 
− tanulmányi versenyek , 
− tanulói pályázatok, 
− sportversenyek, 
− egyéni foglalkozások, 
− képzőművészeti kiállítások, 
− rendezvények,  
− műsorok, 
− középiskolai előkészítők. 

A tehetséggondozást matematikából a 2020/2021-es tanév I. félévében: 
8. évfolyamon: Domonkosné Gász Andrea és Nagy Tímea végzi heti 1-1 órában. 
A Diáksportkör, az Úszás, a Vízi-sport a Járványhelyzetre való tekintettel az I. félévben 
elmarad. 
Solti Csilla ösztöndíj  
Az idei tanévben is meghirdetjük a Bánki Donát Utcai Általános Iskola azon tanulója szá-
mára, aki a matematikai és informatikai ismereteket példásan elsajátítja, megszerzett tu-
dását saját maga és iskolája jó hírének erősítésére használja, legalább jó tanulmányi ered-
ményt ér el, és magatartásával is méltó az elismerésre. 
A pályázók köre: 7-8. osztályos tanulók. 
Pályázni lehet egy fogalmazással, melyben a pályázó bemutatja saját magát, és alkalmas-
ságát az ösztöndíj elnyerésére. 
A pályázat beadási határideje: 2021. január 31. 
A pályázat formai követelményei: kézzel vagy géppel írva, papír formátumban az igazga-
tónak címezve. 
A pályázat elbírálásának és az ösztöndíj odaítélésének határideje: 2021. február 28. 
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Az ösztöndíj időtartama: Február, március, április, május, június hónap. 
Az ösztöndíj összege: 3.000 Ft/hónap, melyet havonta egyszer az igazgatótól vehetnek át 
a tanulók. 
Az ösztöndíj kiosztása: Február 28. 
                                            Március 26. 
                                            Április 29. 
                                            Május 28. 
                                            Június 11.  
Az ösztöndíjban részesíthetők száma: 1-3 fő 
Felelős: Benkovicsné Szabó Ildikó 
Solti Csilla díj 
Díjazottak száma: 1 fő 
A Bánki Donát Utcai Általános Iskola azon tanulója számára, aki Solti Csilla ösztöndíjas-
ként a matematikai és informatikai ismereteket példásan elsajátította, megszerzett tudá-
sát saját maga és iskolája jó hírének erősítésére használta, általános iskolai tanulmányait 
díjazásra méltó magatartással, eredményesen befejezte. 
Ajánlatot a díj elnyerésére a matematika munkaközösség tagjai 2021. május 20-ig tehet-
nek az igazgatónak. 
Az elbírálók köre: a 7-8. osztályos osztályfőnökök és a matematika munkaközösség tagjai. 
A díj átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor. 
 
Felzárkóztatás: 
Az idei tanévben a felzárkóztató foglalkozásokat matematikából osztályszinten tartjuk 
meg. 
A felzárkóztató munkánk során figyelembe vesszük a szakértői bizottság által meghatá-
rozott fejlesztési területeket. 
Módszereink: 

− egyénre szabott módszereket alkalmazunk,  
− a gyerekek családjával folyamatosan együttműködünk, 
− esetmegbeszélést tartunk a pszichológus bevonásával,  

folyamatos kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval, Szakértői és Rehabilitációs Bizott-
sággal, Gyermek ideggondozóval, Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal, logopédussal. 
 
A felzárkóztatást a következő pedagógiai tevékenységek segítik: 

− az egy osztályban tanító tanárok együttműködése, 
− egységes nevelési elvek alkalmazása, 
− megfelelő tanulási környezet kialakítása, 
− a pozitív énkép kialakulásának támogatása, 
− teljesíthető, reális követelmények támasztása. 
− BTMN-s tanítványaink egyéni és kiscsoportos felzárkóztatásban, fejlesztésben va-

lamint tanórán belüli megsegítésben részesülnek.  
           

 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének célja: 
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− A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, kompenzálása, a képességek ki-
bontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük specifikus szempontú támogatása. 

− Az utazó gyógypedagógiai hálózat szakembereinek közreműködésével sajátos ne-
velési igényű tanítványaink egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésben, valamint osz-
tálytermen belüli megsegítésben részesülnek. 

A felzárkóztató foglalkozásokat matematikából a 2020/2021-es tanévben osztályszinten 
Domonkosné Gász Andrea és Nagy Tímea végzik. 
 

5.3.3.4 Iskolai hagyományok ápolása 
A 2020/2021-es tanévben a BÁNKI DONÁT TERÜLETI MATEMATIKA VERSENYT 
2 fordulós online versenyként hirdetjük meg. 
A verseny időpontja:  
I. forduló: 2020. november 26. (csütörtök) 14 óra 
II. forduló: 2021. március 25. (csütörtök) 14 óra 
 
 

Tervezett, megtartott 
programok, rendezvények 

Időpont Felelősök 

Témanap: Európai Diáksport Nap 2020. szeptember 
25. 

Gogolákné Kiskőrösi Zsu-
zsanna 

Állatok Világnapja 2020. október 2.  Kutas Zsófia 
Földünkért Világnap 2020.október 16. Hámosné Kiss Andrea 
Füstmentes nap 2020.november 16. Domonkos Imre 
AIDS elleni világnap 2020.december 1. Kutas Zsófia 
Jedlik iskolai fordulója 2021. január Domonkosné Gász Andrea 
NETFIT mérés kezdete 2021. január 11. Gogolákné Kiskőrösi Zsu-

zsanna 
Hámosné Kiss Andrea 
Arató Zoltán 

Központi felvételi 2021.Január 23. Domonkosné Gász Andrea 
Benkovicsné Szabó Ildikó 

Jedlik területi  2021. február Domonkosné Gász Andrea 
Solti Csilla Ösztöndíj meghirde-
tése, pályázatok elbírálása 

2021. február 20. Benkovicsné Szabó Ildikó 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2021. február 15. Benkovicsné Szabó Ildikó 
Bánki Donát Területi Matematika-
verseny 

2021. november 26. 
2021. március 25. 

