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MUNKATERV 

2019/2020-AS TANÉV 

 

INTÉZMÉNY NEVE: Budapest III. kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI, Kollégium és 
Gyermekotthon 

 

1. TÁRGYI FELTÉTELEK 

Kérem, írja ide, ha történt változás a 2018/19-es tanév végi beszámolóhoz képest, illetve a tervezett további változásokat! 
 

Tankerülettől: elektromos zongora 

Reménysugár Alapítványtól: 3 kanapé, 5 babzsák fotel, 2 szekrény Felhasználása: az első emelet folyosóinak megújítása+ egy kollégiumi 
lakóegységbe egy kanapé) 

4 tanterem festése (tankerület) 
Felújítási munkák végzése (tankerület) 
Óvodai homokozók felújítása támogatással ,kollégák és az OTP támogatásának segítségével, valamint 6 db. számítógép és 4 tablet 
Fejlesztő és egyéb játékok: Hollandiai támogatásból 
Decatlon nyeremény elköltése sporteszközökre 

 

A tornaszobák légcseréje továbbra sem megoldott, a megfelelő használhatóság érdekében ennek megoldása szükséges. 
Festések a lakóegységekben 

 

 

2. PEDAGÓGUS ADATOK 

2.1 PEDAGÓGUS ÁLLÁSHELYEK SZÁMA - ÉV ELEJI ADATOK (Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal bővíthető.) 
ÁLLÁSHELYEK 

SZÁMA 

LÉTSZÁM GYED/GYES TARTÓS 

TÁVOLLÉT 

RÉSZ 

MUNKAIDŐS 

ÓRAADÓ BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELY 

95 96 7 3 1 1 7 

       

NOKS ÁLLÁSHELYEK SZÁMA  

ÁLLÁSHELYEK 
SZÁMA 

LÉTSZÁM GYED/GYES TARTÓS 

TÁVOLLÉT 

RÉSZMUNKAIDŐS BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELY 

89 90 9 2 3 10 



      

TECHNIKAI DOLGOZÓK  
ÁLLÁSHELYEK 

SZÁMA 

LÉTSZÁM GYED/GYES TARTÓS 

TÁVOLLÉT 

RÉSZMUNKAIDŐS BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELY 

35 25 0 0 1 10 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. A  PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSÉBEN ÉS AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ PEDAGÓGUSOK 
ADATAI (Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal bővíthető.) 
SORSZÁM NÉV SZAKTERÜLET SZABADNAP 

1. Sztaniszlavszky Márta pedagógiai szakszolgálatok, középsúlyosan 
értelmi fogyatékosokat ellátó intézmények 

csütörtök 

 

2.3. A TANÉVBEN MINŐSÍTÉSRE JELENTKEZETT PEDAGÓGUSOK (Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal bővíthető.) 

SORSZÁM NÉV SZAKTERÜLET 

1. Brogyányi Judit Ped. I kollégiumi nevelőtanár 

2. Brogyányi Zsuzsanna Ped. I gyermekotthoni nevelőtanár 

3. Benkő Renáta Ped. I gyógypedagógus - középsúlyos értelmi fogyatékos 

 
4. Nagy Albertina Ped. I gyógypedagógus - középsúlyos értelmi fogyatékos 

5. Geréd Melinda Ped. II kollégiumi nevelőtanár 

6. Halász Gábor Ped. II szakmai ismeret tantárgycsoport (szakoktató) 

7. Pelyhe Krisztián Ped. II kollégiumi nevelőtanár 

8. Vanyóczki Erika Ped. II gyógypedagógus - középsúlyos értelmi fogyatékos 



9. Pásztor Csaba Ped. II gyógypedagógus - középsúlyos értelmi fogyatékos 

10. Katona Beáta Mester szakértő gyermekotthon 

 

2.4. A TANÉVBEN A KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK VIZSGÁZTATÓ BIZOTTSÁGÁBAN RÉSZT VEVŐ PEDAGÓGUSOK 

(Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal bővíthető.) 
SORSZÁM NÉV SZAKTERÜLET/SZINT 

   

   

   

 

2.5. GYAKORNOKI FELKÉSZÍTÉS HATÁLYA ALÁ ESŐ KOLLÉGÁK MENTORÁLÁSA (Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal 
bővíthető.) 
SORSZÁM NÉV MENTOR/FELELŐS 

1. Benkő Renáta Barna Klaudia  

2. Brogyányi Judit Tóth Péter  
3. Brogyányi Zsuzsanna  Bratu Nárcisz 

4. Erdős Réka Tordai Katalin 

5. Mészáros Eszter Halász Mónika 

6. Nagy Albertina Huber Henriett 

7. Németh Nádja Széll Ibolya Katalin 

 

2.6. VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE (Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal bővíthető.) 

 INTÉZMÉNYVEZETŐ INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES 

INTÉZMÉNYEGYSÉGVEZETŐ 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES 

INTÉZMÉNYEGYSÉGVEZETŐ 

HÉTFŐ Dr. Kántor Gézáné   

KEDD  Sztaniszlavszky Márta, Pászthy István  

SZERDA Dr. Kántor Gézáné Sztaniszlavszky Márta Geréd Melinda 



CSÜTÖRTÖK  Pászthy István Katona Beáta 

PÉNTEK   Geréd Melinda Katona Beáta váltva 

 

 

3. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI, KIEMELT FELADATAI 

3.1.A FENNTARTÓ ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT FŐ FELADATOK 

 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a nevelésre-oktatatásra vonatkozó, 
annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény 
működését meghatározó előírásokkal – a 2019/20-as tanév kiemelt feladataként ajánlja:  

 a pedagógusok módszertani kultúrájának megújulása a digitális taneszközök használatával, 
 az adatvédelmi tudatosság erősítése a nevelőtestület számára 

 

3.2. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN KITŰZÖTT CÉLOK, FELADATOK 

Kérem, röviden írja le a célokat, feladatokat, indikátorokat! (max. 3000 karakter) 

 

Kommunikáció, alternatív kommunikációs lehetőségek kihasználása, megszilárdítása, Önállóságra nevelés, étkezési kultúra fejlesztése 

Mozgásfejlesztésen keresztül a tanulási készségek megalapozása 

Infokommunikációs eszközök, digitális taneszközök használata, módszertani kultúra megújulása 

Személyiségfejlesztés, érzelmi nevelés erősítése a mese és művészetek segítségével 
Terápiás szemlélet bővítése, élményalapú pedagógia megerősítése,  

Boldog iskola, óra program bevezetése 

Esélyegyenlőség biztosítása az egyenlő részvétel lehetőségével 
Hagyományőrzésre nevelés, hazafias nevelés erősítése 

 