Benkovicsné Szabó Ildikó 

Víz Világnapja 2021. március 22. Nagy Tímea 
NETFIT mérés befejezése 2021. április 23. Gogolákné Kiskőrösi Zsu-

zsanna 
Föld napja 2021. április 22. Hámosné Kiss Andrea 
Hevesy György Országos Kémia 
Verseny 

2021. március Nagy Tímea 
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Tervezett, megtartott 
programok, rendezvények 

Időpont Felelősök 

Madarak és fák napja  2021. május 10. Kuruczné Fenyvesi Judit 
Kutas Zsófia 

Kompetenciamérés Természettu-
domány 

2021. május 21. Hámosné Kiss Andrea 

Országos Kompetenciamérés 2021. május 26. Benkovicsné Szabó Ildikó 
Nagy Tímea 
Domonkosné Gász Andrea 

 

5.3.4 További céljaink 
Tantárgy Cél, feladat Kiemelt feladat 

 

 

 

 

 

MATEMA-

TIKA 

- készségek, képességek kialakítása, fej-
lesztése  
- gondolkodás fejlesztése tevékenységgel, 
játékkal, megfelelő eszközzel, jól választott 
feladatokkal  
- a matematikai eredmények javítása  
- tehetséges tanulók fejlesztése  
- tanulási nehézséggel küzdő tanulók segí-
tése  
- matematikai kompetencia fejlesztése  
- matematikai eszközök használatának el-
sajátítása  
- egyéni és csoportmunka továbbfejlesz-
tése  
-differenciált munka  
- matematikai szemlélet kialakítása  

- országos kompetencia-
mérésre való készülés  
- a tanulók felkészítése a 
mindennapi problémák 
megoldására  
- logikus gondolkodás erő-
sítése más tárgyak bevo-
násával  
- szövegértés fejlesztése 
szöveges feladatokon ke-
resztül  
 

 

 

 

 

 

FIZIKA- KÉ-

MIA 

- az irányított és az önálló természettudo-
mányos ismeretszerzés módszereinek al-
kalmazása  
- megismertetjük a tanulókkal az élettelen 
anyagok legfontosabb érzékelhető és 
mérhető tulajdonságait, az anyagi világ 
változásainak törvényszerűségeit  
- fejlesztjük az ok-okozati tényezőket fel-
táró képességeiket  
- motiváljuk a tanulókat arra, hogy a ter-
mészet jelenségeire, változásaira odafi-
gyeljenek, megismerjék azokat  

-a tanulók érdeklődésének 
- felkeltése a természet je-
lenségei iránt  
 

 

 

 

- a természettudományos gondolkodás-
hoz szükséges képességek megalapozása  
- ok-okozati összefüggések megláttatása  

- ökológiai szemlélet  
- az egészség tudatos meg-
őrzés  
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BIOLÓGIA 

FÖLDRAJZ 

TERMÉSZET-

ISMERET 

- csoportmunka, önálló megfigyelés, gyűj-
tőmunka, munkáltató órák szervezése a 
hatékony és önálló tanulás segítése  
- projekt munka, csoportmunka-tanulási 
élmények szervezése  
- természetvédelem jeles napjainak meg-
ünneplése, környezetvédelmi akciónapok, 
papírgyűjtés  
- kommunikációs képességek megalapo-
zása, fejlesztése-információ gyűjtés  
- egészségmegőrzés  

 

TECHNIKA - a technológiai folyamatok alapvető is-
mereteinek gyakoroltatása  
- az eszközök szakszerű használata, prob-
lémák gyakorlati megoldása  
- alkotó munka, az alkotás örömének át-
élése  
- a műszaki kommunikáció elsajátítása  
- egészséges életvitelre felkészítés  
- kreativitás fejlesztése  

-iskola dekorálása  
 

TESTNEVE-

LÉS 
- kiemelt sportágak az atlétika, torna, ko-
sárlabda, röplabda, labdarúgás  
- képességfejlesztő órákon ezen sportágak 
gyakorlásához szükséges képességek ki-
alakítása  
- sportnapok szervezése   
- NETFIT mérés 
- Diákolimpiai versenyeken való részvétel  
 

- Diákolimpiák  
- Tömegsport  
 

INFORMA-

TIKA 
- korszerű alkalmazói készség kialakítása  
- az algoritmikus gondolkodás fejlesztése  
- a tanulók rendszerszemléletének kiala-
kítása, fejlesztése  
- önálló munkára nevelés  
- együttműködésre nevelés  
- igényességre nevelés  
- az informatika és a társadalom kölcsön-
hatásának felismerése  
- a digitális kompetencia fejlesztése, az al-
kalmazói programok felhasználói szintű 
alkalmazása 
- az információ szerzése, értelmezése, fel-
használása, az elektronikuskommunikáci-
óban való aktív részvétel  

- az informatikai ismere-
tek folyamatos megújítá-
sára való belső igény kiala-
kítása  
- versenyekre való felké-
szítés  
- suliújság  
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5.3.5 Módszertani eljárások alkalmazása a tanórákon 
A járványhelyzet miatt a csoportbontásokat a tanév I. félévében megszüntettük, így a ma-
tematika és a testnevelés órákat osztályszinten tanítjuk. 
A testnevelésórák 5 óráját a COVID-19 miatt a következőképpen osztjuk fel: 

− 1 db óra a II. félévben tömbösítve kerül megtartásra. 
− 1 db óra elméleti óra lesz az osztályteremben. 
− 3 db órát a szabadban, az udvaron tartunk meg. 

 
 Alkalmazott eljárások, módszerek, eszközök: 

− magyarázat 
− előadás 
− megbeszélés, beszélgetés 
− vita 
− szemléltetés 
− csoportmunka 
− páros munka 
− egyéni munka 
− differenciálás 
− projektmunka 
− játék 
− számítógép 
− internet 
− multimédia 

Tanórai feladataink: 
− Minél hatékonyabban kihasználni a szaktantermeinkbe felszerelt interaktív táblák 

adta lehetőségeket.  
− Kooperatív módszerek alkalmazása.  
− Tanulást segítő módszerek megismertetése az önálló tanulás segítésére. 
− Egyéni képességeket figyelembe vevő képességfejlesztés és számonkérés alkalma-

zása, szakvélemények figyelembevétele. 
− Iskolai tanösvény fenntartása. 
− Madárbarát iskolaudvar gondozása - itatók és oduk karbantartása, újak kihelye-

zése.  
− Differenciált képességfejlesztésre tervezett eljárások, módszerek, egyéni fejleszté-

sek érvényesítése. 

 
5.3.6 Esélyegyenlőség biztosítása 

Cél: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási helyzetének folyamatos javítása, 
a kulcskompetenciák fejlesztése. 
Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseink 

−  a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrált oktatása, 
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− SNI tanulók fejlesztése utazó gyógypedagógiai ellátás keretében, sajátos bánásmód 
biztosítása, 

− beilleszkedési-tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók fejlesz-
tése iskolán belül, ezzel együtt sajátos pedagógiai megsegítése, 

− hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pályázatokon való részvé-
tele, 

− bizalomra épülő kapcsolat kialakítása a szülőkkel, 
− a hátrányos helyzet okainak mielőbbi feltárása, orvoslása,  
− folyamatos segítségnyújtás az eredményesebb iskolai munkához, 
− differenciált, egyénre szabott feladatok alkalmazása, 
− rendkívüli egyéni fogadóórák szülőknek és gyerekeknek, 
− szükség esetén ifjúságvédelmi felelőssel családlátogatás, 
− osztályfőnököknek az osztályban tanító kollégákkal, ifjúságvédelmi felelőssel, 

pszichológussal, családsegítővel folyamatosan kapcsolattartása, 
− kreatív, interaktív feladatokkal teli versenyek szervezése, 
− helyes életvitelhez, egészséges életmódhoz szükséges minták kialakítása, szemé-

lyes példamutatásra törekvés, 
− az iskola és az otthon közötti kapcsolat erősítése, 
− a hátrányos helyzetű szülők segítése gyermekük eredményesebb tanulása érdeké-

ben.  
 

5.3.7 Tervezett óralátogatások 
A tanév során 2 hospitálást tervezünk személyenként. 
Cél, hogy a munkaközösségünk azonos tantárgyakat tanító tagjai jussanak el egymáshoz 
minimum egy alkalommal a tanév során. 
Fő megfigyelési szempont: alkalmazott módszerek. 
Az osztályfőnökök a saját osztályukban lehetőség szerint nézzenek meg minél több órát. 
Fő megfigyelési szempont: a tanulók órai munkája, magatartása. 
A hospitálások során nemcsak a pedagógus pedagógiai kultúrájának megismerését tart-
juk fontosnak, hanem a tanulócsoportok megismerését is. Külön figyelmet szenteltünk a 
tanári tevékenységekre, módszerekre, valamint a tanulók tevékenységeire, megnyilvánu-
lásaira, a digitális kommunikáció eszközeinek az alkalmazására. 
 
 

5.3.8 Belső továbbképzés 
Cél: Digitális kompetenciáink folyamatos fejlesztése, felkészülés a távoktatásra. 
Augusztus hónapban 3 alkalommal IKT belső továbbképzést tartottunk. 
 

5.3.9 Szakkörök 
Tantárgyfelosztásnak megfelelő szakköröket szervezzük és tartjuk meg diákjaink szá-
mára. 
 

5.3.10 Munkaközösségi megbeszélések 
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Munkaközösségi megbeszéléseket az ütemtervben felsorolt témákban a tervezett esemé-
nyekhez kapcsolódóan havonta tartunk.  
 

  

5.3.11 A tanévre tervezett versenyek (városi, megyei, területi, orszá-

gos) megnevezése 
Versenyeink a 2020/2021-es tanévben: 
- Zrínyi Ilona Matematikaverseny: 
Nevezési határidő: 2020. október 13. (kedd) 
1. forduló (iskolai): 2020. december 7. 14:00 (hétfő)  
2. forduló (megyei): 2021. március 5. 14:00 (péntek) 
3. forduló (döntő): 2021. április 16-18.  
- Megyei Matematikaverseny: 
Nevezési határidő: 2020. november 10. (kedd) 
1. forduló: 2021. január 11. 14:00 (hétfő) 
2. forduló: 2021. február 22. 14:00 (hétfő) 
- Matematika Internetes verseny: 
Az internetes versenyen csak azok indulhatnak, akik beneveztek a Zrínyi Ilona Matemati-
kaversenyre. Az internetes versenyre külön nevezni nem kell, a Zrínyi Ilona Matematika-
versenyre történt nevezéssel automatikusan neveztek az internetes versenyre is.  
- Bánki Donát Online Területi Matematikaverseny: 
1.forduló:2020. november 26.(csütörtök) 14 óra 
2. forduló: 2021.március 25.( csütörtök) 14 óra 
- Jedlik Ányos matematika-fizika verseny 
- Hevesy György Országos Kémia Verseny 
- Babits Mihály Gimnázium Szellemeskedő vetélkedője 
- Árpád Kupa Informatika verseny 
- Madarak és fák napja 
 