Óvoda:  
Nevelési eredmények javítása, fokozása a pedagógiai munkában. 
A gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése; integrációs projekt (a saját korcsoportban) és szociális érzékenyítő nevelés (a felnőttek körében) 
megvalósítása 

A csoportokon belüli egyéni fejlettségi szintnek megfelelő hatékony(abb) differenciált fejlesztés, individualizált nevelés megvalósítása. 
Alternatív Augmentatív Kommunikáció alkalmazásának lehetőségei és ezek beépítése az adott csoportokba. 
Ötlettár, eszköztár bővítése. 
Tudásátadás, tudásmegosztás működtetése a munkaközösségen belül 
Hatékony(abb) együttműködés megvalósítása a szülőkkel, gyámokkal (gyermekotthonban dolgozó nevelőkkel) 



Segítségnyújtás intézményünk menedzselésében, a szakmai munkában. 
Informális felmérés kidolgozása a súlyosan és/vagy halmozottan sérült gyermekek számára, valamint egy általános értékelő lap készítése a fejlődés 
nyomon követesére 

A hatékony egymástól való tanulás megvalósítása érdekében hospitálások év közben a kollégák között, a tapasztalatok megbeszélése. 
Tapasztalatcsere érdekében látogatás külső intézményekben, valamint külső, társadalmi kapcsolataink ápolása, bővítése 

Integrációs projekt folytatása a Vackor Óvodával együttműködésben, az eddigi tapasztalatokat beépítve, változtatásokkal kiegészítve és ezáltal 
eredményesebbé tétele  
 

Általános Iskola: 

1.  Kommunikációfejlesztés – folyamatosan, minden tanulási és élethelyzetben 

• a beszédértés javítása 

• a passzív és aktív szókincs fejlesztése 

• kiejtéstanítás a beszélő tanulóknál 
• az esélyegyenlőség elvének érvényesítése a támogatott kommunikáció bevezetésével a nem vagy alig beszélő tanulóknál 
2.  Kognitív fejlesztés - folyamatos 

• differenciálás: tárgyi, képi és szimbolikus szint  
3.  Nemzeti identitástudat fejlesztése, hazafias nevelés és hagyományőrzésre nevelés 

• ünnepek megtartása 

• népi hagyományok ápolása 

4.  Élményalapú pedagógiai módszerek megismerése, a terápiás szemlélet bővítése, jó gyakorlatok átadása 

• óralátogatások, óraelemzések 

• társintézménybe való látogatás (Szellő u.) 
Az 1-4. pontok komplex kivitelezése évszakokhoz és ünnepekhez kötődő Kalendáriumi Témanapok formájában.  
5.  Egészséges életmódra nevelés, környezettudatos életmód kialakítása 

• napi testmozgás, szabad levegőn tartózkodás biztosítása 

• mini Te Szedd! akció az iskolaterületén és közvetlen környékén   
• aktuális kerti munkák elemei szinten: levélgyűjtés, seprés, gyomlálás, hótakarítás az iskola udvarán 

6.   Önkiszolgálási szint emelése  
• egyénre szabottan, folyamatosan 

7.  Szülőkkel való kapcsolattartás minőségének javítása, a kétoldalú kommunikáció szintjének javítása 

• kommunikációs technikák elsajátítása, konfliktuskezelési tréning szervezése az iskolapszichológussal együttműködve 

8.  A módszertani kultúra bővítése digitális eszközök használatával 
• informatikai és egyéb technikai tapasztalatok megosztása egymás közt 
9.  Önképzés igényének erősítése, a belső és külső továbbképzéseken való részvétel  
• A pedagógusok minősítési eljárásában és az iskolai belső önértékelésben való részvétel sikerre vitele a portfóliók megbeszélésével, az 
önreflexióra való felkészüléssel 



• gyógypedagógus hallgatók gyakorlati képzésében való részvétel 
 

Készségfejlesztő Iskola: 
Projekt módszer intézménytípusunkra adaptált változatának bevezetése a projekt hetek megszervezésével. 
Világnapok megünneplése a készségfejlesztő iskolai tagozaton. 

Az általános iskolában megszerzett ismeretek megerősítése, bővítése. 
Az új kerettanterv alapján elkészített Helyi Tanterv bevezetése és működtetése. 
Hazafias nevelés erősítése, nemzeti identitástudat erősítése 

Egészség-és környezettudatos szemléletre nevelés megszilárdítása 

Digitális taneszközök szélesebb körű alkalmazása 

Az emberi, társadalmi kapcsolatokhoz szükséges normák tudatosítása. 
Önismeretre, mások megismerésére való törekvés kialakítása, a pozitív és negatív emberi tulajdonságok megkülönböztetése. 
Önmaga, környezete rendben tartása,  
A tanulók önellátásának, önállóságának továbbfejlesztése, megszilárdítása a társadalomba való minél sikeresebb beilleszkedésük érdekében. 
A munkaközösség tagjainak pedagógiai munkája során szerzett tapasztalatok megbeszélése, a „jó gyakorlatok” átadása (team megbeszélés, 
munkaközösségi szintű megbeszélés, tapasztalatcsere) 
A szülőkkel, kollégákkal az információáramlás hatékonyabbá tétele, kommunikáció javítása. 
Segítségnyújtás a szülőknek a tanulmányok befejezése utáni lehetőségek megismertetésével. 
Bekapcsolódás a Boldog Iskola programba 

 

Kollégium: 
Az AAk bevezetése és használatának széles körű felhasználása, elsősorban az önkiszolgálás terén 

Továbbra is kiemelt cél a kompetencia alapú nevelés a kollégiumi foglalkozásokon 

Egyénre szabott készség-képességfejlesztés  
Beilleszkedést segítő, szocializációs készségek fejlesztése, a konfliktuskezelő képességek erősítése 

Közösségi nevelés 

Környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása 

Egészséges életmódra nevelés 

A tantestületen belüli együttműködések erősítése, az új kollégák beilleszkedésének segítése 

Közösségformáló rendezvények megvalósítása 

Kapcsolattartás szülőkkel, nevelőszülőkkel 
A kollégiumi nevelőtanárok munkaközösségének munkatervében megfogalmazott célkitűzések megvalósítása 

Belső ellenőrzési rendszer működtetése 

A kollégiumi nevelés feladatai  
Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése 

A tanulási kultúra fejlesztése 



Felzárkóztatás, tehetséggondozás, pályaorientáció segítése 

Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése  
Közösségi értékrend és a normarendszer fejlesztése; pozitív közösségi szokások és minták közvetítése 

Kulturált életmódra nevelés. Az együttélés szabályainak elsajátíttatása, a társakra való odafigyelés igényének erősítése  
Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése  
 

Kiemelt feladatok a 2019/2020-as tanévben  
Közösségi szemlélet erősítése 

A kollégium kapcsolatrendszerének szélesítése – együttműködés az intézményegységekkel, szülői házzal, partneriskolákkal, kollégiumokkal  
Környezettudatos magatartás kialakításának segítése 

A nevelők és a szülők együttműködésének hatékonyabbá tétele, az azonos követelményrendszerek fontosságának tudatosítása mindkét fél számára  
 

Gyermekotthon 

 

Egészséges életmódra nevelés, egészséges étkezés és a mozgás fontossága 

Környezettudatos magatartás kialakítása, alapjainak elsajátítása 

Felkészítése a felnőtt intézménybe való elhelyezésre, 
Az együttélés szabályainak kialakítása, mélyítése, az egymásra való odafigyelés alapjai 
Kommunikáció fejlesztése 

 

 

 

3.3. AZ ELŐZŐ TANÉV TAPASZTALATAIBÓL ADÓDÓ NEVELÉSI, OKTATÁSI CÉLOK, FELADATOK 

Kérem, röviden írja le a célokat, feladatokat! (max. 3000 karakter) 

 

Támogató tanulási környezet kialakításának folytatása 

Szülőklub megerősítése, bővítése, gyógypedagógiai tanácsadás erősítése  
Környezettudatos életmód, egészségnevelés erősítése a mindennapokban is  
Terápiás szemlélet erősítése  
Individualizált fejlesztés erősítése (képességstruktúrák erősen szórtak) 
Munkahelyi légkör megszilárdítása 

Kommunikáció erősítése 

Múzeumpedagógiai együttműködés erősítése 

 

 



 

3.4. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA  

Kérem, röviden írja le a célokat, feladatokat! (max. 3000 karakter) 
Az esélyegyenlőség elvének érvényesítése a támogatott kommunikáció bevezetésével a nem vagy alig beszélő tanulóknál 
Az esélyegyenlőség alapelve az egyenlő részvétel lehetőségét magában foglalja. Az Nkt biztosítja meghatározott órakeretben a habilitációs, 
rehabilitációs kötelezettséget, melyet kiegészítünk a terápiás szemlélet erősítésével. 
Kiemelt figyelmet fordítunk a szülők bevonására a fejlesztési folyamatok során. 
Kulturális tevékenységekben tanulóink képességeiktől függetlenül részt vehetnek. Ilyen események a tánc, zene, szavalás, mese(terápia is),  
A Kapcsolda program aktív résztvevői vagyunk. 
A sportprogramok maximálisan biztosítják tanulóink számára a részvételt.  
Pihenési programjaink a gyermekek állapotához és a szülők igényeihez igazodik. 
Az információ és kommunikáció hozzáférhetőségét, a megértés lehetőségét biztosítjuk. 
A fizikai hozzáférhetőség lehetősége szintén kiemelt feladatunk. 
Óvoda: integrációs projekt 
Gyermekotthon: A különböző programokon, eseményeken való részvételi jog biztosítása. 
Kollégium: Részvételi jog biztosítása szabadidős és intézményi tevékenységekben 

 

 

 

3.5 FELKÉSZÜLÉS A 2019-2020. ÉVI MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSÉRE (Kérem, töltse ki a táblázatot! A 
táblázat további sorokkal bővíthető.) 
ESEMÉNY/TÉMA FELELŐS HATÁRIDŐ 

Óraelemzések   
Portfólió megbeszélése, önreflexióra való 
felkészítés  
Minősítéssel kapcsolatos átfogó ismeretek 
átadása:  

(fe(felelős: ig, igh-k, mkv-k) 

flelősök: mkv, igh. ig.) 
 

ig., igh 

 

 

Folyamatos 

Aktuálisan 

 

Tanév és félév elején 

   

3.6. A PEDAGÓGIAI MUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 2019-2020. ÉVRE TERVEZETT (NEM FOLYAMATBAN LÉVŐ) SZAKMAI PROGRAMOK (Kérem, 
töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal bővíthető.) 
IGEN/NEM PROGRAM/ MEGNEVEZÉS/TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS 

TÉMAHETEK  



2020. április 20-24. 

között 
Fenntarthatósági 
témahét 

Az újra hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtése  
-A „jeles napok” (Állatok világnapja, Vizes élőhelyek világnapja, 
Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi Világnap, Madarak és 

fák napja) programok, versenyek és kiállítások szervezése 

Környezettudatos filmklub 

Túrázás 

Kishalmi Krisztina, Tóth Péter 

   

   

(A KÉSŐBBIEKBEN ESETLEG JÓ GYAKORLATOKKÁ VÁLÓ) KOMPLEX PROGRAMOK 

2019. 10. 17-22. 

között az 1956-os 

ünnephez tartozó 
tematikus hét 

képzőművészeti alkotások készítése, kérdőívek kitöltése, kiállítás, 
emlékhelyek felkeresése 

Onódi Ágnes, Dergán Flóra 

Évszakok témahét 
óvoda 

Természetjárás, ábrázolás, ének, mese, bábozás Barna Klaudia mkv. 

Egészség témahét Egészségtudatos életmód, testmozgás, étkezés, 
szenvedélybetegségek. 
Összetartozás érzése, segítő magatartás egymás iránt, egymásra 
figyelés 

Kishalmi Krisztina 

Családtámogatás az 
óvodában 

Apák, testvérek, anyák napja, a fogyatékos gyermek elfogadásának 
tanítása 

Barna Klaudia 

Mozgásnevelés Mozgásfejlesztés/testnevelés mozgásszinthez kapcsolva (sávos 
óraszervezés) 

Szöllősyné Juhász Csilla 

Úszás Úszás oktatása a legkisebb kortól a felnőttkorig fogyatékos 
gyermekeknél 

Wiesnerné Oravecz Éva 

művészeti komplex 
foglalkozás 

Terápiás szemlélet, önkifejezés a képzőművészet segítségével Pásztor Csaba 

meseterápia Mese hatása a személyiségfejlődésre Dr. Kántor Gézáné, Pechan Eszter 
Akadálymentes 
információ 

Készségfejlesztő Iskola tanulóinak pályaválasztási segítése Dr. Kántor Gézáné, Pászthy István, Pongrácz Mária 

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM 

 Sport területén úszás, atlétika, tenisz, asztalitenisz, bocsa, stb. Wiesnerné Oravecz Éva, Tóth Judit 
 Zenei nevelés a fogyatékkal élők körében Ráczkyné Tárnoki Beatrix 



   

FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM  
   

   

   

   

   

   

MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK 

Óv: Egymástól való tanulás, AAK, fejlesztő eszközök sokszínű 
használata, főiskolai hallgatók fogadása 

Barna Klaudia 

Koll: Belső továbbképzés, gyógypedagógiai szemlélet átadása Geréd Melinda, Pechan Eszter 
GYO. Belső továbbképzés, gyógypedagógiai szemlélet átadása Katona Beáta 