Ütemtervünk 
Szeptember: 
Az éves feladatok megbeszélése. 
A tanmenetek átdolgozása a megbeszélt szempontok alapján. 
Témanap: Európai Diáksport Nap 2020. szeptember 25. 
Felelős: Gogolákné Kiskőrösi Zsuzsanna 
Október 
Állatok Világnapja: Október 2.- Kutas Zsófia 
Nevezés a Zrínyi Ilona Matematikaversenyre: 2020. október 13. 
Nevezés az Internetes Matematikaversenyre: 2020. október 13. 
Földünkért Világnap: Október 16.-Hámosné Kiss Andrea 
Október 30. - Bánki Donát Területi Matematikaverseny feladatsorainak megbeszélése, le-
adása. 
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November  
November 10. – Nevezés a Megyei Matematika Versenyre 
Füstmentes nap: november 16.-Domonkos Imre 
November 16. – Nevezés a Bánki Donát Területi Matematikaversenyre. 
November 19. -  Bánki Donát Területi Matematikaverseny feladatsorainak feltöltése a 
Redmentába. 
November 26. - Bánki Donát Területi Matematikaverseny I. fordulója. 
Belső továbbképzés 
Témája: Digitális kompetencia fejlesztése 
Felelős: Domonkosné Gász Andrea 
December  
A Kompetenciamérésre való felkészítő munka megbeszélése. 
2020. december 4.- A Bánki Donát Területi Matematikaverseny I. fordulójának a megbe-
szélése, eredményeinek nyilvánossá tétele a Redmentán. 
2020. december 7.  14 óra – A Zrínyi Ilona Matematikaverseny 1. fordulója 
Január 
NETFIT mérés kezdete. 
Solti Csilla ösztöndíj meghirdetése. 
Január 11.- A Megyei Matematikaverseny 1. fordulója 
Központi felvételire való felkészítés 2021. január 23-ig. 
Február 
Solti Csilla ösztöndíj megbeszélése. 
A félév tapasztalatainak megbeszélése. 
Március  
Bánki Matematikaverseny 2. fordulója: 2021. március 25.(csütörtök) 
Felelősök: Baranyainé Kiss Zsuzsanna és Benkovicsné Szabó Ildikó 
A központi felvételi eredményeinek megbeszélése, a tapasztalatok összegzése. 
A Víz Világnapja: Március 22.- Nagy Tímea 
Április 
Április 13. 14 óra – A Bánki Területi Matematika Verseny eredményhirdetése. 
Föld napja: április 22.- Hámosné Kiss Andrea  
NETFIT mérés befejezése: Április 23. 
Május 
Madarak és fák napja: 
2021. május 10.-Kutas Zsófia- Kuruczné Fenyvesi Judit 
Kompetenciamérés Természettudományos: 2021. május 21. 
Felelős: Hámosné Kiss Andrea 
Országos Kompetenciamérés: 2021. május 26. 
Június 
Az éves munka értékelése. 
Solti Csilla díj kiosztása. 
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6. DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 
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7. ÜTEMTERV 

AUGUSZTUS 

  Esemény, feladat Felelős 
17. hétfő 9.00 Online alakuló értekezlet  
18. kedd Otthoni munkavégzés: Helyi tanterv készí-

tése 
 

19. szerda Otthoni munkavégzés: Helyi tanterv készí-
tése 

 

20. csütörtök Ünnep  
21. péntek Pihenőnap  
22. szombat   
23. vasárnap   
24. hétfő 9.00-14.00 

9.00 Alakuló értekezlet  
Munkaközösségi értekezletek: munkakö-
zösség-vezetők választása, alapdokumen-
tumok módosítása. 
12.00 Munkaközösség-vezetői megbeszé-
lés 
14.00 Helyi tanterv leadásának határideje 
Pakolás 

 

25. kedd 9.00-14.00 
8.00 Pótvizsgára való felkészítés és felké-
szülés  
9.00 Tantestületi értekezlet: alapdoku-
mentumok elfogadása 
11.00 IKT belső továbbképzés 
Pakolás 
17.00 SZM értekezlet: alapdokumentumok 
elfogadása 
Tankönyvek érkezése 

 
 
 
 
 
 

26. szerda 9.00-14.00 
8.00 Pótvizsga és pótvizsgára való felké-
szítés és felkészülés  
11.00 IKT belső továbbképzés 
Munkaközösségi értekezletek: munkaterv 
megbeszélése 
Ballagási főpróba 
Pakolás 

 
 
 
 

27. csütörtök 9.00-14.00  
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8.00 Pótvizsga és pótvizsgára való felké-
szítés és felkészülés  
9.00 Tantestületi értekezlet: Felkészülés a 
tanévkezdésre, órarendek kiosztása  
11.00 IKT belső továbbképzés 
Pakolás 

 
 
 
 
 
 

28. péntek 9.00-12.00 
8.00 Pótvizsga 
9.00 Tantestületi értekezlet: Felkészülés 
az első tanítási napra 
10.00-12.00 Szükség esetén órarend 
egyeztetése 
 
 
Ballagás előkészítése, iskola díszítése 
 
5. osztályok átadása-átvétele 
 
Csoportbontások, csoportnévsorok, osz-
tálynévsorok aktualizálása a KRÉTA rend-
szerhez. 
 
17.00 Ballagás 

 
 
 
 
Jakabosné Molnár Zsu-
zsanna 
Jakabosné Molnár Zsu-
zsanna 
Mázikné Héjas Eszter, 
Hámosné Kiss Andrea 
Baranyainé Kiss Zsuzsanna, 
Richterné Kellényi Edit 
Dervárné Lapicz Erika 

29. szombat Munkanap 
9.00-12.00 
Munkaközösségi értekezletek: tanévkez-
dés előkészítése, tanmenetek, szakköri 
tervek készítése 
12.00 Végleges órarendek leadása (alsó ta-
gozat) 
 
12.00 Ebéd 

 
 
 
 
 
Jakabosné Molnár Zsu-
zsanna 
 
Arató Zoltán, Városi László 

30. vasárnap   
31. hétfő 9.00-14.00 

9.00 Tantestületi értekezlet 
Tűz- és balesetvédelmi oktatás 
10.00 Iskolabejárás 
 
TANKÖNYVOSZTÁS 

 
 