Komplex fejlesztés 
az érzékszerveken 
keresztül 

Minden érzékszervbevonásával egyéni megsegítés Lentner Nóra 

Terápiás szemlélet 
meghonosítása 

Állatasszisztált terápia, meseterápia, művészeti terápia Pechan Eszter, Dr. Kántor Gézáné, Pásztor Csaba 

Videós órák 
elemzése 

Óraelemzések Kreszné Bátai Györgyi, Nagy Dóra 

BELSŐ KÉPZÉSEK, BEMUTATÓ ÓRÁK 

Óvoda Beszédindítás, szókincsbővítés Bogdány Judit 
Óvoda Mozgásfejlesztés Lentner Nóra 

Általános Iskola 

órák megbeszélése, 
videós órák 
elemzése 

Jó gyakorlatok átadása Kreszné Bátai Györgyi, Vanyóczki Erika 

Intézményi Ergoterápia felhasználása intézményünkben Szöllősyné Juhász Csilla 

Intézményi Mérés-értékelés eszköztárának bővítése meghívott előadó 

Intézményi Gyógypedagógiai szemléletmód elmélyítése nevelőtanárok és 
gyermekfelügyelők számára 

Geréd Melinda, Pechan Eszter 



Gyo. Pedagógusok, pedagógusmunkát segítők, gyermekfelügyelők 
továbbképzésének szervezése 

Katona Beáta 

 

 

4. A TANÉV HELYI RENDJE 

4.1. A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI, FELHASZNÁLÁSA 

IDŐPONT ESEMÉNY/TÉMA FELELŐS FELADATOK 

2019. október 14 
(hétfő) 

Szakmai nap Téma: Mozgás+ ergot.  Szöllősyné Juhász Csilla mkv. 
Mozgásos munkacsoport 

Eszközbemutató 

2019. november 18. 

hétfő 

Pályaorientációs nap Pongrácz Mária, Babettáné Surugli 
Magdolna mkv. 

Felkérés előadóknak, szülök 
meghívása, honlap, szervezési 
feladatok 

2020. február 17. 

hétfő 

Szakmai nap Pongrácz Mária, Babettáné Surugli 
Magdolna mkv., Barna Klaudia 

mkv., Nagy Dóra mkv. 

Felkérés előadóknak, szülök 
meghívása, honlap, szervezési 
feladatok 

2020. 03. 23. hétfő Csapatépítés és szakmai nap munkaközösségvezetők Csapatépítés megszervezése 

2020. április 6. 2020. április 6. Tapasztalatcsere, munkaközösségi 
szakmai nap 

Munkaközösségvezetők vendégfogadó helyek felkeresése 

2020. május 29. Gyermeknap  Katona Beáta +gyermekotthon és 
DÖK 

szervezési feladatok (tűzoltóság, 
rendőrség, egészségügyi dolgozók, 
önkéntesek) 

2020. június 8.  Gyakorlati munkahelyek felkeresése  Pongrácz Mária, Babettáné Surugli 
Magdolna mkv. 

Csak a készségfejlesztő iskolában. 

    

 

4.2. ÓVODAI NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI, FELHASZNÁLÁSA (EGYMI) 

IDŐPONT ESEMÉNY/TÉMA FELELŐS FELADATOK 

2019. október 14 
(hétfő) 

Szakmai nap Téma: Mozgás+ ergot. Szöllősyné Juhász Csilla mkv. 
Mozgásos munkacsoport 

Eszközbemutató 



2020. február 17. 
hétfő 

Szakmai nap Barna Klaudia Felkérés előadóknak, szülök 
meghívása, honlap, szervezési 
feladatok 

2020. 03. 23. hétfő Csapatépítés és szakmai nap Barna Klaudia Csapatépítés megszervezése 

2020. április 6. 2020. április 6. Tapasztalatcsere, munkaközösségi 
szakmai nap 

Barna Klaudia vendégfogadó helyek felkeresése 

2020. május 29. Gyermeknap Barna Klaudia szervezési feladatok (tűzoltóság, 
rendőrség, egészségügyi dolgozók, 
önkéntesek) 

 

 

4.3. A SZÜNETEK IDŐTARTAMA 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. péntek 

Őszi szünet utáni első tanítási nap:  2019. november 4. hétfő 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap:  2019. december 20. péntek 

Téli szünet utáni első tanítási nap:  2020. január 6. hétfő 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap:  2020. április 8. szerda  

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap:                2020. április 15. szerda 

A szünetek napjain szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. 
Munkanap áthelyezések:  
2019. december 7. szombat munkanap,  

2019. december 24. kedd pihenőnap;  
2019. december 14. szombat munkanap, 2019. december 27., péntek pihenőnap 
 

 

 

 

4.4. MEGEMLÉKEZÉSEK, NEMZETI ÜNNEPNAPOK 

ESEMÉNY FELELŐS IDŐPONT 
Az aradi vértanuk emléknapja  
(október 6.) 

Márki Erzsébet és osztályfőnökök 2019. október 4.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
ünnepe  
(október 23.) 

Tárnokiné Rátzky Baetrix 2019. október 22. 



Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 
emléknapja  
(február 25.kedd) 

Osztályfőnökök 2019. február 25. kedd 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 
ünnepe (március 15.) 

Márki Erzsébet, Rumy Ágnes 2019. március 13. 

A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 
16. csütörtök) 

Osztályfőnökök 2019. április 16.  

A Nemzeti Összetartozás napja (június 4. 
csütörtök 

Osztályfőnökök 2019. június 4.  

 

 

4.5. ISKOLAI, ÓVODAI, KOLLÉGIUMI ÉLETHEZ KAPCSOLÓDÓ MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPNAPOK 

ESEMÉNY FELELŐS IDŐPONT 
Óbudai sportág választó Dr. Kántor Gézáné 2019. szeptember 14. 

A gyermekek világnapja (UNICEF) László Mónika, Barna Klaudia 2019. szeptember 20. 

A magyar népmese napja Dr. Kántor Gézáné, Pechan Eszter 2019. szeptember 30. 

A zene világnapja Ráczkyné Tárnoky Beatrix, Bogdány Judit 2019. okt.1. 

A gyermekek jogainak világnapja László Mónika 2019. nov.20. (szerda) 

A down-szindróma világnapja Barna Klaudia, Oravecz Éva 2019. márc.21. (szombat), helyette: márc. 20. 
(péntek) 

Erdős Réka, Pásztor Csaba, Oravecz Éva Az autizmus világnapja 2019. ápr.2. (csütörtök) 
Advent, karácsony Dergán Flóra, Nagy Dóra 2019. december 7-től 19-ig 

Farsang Felső+készségfejlesztő iskola Vanyóczki Erika, 
Kántor Bernadett, Dergán Flóra,  

2020. február 20. 

Házi Kulturális Seregszemle (felkészülés, 
válogatás a fővárosi Kulturális Seregszemlére) 

Kántor Bernadett  

2020. március 19. 
Vers és prózamondó verseny Szél Emília, Gergelyfi Anna, Dergán Flóra 2020. április 9. 
Anyák napja Osztályfőnökök 2020. április 30. 

Ballagás Kántor Bernadett 2020. június 15. 
Tanévzáró ünnepély Ráczkyné Tárnoki Beatrix, Pásztor Csaba 2020. június 19. 

 

 



4.6. AZ ELŐRE TERVEZHETŐ NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK, SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK 

ESEMÉNY FELELŐS IDŐPONT 
Őszi szülői értekezlet Intézményvezető, osztályfőnökök 2019. szeptember 13. péntek 14. 30. 
Félévi szülői értekezlet  Munkaközösségvezetők, osztályfőnökök 2020. 01.17 péntek 14.30. 
Év végi szülői értekezlet Intézményvezető, helyettesek, osztályfőnökök  

Fogadóórák: folyamatos  Intézményvezető, helyettesek, osztályfőnökök folyamatos, egyeztetés alapján, vagy azonnal 
Szakmai nap Téma: Mozgás+ ergot. Intézményvezető, Szölősyné Juhász Csilla 

munkaközösségvezető 

2019.10.14. hétfő 

Osztályozó értekezlet Intézményvezető, osztályfőnökök 2020. 01. 27. hétfő 

Félévi értekezlet Intézményvezető, osztályfőnökök 2020. 02. 03. hétfő 

Nevelési értekezlet tavaszi A gyermekek 

,tanulók felvételének lehetősége 
intézményünkbe. Tapasztalatcsere, 
munkaközösségi szakmai nap 

Intézményvezető, munkaközösségvezetők 2020. 04. 06. hétfő 

Osztályozó értekezlet év végi Intézményvezető, osztályfőnökök :2020. 06. 16. kedd 

Bizonyítványosztás Intézményvezető, osztályfőnökök 2020. június 19. péntek 

Tanévzáró értekezlet Intézményvezető, helyettesek, 
munkaközösségvezetők 

2020. június 23. kedd 

 

 

4.7. INTÉZMÉNYI NYÍLT NAPOK 

ESEMÉNY FELELŐS IDŐPONT 
Minden osztály és gyógypedagógus nyílt 
napot tart 

gyógypedagógusok 2019. november 22. péntek 

Minden osztály és gyógypedagógus nyílt 
napot tart 

gyógypedagógusok 2020. május 8. péntek 

 

 

4.8. TANULMÁNYI VERSENYEK  
VERSENY MEGNEVEZÉSE ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTŐ TANÁR 

Koncz Dezső tanulmányi verseny 5-8. évfolyam Nagy Dóra, Huber Henriett 



   

 

4.9. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT IDŐPONTJA 

VIZSGA MEGNEVEZÉSE ÉVFOLYAM FELELŐS 

Készségfejlesztő iskola modulzáró vizsgák 

2020. május 26, 27, 28. 
12. évfolyam Pongrácz Mária, Babettáné Surugli 

Magdolna 

   

 

4.10. ÉRETTSÉGI VIZSGÁK FELADATAI 
VIZSGA/FELADAT  ÉVFOLYAM FELELŐS 

   

   

 

4.11. KÜLSŐ ÉS BELSŐ TANTÁRGYI MÉRÉSEK RENDJE 

Habilitációt-rehabillitációt végzőknek: a tanulók felmérése: 2019. 09. 30-ig 

Osztályfőnököknek: 2019. 09. 30-ig  

Helyben szokásos módon, elemzés, összegzés szükséges. Felelős ig,h-k, munkaközösségvezetők (PAC, Strassmeier fejlődési skála: pontos 
képet kapunk a gyermekek képességstruktúrájának fejlettségi fokáról, s ez nagy segítség a tervezéséhez. ) A fejlõdési skála öt területet 
vizsgál: önellátás, finommotorika, nagymozgás, nyelv/beszéd és a gondolkodás/érzékelés 

 

 

 

4.12. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁT FELMÉRŐ VIZSGÁLATOK IDŐPONTJA 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az 1-4. évfolyamon 2020. január 8. és április 24. között kell elvégezni.  
A mérés eredményeit 2020. május 29-ig kell feltölteni a NETFIT rendszerbe.  

 

4.13. ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ ORVOSI, VÉDŐNŐI FELADATOK ÜTEMEZÉSE 



Dr. Papp Eszter általános eü-i felmérés 
Blankovits Erzsébet védőnő Védőoltások előkészítése 

Dr. Papp Eszter védőoltások beadása: 2019.09. 26 Hepatitis B, 2019. 10. 03. DIPERTE, HPV elleni védőoltás életkorhoz kötötten folyamatos 

Iskolafogászat: ősz, tavasz 

 

 

5. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ EGYÉB RENDSZERFELADATOK ÜTEMEZÉSE 

 

5.1. KIRA, KIR, KRÉTA FELTÖLTÉSE NAPRAKÉSZEN 

RENDSZER FELELŐS IDŐPONT/HATÁRIDŐ 

KRÉTA Dr. Kántor Gézáné intézményvezető 

Pászthy István helyettes 

folyamatos 

KIR Dr. Kántor Gézáné intézményvezető 

Sztaniszlavszky Márta helyettes 
Pászthy István helyettes 
Mata Anikó iskolatitkár 

folyamatos 

KIRA Tóthné Gőz Krisztina ügyintéző 

Anita ügyintéző 

folyamatos 

 

 

5.2. ELSŐ OSZTÁLYOS BEISKOLÁZÁS (LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÁSA, FOGLALKOZÁSOK) 
FELADAT/ESEMÉNY FELELŐS IDŐPONT/HATÁRIDŐ 

Kizárólag Szakértői Bizottság kijelölése 
alapján 

Dr. Kántor Gézáné intézményvezető 

Sztaniszlavszky Márta helyettes 
folyamatos, kijelölés alapján 

 

   

 

 

5.3. KÖZÉPISKOLÁK FELVÉTELI RENDJE (4,6,8 ÉVFOLYAMOS) 
FELADAT/ESEMÉNY FELELŐS IDŐPONT/HATÁRIDŐ 

Törvény szerint KIFIR-en keresztül. Pászthy István 2020.február 
   

 

 



5.4. TANKÖNYVELLÁTÁS TÖRVÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÜTEMTERVE (INGYENESSÉG FELMÉRÉSE) 
FELADAT/ESEMÉNY FELELŐS IDŐPONT/HATÁRIDŐ 

Tankönyvrendelés összesítése, rögzítése a 
KELLO felületen 

Rusz András 2020. április 1- 30-ig 

SNI fejlesztő eszközök összesítése, rögzítése 
a KELLO felületen 

Rusz András 2019. 05.15. 