 
Jakabosné Molnár Zsu-
zsanna 
Szenti Judit, Keresztes Ro-
xána 
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SZEPTEMBER 

  Esemény, feladat Felelős 
1.  kedd Első tanítási nap 

1. óra: Tanévnyitó (7.45) 
2. óra: Osztályfőnöki óra: házirend, tűz- és 
balesetvédelmi oktatás, Tanulószobai je-
lentkezés felmérése, Adatlapok, stb. 
3-5. óra: Akadályverseny 
 
 
17.00 Első évfolyam szülői értekezlet 

 
Dervárné Lapicz Erika 
Osztályfőnökök 
 
 
Gogolákné Kiskőrösi Zsu-
zsanna 
 
Baranyainé Kiss Zsuzsanna 
Regőcziné Ábrahám Éva 

2.  szerda 17.00 Szülői értekezlet: 2.a, 2.b, 3.a  
3.  csütörtök 17.00 Szülői értekezlet: 3.b, 4.a, 4.b  
4.  péntek   
5.  szombat   
6.  vasárnap   
7.  hétfő 17.00 Szülői értekezlet: 5.a, 5.b, 6.a  
8.  kedd 17.00 Szülői értekezlet: 6.b, 7.a, 7.b  
9.  szerda 16 óráig való benntartózkodás, szakkör je-

lentkezés  
Adatlap és a Tanulószobai jelentkezés le-
adása 
17.00 Szülői értekezlet: 8.a, 8.b 

 

10.  csütörtök Orfű: 17.00 Szülői értekezlet Zalánné Borbás Rita, 
Csalódi Éva 

11.  péntek 8.00 Munkaközösségi munkatervek le-
adása 
Osztálynaplók, csoportnaplók adatainak 
egyeztetési határideje. 

Munkaközösség-vezetők 

12.  szombat   
13.  vasárnap   
14.  hétfő 14.30 Nevelőtestületi értekezlet: Munka-

terv elfogadása 
 

15.  kedd   
16.  szerda   
17.  csütörtök   
18.  péntek Orfű: 1. sz. nevelés nélküli munkanap: Őszi 

tanulmányi kirándulás 
Zalánné Borbás Rita, Ivády 
Virág 

19.  szombat   
20.  vasárnap   
21.  hétfő   
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22.  kedd   
23.  szerda   
24.  csütörtök   
25.  péntek Európai diáksport nap Gogolákné Kiskőrösi Zsu-

zsanna 
26.  szombat   
27.  vasárnap   
28.  hétfő Sulihívogató Borsó Judit, Ivánné Berecz 

Ildikó, Dávid Szilvia 
29.  kedd   
30.  szerda Népmese napja 

 
Tanmenetek, foglalkozási, szakköri tervek 
elkészítése. Leadása a munkaközösség-ve-
zetőknek. 
 
Október 1-jei statisztika kitöltése 
12.00 Október 1-jei statisztika kitöltésé-
nek ellenőrzése 

Szenti Judit 
 
 
 
Osztályfőnökök 
Csalódi Éva 
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OKTÓBER 

  Esemény, feladat Felelős 
1.  csütörtök Zenei világnap  
2.  péntek Állatok világnapja Kutas Zsófia 
3.  szombat   
4.  vasárnap   
5.  hétfő   
6.  kedd Megemlékezés az Aradi vértanúkról Lőrinczné Mohácsi Beatrix, 

Orfű: Zalánné Borbás Rita, 
Ivády Virág 

7.  szerda   
8.  csütörtök Orfű: Idősek napja Zalánné Borbás Rita, Ivády 

Virág 
9.  péntek Egéravató 2. osztály 
10.  szombat   
11.  vasárnap   
12.  hétfő   
13.  kedd   
14.  szerda Sulihívogató Borsó Judit, Ivánné Berecz 

Ildikó, Dávid Szilvia 
15.  csütörtök Tanmenetek, foglalkozási, szakköri tervek 

igazgatói ellenőrzése. 
Csalódi Éva 

16.  péntek Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
Megemlékezés: Október 23. – alsósok rész-
vételével, majd a végén a 2. osztályosok 
Polgáravatása 
 
Földünkért világnap 

 
Biróné Erhardt Mária, Kol-
lárné Novák Ágnes 
3. évfolyam 
 
 
Hámosné Kiss Andrea 

17.  szombat   
18.  vasárnap   
19.  hétfő 1. számú: Nevelés nélküli munkanap 

Pályaválasztási témanap 
Dervárné Lapicz Erika 

20.  kedd Témanap: Ismerd meg városunkat! (Kirán-
dulás, múzeumlátogatás) 
 
Orfű: Megemlékezés október 23-ról 

Osztályfőnök 
 
 
Zalánné Borbás Rita, Ivády 
Virág 

21.  szerda 2. számú nevelés nélküli munkanap: DÖK-
nap (Mozilátogatás) 
 

Gogolákné Kiskőrösi Zsu-
zsanna 
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Orfű: 2. számú nevelés nélküli munkanap: 
Témanap: kenyérsütés 

Zalánné Borbás Rita, Ivády 
Virág 

22.  csütörtök 3. számú nevelés nélküli munkanap: Őszi 
nevelési értekezlet 

Csalódi Éva 

23.  péntek Nemzeti ünnep  
24.  szombat   
25.  vasárnap   
26.  hétfő Őszi szünet  
27.  kedd Őszi szünet  
28.  szerda Őszi szünet  
29.  csütörtök Őszi szünet  
30.  péntek Őszi szünet  
31.  szombat   
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NOVEMBER 

  Esemény, feladat Felelős 

1.  vasárnap Mindenszentek  
2.  hétfő Az őszi szünet utáni első tanítási nap  
3.  kedd   
4.  szerda   
5.  csütörtök   
6.  péntek   
7.  szombat   
8.  vasárnap   
9.  hétfő   
10.  kedd   
11.  szerda   
12.  csütörtök   
13.  péntek Péntek 13. 