Kiszállítás Rusz András 2019. 08. 01--31. 

Tankönyvrendelés, és SNI fejlesztő eszközök 
rendelése 1-10. évfolyamig a 2020-2021. 

tanévre 

Rusz András 2020. április 

Az időpontok tervezettek, függ a központi utasítástól. 
 

6. AZ ISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE 

 IDŐPONT TÉMA FŐ/ALKALOM  

INTÉZMÉNYVEZETŐ 2018. 09. Évindítás, 
adminisztráció, 
tanmenetek, egyéni 
fejlesztési tervek 

26 +14  

 2018. 09.; 10.hó Statisztikai 

adatszolgáltatások; 
bevezetésre kerülő e-

napló 

3  

 folyamatos Óralátogatások 19  

 2018.10. hó Munkaköri leírások 
aktualizálása, KIR és más 
statisztikai 

adatállományok 

218  

 2018.10-11. hó Vezetői és intézményi 
önértékelés 

folyamatos  

 2018.12. hó Első félévi 
óralátogatások 
lezárása, elemzése 

13  



 2019.01. hó Félévi adminisztráció 
megfelelése és 
teljesítése 

26 csoport  

 2019.01. hó Pedagógus minősítések 
előkészítése 

7  

 2019.02. hó A pedagógiai munka 
elemzése, értékelése, 
hatékonyságának 
vizsgálata; középfokú 
beiskolázással 
kapcsolatos teendők 

Intézményi szintű  

 2019.03. hó Minősítések előkészítése 7  

 2019.04. hó Intézményi önértékelési 
feladatok áttekintése 

19  

 2019.05. hó Tanulmányi kirándulások 
tartalmi oldalának 

megszervezése és a 
lebonyolítás munkálatai 

27 csoport  

 2016.06. hó Tanév végi 
adminisztráció 
ellenőrzése 

Intézményi szintű  

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES 
Általános 

ua.  folyamatos  

önértékelési feladatok   13  

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES 
Készségfejlesztő iskola 

ua.  folyamatos  

önértékelési feladatok   6  

INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐ 
(Kollégium, Gyermekotthon) 

lásd a 
munkatervükben 

   

önértékelési feladatok   2 kollégium, 1 
gyermekotthon 

 

     



MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ lásd a 
munkatervükben 

   

     

     

 

 

7. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
• A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: R.) 
• A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 
• A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

• A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet 
• A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet 
 

 

 

 

DÁTUM: Budapest, 2019. augusztus 28. 

 

 

ALÁÍRÁS:                        SK. 
 

 

 



Készítette: Barna Klaudia  
óvodai munkaközösség-vezető 

Az óvodai munkaközösség tevékenységi, ellenőrzési munkaterve 

2019/2020 

Célok: 

Nevelési eredmények javítása, fokozása a pedagógiai munkában. 
A gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése; integrációs projekt (a saját korcsoportban) és szociális érzékenyítő nevelés (a felnőttek 
körében) megvalósítása 

A csoportokon belüli egyéni fejlettségi szintnek megfelelő hatékony(abb) differenciált fejlesztés, individualizált nevelés megvalósítása. 
Alternatív Augmentatív Kommunikáció alkalmazásának lehetőségei és ezek beépítése az adott csoportokba. 
Ötlettár, eszköztár bővítése. 

Tudásátadás, tudásmegosztás működtetése a munkaközösségen belül 
Hatékony(abb) együttműködés megvalósítása a szülőkkel, gyámokkal (gyermekotthonban dolgozó nevelőkkel) 
Segítségnyújtás intézményünk menedzselésében, a szakmai munkában. 
 

A nevelési év pedagógiai célú feladatai: 

 A vegyes összetételű csoportok megtartása, de a délelőtti fejlesztő tevékenységek idejére a gyermekek képességek szerint történő felosztása 

és aszerinti foglalkoztatása (pl. súlyosan-halmozottan sérült gyermekek csoportja, autizmus spektrum zavarral élő gyermekek 

csoportja…stb.) 

 Informális felmérés kidolgozása a súlyosan és/vagy halmozottan sérült gyermekek számára, valamint egy általános értékelő lap készítése a 

fejlődés nyomon követesére 

 A hatékony egymástól való tanulás megvalósítása érdekében hospitálások év közben a kollégák között, a tapasztalatok megbeszélése.  

 Tapasztalatcsere érdekében látogatás külső intézményekben, valamint külső, társadalmi kapcsolataink ápolása, bővítése 

 Integrációs projekt folytatása a Vackor Óvodával együttműködésben, az eddigi tapasztalatokat beépítve, változtatásokkal kiegészítve és 

ezáltal eredményesebbé tétele (szeptemberben előkészítő látogatás az óvodában, a résztvevő óvodapedagógusok felkészítése, részletes 



Készítette: Barna Klaudia  
óvodai munkaközösség-vezető 

tájékoztatás adása a gyermekekről, a projekt részleteiről; változtatás időtartambanoktóber-november, valamint március-április hónapban 

hetente 1 alkalom, 9 órától 11 óráig…stb.; közös záró alkalom a Csalogány Óvodában) 

 Továbbra is nagy hangsúly helyezése, és az óvodai programok, események szervezésében kiemelten kezelni a gyermek-szülő (család), 

pedagógus-szülő kapcsolat, valamint a szülő-szülő kapcsolat fontosságát, erősítését. 

 Ennek érdekében feladatunk az óvodai szülőklub további működtetése, új koncepció bevonásával (is) (pl. külső helyszínre, eseményhez 

szervezni egy-egy foglalkozást. vendégek, szakemberek meghívása) 

 Az eddigi sikeres projekthetek számának növelése, még tudatosabb szervezése, dokumentálása. Projekthét/projektnap kidolgozása óvodai 

csoportokként (csoportvezetők irányításával), nem csak ünnepkörökhöz kapcsolódóan. (pl.: világnapokhoz kötődően is) 

 Az óvodai élet változatosabbá tétele, színesítése meghívott előadóművészekkel, bábszínházi és egyéb kulturális programok szervezésével. 

 Közösségépítés munkaközösségünkön belül és a kapcsolataink alakítása, fejlesztése a tantestületen belül.  

 Az egymás, kollégák közötti kommunikáció fejlesztése, alakítása (pl.: konkrét szituációkat kiemelve, átbeszélve). Az asszisztens és dajka 

munkakörben dolgozók bevonása! 

 Az óvodai házirend újragondolása, kiegészítése, és tartalmának közvetítése (egy tájékoztató levél formájában) a szülők felé az első szülői 

értekezleten.  

 Szponzorok, támogatók megkeresése, illetve az eddig megszerzett kapcsolat(ok) (pl. Otp Bank) szorosabbá fűzése. Ennek érdekében célunk 

bekapcsolódni különböző jótékonysági programokba, rendezvényekbe, ahol sikeresen valósíthatjuk meg a „szociális, társadalmi 

érzékenyítő nevelést”, a programok támogatóinak, önkéntes segítőinek bevonásával az óvodai életbe.   

 Segítségnyújtás intézményünk menedzselésében; az intézmény honlapjának fejlesztése érdekében minimum 1 fő óvodai dolgozó 

megbízása a feladattal.  

 Nyílt nap(ok) keretében bemutató foglalkozások tartása kollégáknak, szülőknek 

 Alternatív Augmentatív Kommunikációs módszerek alkalmazása, továbbfejlesztése az arra rászoruló gyermekeknél 
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Tevékenység 
megnevezése 

Felelős Határidő(k), gyakoriság Termék Megjegyzés 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

Barna Klaudia Min. havonta 1 alkalom, 

esetenként gyakrabban: 

(szept 10, okt.2., nov.5., 

dec.3, jan.7., febr,4., 

márc.3., ápr.7., máj.5., 

jún.2.) 

 munkaterv megbeszélése,  
nevelési terv, egyéni fejl. 
tervek, nyílt napok 
előkészítése, szülőklub 
előkészítése, aktuális 
programok, rendezvények 
előkészítése, átbeszélése 

Tevékenységi terv 

elkészítése, leadása 

Barna Klaudia szeptember 20. tevékenységi terv Formai átalakítása, és az 
Országos Óvodai 
Alapprogramnak 

megfelelően tartalmi 
változtatások beépítése. 

Felmérések elkészítése a 

gyermekekről 
Barna Klaudia 

(csoportvezetők) 
október 15-ig Strassmeier fejlődési 

skála 

Az autizmus spektrum 

zavarral élő 
gyermekeknél egyéni 
(individualizált) felmérés 

készítése. 
Informális felmérés 
kidolgozása 

csoportvezetők félév végéig informális felmérő lap Kimondottan a súlyosan 
és/vagy halmozottan 
sérült gyermekek 
fejlődésének nyomon 
követésére. 

Gyermekekről készült 
szöveges értékelések, 
jellemzések megírása 

/értékelő lap kidolgozása 

csoportvezetők félévkor (január 27-ig) és 
év végén (június)  

félévi jellemzés, 
pedagógiai vélemény 

Decemberben a 

beiskolázandó gyermekek 

szakértői kérelmének 
megírása, és beküldése! 

Szülői értekezlet Barna Klaudia szept. 6, febr.7., jún. 5.  Félévkor a félévi 
jellemzések, évvégén 
pedagógiai vélemények 
kiosztása. 
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Ötlettár bővítése a 

különböző 
képességterületek 
fejlesztéséhez 

- „Fejlesztő játékok 

cipősdobozból”  

gyógypedagógusok, 
nevelőtanárok 

Folyamatos fejlesztő eszközök  

AAK alkalmazása a 

rászorult gyermekeknél 
(Solt Anna 

gyógypedagógus 

meghívása gyakorlati 
segítségnyújtásként) 

Barna Klaudia Folyamatos,  

November/december, 

Március/április 

jegyzetek Érintettek köre: 
gyógypedagógusok, 
nevelőtanárok 

Nyílt napok (2 alkalom) -

szülők számára 

Barna Klaudia, 

Csoportvezetők 

november , április10. feljegyzések, 
emlékeztetők, poszter, 

meghívó 

Az 1. alk. az óvodás 
gyermekek szüleinek 
szól, a 2. alk. a leendő 
„óvodásoknak” és 

szüleinek (Ovicsalogató) 
Integrációs projekt 
előkészítése 

Barna Klaudia. 

csoportvezetők 

szeptember előadás (ppt), jegyzet, 

együttműködési 
megállapodás 

 

Főiskolai hallgatók 
tanítási gyakorlatának 
megszervezése, 
lebonyolítása 

Barna Klaudia 1.félév (folyamatos) 
szerdán és péntekenként. 
2. félév (terepgyakorlat) 
 

foglalkozás tervezetek, 

hospitálás naplók…stb. 
aug.29. -Gyakorlatvezetői 
Fórum (Helyszín: Ecseri 
út.3.) 

Szülőklub szervezése 

(meghirdetés, előkészítés, 
lebonyolítás, értékelés) 

Barna Klaudia 

Menyhért Szilvia 

(pszichológus) 
Sz. Juhász Csilla 

október 22., november, 

26., január 21, március 

24., április/május 

feljegyzés, emlékeztető, 
fényképek, kérdőív 

Érintettek köre: 
gyógypedagógusok, 
szülők 

 

Intézménylátogatás a 

tanítás nélküli munkanap 
keretében  

Xeravits-Bódis Krisztina 

Tamás Eszter 
 fotó, beszámoló Két helyszín látogatása 

két csoportban, majd a 
munkaközösségi 
értekezleten beszámolás 
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egymásnak az ott 

látottakból, 
tapasztaltakból. 

Tematikus hetek 

(projekthét)  (előkészítés, 
lebonyolítás, értékelés) 

Csoportvezetők december 16-20 („Ég a 
gyertya ég”-

karácsonyvárás) 

február 4-7 

(„Egészségedre!”) 

május 18-22 

(„Közlekedjünk 

okosan!”) 

fotó/videó, 

gyermekmunkákból 
kiállítás 

Minden projekthéten min. 
egy meghívott előadó is 
szerepel. (pl. Habakuk 

Bábszínház) 

Szabadidős programok 
szervezése az óvodában 
(pl. mesedélelőtt, zenés 
délután, bábszínház, 

világnapok 
megünneplése, 

kirándulások) 

Csoportvezetők és 
nevelőtanárok 

 

Pl.: ld. lentebb 

okt.1.-Zene világnapja  
okt. 4. Állatok világnapja 

okt.12. -Festészet 
világnapja (Pásztor 
Csaba) 

okt. 25- „Tök jó nap” 

december- Kölyöksport 
nap 

Április 10. Testvérek 
napja 

Június 12 -Apák napja 

Évvégi kirándulás  
 

fotók, videó Zene világnapja 
alkalmából Jánosházi 
Péter csellista zenés 
foglalkozása. 
 

MME (madarász ovi) 
foglalkozásai 
 

Habakuk Bábszínház 
előadásai 
 

Misztrál Együttes 
(MIKA) zenés koncertje 

 

Kölyöksport Nap 
(Lentner Nóra) 

Hospitálások 
lebonyolítása a kollégák 

között 

Barna Klaudia 

 

folyamatos 

lsd. belső ellenőrzési terv 

jegyzetek  
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Jeles napok (ünnepek), 
óvodai, iskolai 
programok 

(előkészítés, meghívók, 
lebonyolítás, értékelés) 

Csoportvezetők, 

nevelőtanárok 

 

december 6. (Mikulás) 
december 20. 