 
Orfű: Márton-nap 

Mázikné Héjas Eszter 
 
Zalánné Borbás Rita, Ivády 
Virág 

14.  szombat   
15.  vasárnap   
16.  hétfő Füstmentes nap 

16.30-18.00 Fogadóóra 
Domonkos Imre 
Pedagógusok 

17.  kedd Sulihívogató Borsó Judit, Ivánné Berecz 
Ildikó, Dávid Szilvia 

18.  szerda   
19.  csütörtök   
20.  péntek   
21.  szombat   
22.  vasárnap   
23.  hétfő   
24.  kedd   
25.  szerda   
26.  csütörtök Bánki online matekverseny 1. forduló Benkovicsné Szabó Ildikó, 

Baranyainé Kiss Zsuzsanna 
27.  péntek   
28.  szombat   
29.  vasárnap   
30.  hétfő   
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DECEMBER 

  Esemény, feladat Felelős 

1.  kedd AIDS elleni világnap Kutas Zsófia 
2.  szerda   
3.  csütörtök   
4.  péntek Mikulás Nagy Tímea 
5.  szombat   
6.  vasárnap   
7.  hétfő Orfű: Mikulás Zalánné Borbás Rita, Ivády Vi-

rág 
8.  kedd Sulihívogató Borsó Judit, Ivánné Berecz Il-

dikó, Dávid Szilvia 
9.  szerda   
10.  csütörtök Karácsonyi vásár Gogolákné Kiskőrösi Zsu-

zsanna 
11.  péntek   
12.  szombat   
13.  vasárnap   
14.  hétfő   
15.  kedd   
16.  szerda   
17.  csütörtök   
18.  péntek A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Karácsonyi műsor 
Dervárné Lapicz Erika 

19.  szombat   
20.  vasárnap   

 
21.  hétfő Téli szünet  
22.  kedd Téli szünet  
23.  szerda Téli szünet  
24.  csütörtök Téli szünet  
25.  péntek Téli szünet  
26.  szombat   
27.  vasárnap   
28.  hétfő Téli szünet  
29.  kedd Téli szünet  
30.  szerda Téli szünet  
31.  csütörtök Téli szünet  
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JANUÁR 

  Esemény, feladat Felelős 
1.  péntek Téli szünet  
2.  szombat   
3.  vasárnap   
4.  hétfő A téli szünet utáni első tanítási nap  
5.  kedd   
6.  szerda   
7.  csütörtök   
8.  péntek   
9.  szombat   
10.  vasárnap   
11.  hétfő NETFIT mérés kezdete Felsős testnevelő tanárok 
12.  kedd   
13.  szerda Diákközgyűlés 

 
Sulihívogató 

Gogolákné Kiskőrösi Zsu-
zsanna 
Borsó Judit, Ivánné Berecz 
Ildikó, Dávid Szilvia 

14.  csütörtök   
15.  péntek   
16.  szombat   
17.  vasárnap   
18.  hétfő   
19.  kedd   
20.  szerda   
21.  csütörtök A magyar kultúra napja Gomborné Birócsák Anna, 

Szenti Judit 
Orfű: Zalánné Borbás Rita, 
Ivády Virág 

22.  péntek I. félév vége  
23.  szombat Központi írásbeli felvételi vizsga  
24.  vasárnap   
25.  hétfő Félévi osztályozó értekezlet 

Alsó: tanítás, beosztás szerint igazgatóval 
Felső: 1-5. óra 

Csalódi Éva 

26.  kedd   
27.  szerda   
28.  csütörtök   
29.  péntek Félévi bizonyítvány kiosztása  
30.  szombat   
31.  vasárnap   
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FEBRUÁR 

  Esemény, feladat Felelős 
1.  hétfő Félévi tantestületi értekezlet  
2.  kedd Orfű: Szülői értekezlet Zalánné Borbás Rita, Ivády 

Virág 
3.  szerda   
4.  csütörtök   
5.  péntek Orfű: Farsang Zalánné Borbás Rita, Ivády 

Virág 
6.  szombat   
7.  vasárnap   
8.  hétfő 16.30 Felsős szülői értekezlet Osztályfőnökök 
9.  kedd 16.30 Alsós szülői értekezlet Osztályfőnökök 
10.  szerda   
11.  csütörtök   
12.  péntek   
13.  szombat   
14.  vasárnap   
15.  hétfő   
16.  kedd   
17.  szerda   
18.  csütörtök Alsós farsang: 14.00 – 18.30 Baranyainé Kiss Zsuzsanna 
19.  péntek Felsős farsang: 16.30-20.00 Gogolákné Kiskőrösi Zsu-

zsanna 
20.  szombat   
21.  vasárnap   
22.  hétfő   
23.  kedd Alsós olvasási verseny Sávid Szilvia, Forgács Beat-

rix 
24.  szerda   
25.  csütörtök A kommunizmus áldozatainak emléknapja Biróné Erhardt Mária 

Orfű: Zalánné Borbás Rita, 
Ivády Virág 

26.  péntek   
27.  szombat   
28.  vasárnap   
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MÁRCIUS 

  Esemény, feladat Felelős 
1.  hétfő   
2.  kedd   
3.  szerda   
4.  csütörtök   
5.  péntek   
6.  szombat   
7.  vasárnap   
8.  hétfő Nőnap Gogolákné Kiskőrösi Zsu-

zsanna 
9.  kedd   
10.  szerda   
11.  csütörtök   
12.  péntek Megemlékezés: Március 15. 4. évfolyam 

Orfű: Zalánné Borbás Rita, 
Ivády Virág 

13.  szombat   
14.  vasárnap   
15.  hétfő Nemzeti ünnep  
16.  kedd   
17.  szerda   
18.  csütörtök   
19.  péntek   
20.  szombat   
21.  vasárnap   
22.  hétfő A víz világnapja Nagy Tímea 
23.  kedd   
24.  szerda   
25.  csütörtök Bánki online matekverseny 2. forduló Benkovicsné Szabó Ildikó, 

Baranyainé Kiss Zsuzsanna 
26.  péntek   
27.  szombat   
28.  vasárnap   
29.  hétfő 16.30-18.00 Fogadóóra  
30.  kedd Húsvéti vásár Gogolákné Kiskőrösi Zsu-

zsanna 
31.  szerda A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  
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ÁPRILIS 

  Esemény, feladat Felelős 
1.  csütörtök Tavaszi szünet  
2.  péntek Tavaszi szünet  
3.  szombat   
4.  vasárnap   
5.  hétfő Tavaszi szünet  
6.  kedd Tavaszi szünet  
7.  szerda 4. számú nevelés nélküli munkanap: Tava-

szi nevelési értekezlet 
Csalódi Éva 

8.  csütörtök 5. számú nevelés nélküli munkanap: Be-
leső továbbképzés 

Csalódi Éva 

9.  péntek 6. számú nevelés nélküli munkanap: Belső 
továbbképzés 

Csalódi Éva 

10.  szombat   
11.  vasárnap   
12.  hétfő A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

Költészet napja 
 
Lőrinczné Mohácsi Beatrix 
Orfű: Zalánné Borbás Rita, 
Ivády Virág 

13.  kedd A Bánki Matematikaverseny eredményhir-
detése 
Alsós versmondó verseny 

Benkovicsné Szabó Ildikó 
 
Keresztes Roxána, Ivánné 
Berecz Ildikó 

14.  szerda   
15.  csütörtök Beiratkozás  
16.  péntek Beiratkozás 

Holocaust emléknap 
 
Domonkos Imre 

17.  szombat   
18.  vasárnap   
19.  hétfő   
20.  kedd   
21.  szerda   
22.  csütörtök A Föld napja → Te szedd! Fenntarthatósági 

témahéthez kapcsolódóan 
Hámosné Kiss Andrea 

23.  péntek A könyv napja: bent alvás az iskolában: 
egy osztály 
NETFIT mérés zárása 

Szenti Judit, Csalódi Éva 

24.  szombat   
25.  vasárnap   
26.  hétfő   
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27.  kedd   
28.  szerda   
29.  csütörtök   
30.  péntek   
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MÁJUS 

  Esemény, feladat Felelős 
1.  szombat Munka ünnepe  
2.  vasárnap   
3.  hétfő 16.30 Felsős szülői értekezlet 

 
Orfű: Anyák napja 

Osztályfőnökök 
 
Zalánné Borbás Rita, Ivády 
Virág 

4.  kedd 16.30 Alsós szülői értekezlet Osztályfőnökök 
5.  szerda   
6.  csütörtök   
7.  péntek   
8.  szombat   
9.  vasárnap   
10.  hétfő Madarak és fák napja Kutas Zsófia 
11.  kedd   
12.  szerda Idegen nyelvi mérés Gomborné Birócsák Anna 
13.  csütörtök   
14.  péntek   
15.  szombat   
16.  vasárnap   
17.  hétfő   
18.  kedd Alsós matematika verseny Juháné Nemes Katalin, Mol-

nár-Huba Eszter, Richterné 
Kellényi Edit 

19.  szerda   
20.  csütörtök   
21.  péntek Kompetenciamérés Természettudomány Hámosné Kiss Andrea 
22.  szombat   
23.  vasárnap Pünkösd  
24.  hétfő Pünkösd  
25.  kedd Alsós helyesírási verseny Borsó Judit, Szuchovszky 

Zsolt 
26.  szerda Országos kompetenciamérés Lőrinczné Mohácsi Beatrix 
27.  csütörtök   
28.  péntek   
29.  szombat   
30.  vasárnap   
31.  hétfő   
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JÚNIUS 

  Esemény, feladat Felelős 
1.  kedd   
2.  szerda   
3.  csütörtök   
4.  péntek A nemzeti összetartozás napja Gomborné Birócsák Anna 

Orfű: Zalánné Borbás Rita, 
Ivády Virág 

5.  szombat   
6.  vasárnap   
7.  hétfő Osztályozó értekezlet (Alsó tagozat) Jakabosné Molnár Zsu-

zsanna, Csalódi Éva 
Orfű: Zalánné Borbás Rita, 
Ivády Virág 

8.  kedd Osztályozó értekezlet (Felső tagozat) 
 

Dervárné Lapicz Erika, 
Csalódi Éva 

9.  szerda   
10.  csütörtök Tavaszi tanulmányi kirándulás (Jutalom 

nap) 
Osztályfőnökök 

11.  péntek Tavaszi tanulmányi kirándulás Osztályfőnökök 
Orfű: Zalánné Borbás Rita, 
Ivády Virág 

12.  szombat   
13.  vasárnap   
14.  hétfő Orfű: Nevelés nélküli munkanap Zalánné Borbás Rita, Ivády 

Virág 
15.  kedd Utolsó tanítási nap 

Ballagás 
Orfű: Tanévzáró 

7. évfolyam 
 
Zalánné Borbás Rita, Ivády 
Virág 

16.  szerda   
17.  csütörtök   
18.  péntek   
19.  szombat   
20.  vasárnap   
21.  hétfő   
22.  kedd   
23.  szerda   
24.  csütörtök   
25.  péntek Tanévzáró értekezlet Csalódi Éva 
26.  szombat   
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27.  vasárnap   
28.  hétfő   
29.  kedd   
30.  szerda   
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ORFŰI TELEPHELYRE VONATKOZÓ HELYI SAJÁ-
TOSSÁGOK 

 

A nevelőmunka megegyezik a törzsintézmény elveivel és az ott leírtakkal.  
Tanév rendje 
2020/2021. év 
Szeptember 1., kedd, 08.00: Tanévnyitó 
Szeptember 10., csütörtök, 17.00: Szülői értekezlet 
Szeptember 18., péntek: Nevelés nélküli munkanap, Őszi tanulmányi kirándulás a 
kilátóhoz Orfűn 
Október 6., kedd: Megemlékezés az Aradi Vértanúkról 
Október 8., csütörtök: Idősek napja 
Október 20., kedd: Megemlékezés október 23.-ról 
Október 21., szerda: Nevelés nélküli munkanap. Témanap: kenyérsütés a malom-
nál 
Október 21., csütörtök: Nevelés nélküli munkanap, őszi nevelési értekezlet 
Október 26.-30.: Őszi szünet 
November 2., hétfő: Az őszi szünet utáni első tanítási nap 
November 13., péntek: Márton nap 
December 7., hétfő: Mikulás 
December 18., péntek: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap, Karácsonyváró ünnepség 
Orfűn 
December 21., hétfő - Január 1., péntek: Téli szünet 
Január 4., hétfő: A téli szünet utáni első tanítási nap 
Január 21., csütörtök: A magyar kultúra napja 
Január 22., péntek: Az első félév vége 
Január 25., hétfő: Félévi osztályozó értekezlet 
Január 29., péntek: Félévi bizonyítvány kiosztása 
Február 2., kedd: Szülői értekezlet 
Február 5., péntek: Farsang 
Február 25., csütörtök: A kommunizmus áldozatainak emléknapja 
Március 12., péntek: Megemlékezés március 15-ről (Játékos csapatverseny) 
Március 31., szerda: A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
Április 1., csütörtök – Április 6., kedd: Tavaszi szünet 
Április 7.-8.-9.: Nevelés nélküli munkanap 
Április 12., hétfő: A tavaszi szünet utáni első tanítási nap, Költészet napja 
Május 3., hétfő: Anyák napja 
Június 4., péntek: A nemzeti összetartozás napja 
Június 7., hétfő: Osztályozó értekezlet 
Június 11., péntek: Év végi tanulmányi kirándulás 
Június 14., hétfő: Nevelés nélküli munkanap 
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Június 15., kedd: Utolsó tanítási nap, tanévzáró ünnepély 
 

Hagyományok, ünnepek 

− Évnyitó,  
− Töklámpás menet,  
− Márton-napi jótékonysági bál,  
− Mikulás, 
− Karácsony, 
− Farsang,  
− Húsvét,  
− Anyák napja,  
− Évzáró,  
− Adventi koszorúkészítés, 
− Pünkösd,   

Társadalmi ünnepek közül - a gyermeki gondolkodásmód és életkori sajátosságok figye-
lembevételével – március 15, október 6, október 23. is. Orfűn, a falu közösségével együtt 
veszünk részt az idősek napján, a Márton-napi felvonuláson és jótékonysági bálon, vala-
mint a falu karácsonyi ünnepélyén. Az ünnepekhez kapcsolódó népszokások mellett lehe-
tőséget biztosítunk tárgyi emlékekkel, a népi díszítőmotívumokkal való ismerkedésre, ha-
zafias érzések megerősítésére.  
Az iskolában óvjuk természeti környezetünket, részt veszünk természetvédelmi tevé-
kenységben, programokat szervezünk, október 4-én, az állatok-, március 22-én a víz-, áp-
rilis 22-én, a föld világnapján, erdei iskolában. Gyermeknapot tartunk, amelyhez a helyi 
önkormányzat is minden évben hozzájárul, így a gyermekek valóban kiteljesedhetnek és 
megbecsülve érezhetik magukat.  

 

Kapcsolattartás a szülők közösségével 

A gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének alapja és feltétele a családdal való folyamatos, 
harmonikus kapcsolattartás. Az iskola lehetőséget biztosít arra is, hogy a településeken 
élő szülők között is kialakuljon egy segítő, egymásra figyelő, együttműködő közösség, 
ezért a különböző programok szervezésében, ha kell kezdeményező, ha kell támogató sze-
repet játszik. 
A házirend megismerése és elfogadása, segíti a közösségbe való beilleszkedést, mely min-
den iskolát látogató számára kötelező érvényű, különös tekintettel a balesetek elkerülé-
sére. A gyermekek esetén az iskolai felvétel napján megtörténik. A házirendben szabá-
lyozva van a kapcsolattartás módja. Az orfűi iskolába járó gyermekek részére, mindennap 
délután négy órától családi napközis felügyeletet biztosít az orfűi önkormányzat, amely a 
közösség ápolását, és a családok megsegítését célozza. 
 

Digitális eszközök az iskolában 

A 2020-as év okozta rendkívüli helyzetben, szükséges a további digitális oktatás maga-
sabb szintre emelése, amely során az IKT eszközök folyamatos használatát és több digitá-
lis platform csoportos kezelését teszi szükségessé. 
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Jelenleg az iskola intézményén belül adottak a feltételek, így a mindennapi oktatás során 
is megjelenik.  
Az IKT eszközök során beleértendő: 

− Powerpoint-os prezentáció,  
− facebook csoportokon belüli digitális képanyaggyűjtés,   
− blended típusú tanulási forma,  
− e-learning,  
− M-learning,  
− projekt módszer,  
− SMART Response- klikker rendszer (mérés-értékelés)  
− Classmarker (egyéni belépő kóddal és jelszóval) 
− Google Classroom 
− Google Űrlap 

Ezen tanulási módszerek a csoporton belüli megegyezés tárgyát képezik, a családok tech-
nikai felszereltségét figyelembe véve. 
  



Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola                                     MUNKATERV 2020/2021. 
 

 

 

 

73 
 

 

 

 

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 
A Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola 2020/2021. tanévének Munkatervét a nevelő-
testület 2020. szeptember 14-i értekezletén megismerte és elfogadta. 
 
Pécs, 2020. szeptember 14. 
 
 
_____________________________________________ 

 
tanító 

 

_____________________________________________ 
 

tanár 

 
_____________________________________________ 

Csalódi Éva 
igazgató 

 
 
 
 
 