(Karácsony) 
február 21. (Farsang) 

április 6-8. (Húsvét) 
május 8. (Anyák napja) 
június 12. (Ballagás) 
 

 

 

fotók, videó Érintettek köre: 
gyógypedagógusok, 
kollégák, szülők 

Aktuális óvodai 
dekoráció elkészítése a 
folyosóra 

csoportvezetők, 
nevelőtanárok 

folyamatos dekoráció Ősz-kék csoport 
Tél- sárga csoport 
Farsang - piros csoport 

Tavasz- zöld csoport 
Ballagás  

 

 

Jeles napok, világnapok 

Dátum Esemény Felelős 

szept.20. (péntek) A gyermekek világnapja (UNICEF) László Mónika 

szept.30. (hétfő) A magyar népmese napja X-B. Krisztina 

okt.1. (kedd) A zene világnapja Bogdány Judit 
okt. 4. (péntek) Az állatok világnapja Benkő Renáta 

okt. 15. (kedd) Az ölelés világnapja Tamás Eszter 
okt. 18. (áprilisban tartjuk) A testvérek világnapja Barna Klaudia 

okt. vége (22. vagy 25.) Tök (JÓ) Nap X-B. Krisztina 

nov.20. (szerda) A gyermekek jogainak világnapja László Mónika 

jan.18. (szombat), 

helyette: jan.17. (péntek) 
A hóemberek világnapja Mudriné Bódi Edit 

febr.2. (vasárnap), 
helyette: febr.3. (hétfő) 

Gyertyaszentelő Boldogasszony nap (a medve árnyéka, Mackó-nap) Bazsó Bernadett 
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márc.21. (szombat), 
helyette: márc. 20. 
(péntek) 

A down-szindróma világnapja (felemás zoknik) - fotó Barna Klaudia 

márc.22. (vasárnap), 
helyette: márc. 23. (hétfő) 

A víz világnapja Bogdány Judit 

ápr.2. (csütörtök) Az autizmus világnapja - fotó Erdős Réka 

ápr.7. (kedd) Az egészség világnapja Barna Klaudia 

május 10. (vasárnap), 
helyette: máj.11. (hétfő) 

A madarak és fák napja Bazsó Bernadett 

Június 1. (hétfő), helyette: 
jún.2. (kedd) 

A szülők világnapja (Pünkösd) (szülőklub??) Mészáros Eszter 

Projekthetek 

 

dec. 16-20. „Ég a gyertya ég…” - karácsonyvárás  Barna Klaudia 

márc. 2-6. „Egészségedre!” Mészáros Eszter 
ápr.1-8. „Húsvétoló” X-B. Krisztina 

máj.18-22. „Közlekedjünk okosan!” Tamás Eszter 
 

Belső ellenőrzési terv 

 

Időpont (hónap) Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek Alkalmazott módszerek Ellenőrzést végzők 

szeptember 

éveleji adminisztrációs 
teendők szervezése 

- pedagógiai program 

- óvodai tevékenységi terv 

- egyéni felmérések 
felvétele 

dokumentumvizsgálat munkaközösség vezető 

csoportvezetők 

október éveleji adminisztrációs 
teendők szervezése 

- egyéni felmérések 
felvétele 

(Strassmeier fejlődési skála, 
individualizált felmérések az 
autizmus spektrum zavarral élő 
gyermekek esetében) 

- egyéni fejlesztési tervek 

dokumentumvizsgálat csoportvezetők,  

munkaközösség vezető 
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(Bazsó Bernadett, Bogdány 
Judit, Benkő Renáta)- 3 

hónap 

 óralátogatás – XY 

(önértékelési terv) 
- óratervezet 
- napló 

- egyéni fejlesztési tervek 

hospitálás, 
dokumentumelemzés, 
interjúkészítése, internetre 
való feltöltés 

munkaközösség vezető, 
dr. Kántor Gézáné, 
Sztaniszlavszky Márta 

 

 óralátogatás – XY  

(önértékelési terv) 
 

szakértői vélemény iránti 
kérelem megírása, 
beküldése 

- óratervezet 
- napló 

 

-  szakértői vélemény iránti 
kérelmek, pedagógiai 
vélemény 

 

hospitálás, 
dokumentumelemzés, 
interjúkészítése, internetre 
való feltöltés 

 

dokumentumvizsgálat 

munkaközösség vezető 

dr. Kántor Gézáné, 
Sztaniszlavszky Márta 

 

 

csoportvezetők 

január óralátogatás – Xeravits 

Bódis Krisztina, László 
Mónika 

évközi adminisztrációs 
teendők szervezése 

- óratervezet (vázlat) 
- napló 

 

- egyéni fejlesztési tervek 
(3 hónap) 

hospitálás,  
dokumentumvizsgálat 

munkaközösség vezető 

munkaközösség tagjai 

február óralátogatás – Tamás Eszter, 
Nagy Edit 

- óratervezet (vázlat) 
- napló 

hospitálás,  
dokumentumvizsgálat 

munkaközösség vezető 

munkaközöség tagjai 
március óralátogatás – Bogdány 

Judit, Lentner Nóra, 

- óratervezet (vázlat) 
- napló 

- egyéni fejlesztési tervek 

hospitálás,  
dokumentumvizsgálat 

munkaközösség vezető 

munkaközösség tagjai 

április óralátogatás – Mészáros 
Eszter, Erdős Réka 

 

évközi adminisztrációs 
teendők szervezése 

- óratervezet (vázlat) 
- napló 

 

- egyéni fejlesztési tervek 
(3 hónap) 

hospitálás,  
dokumentumvizsgálat 

munkaközösség vezető 

munkaközösség tagjai 

május évvégi adminisztrációs 
teendők szervezése 

- egyéni felmérések dokumentumvizsgálat munkaközösség vezető 

csoportvezetők 
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június évvégi adminisztrációs 
teendők szervezése 

- pedagógiai vélemények dokumentumvizsgálat munkaközösség vezető 

csoportvezetők 

 



Alsós módszertani munkaközösség munkaterve 

1-4. osztályok 

2019-2020. tanév 

A munkaközösség tagjai: 

1.A     Horváth Tünde Noémi 

 Tordai Katalin 

 Pásztorné Sántha Klára 

1.B Demeter Ferencné 

 Dankó Angéla 

 Bősze Katalin  

2.   Orbán Rita 

 Gergelyfi Anna 

 Mihalovicz Erzsébet 

3.  Halász Mónika 

 Rusz-Badak Mónika 

 Tóth Margit 

4.  Kreszné Bátai Györgyi 

 Láng Katalin 

 Keszthelyiné Vizi Mónika 

Logopédia - Marofka Istvánné  

 

Pedagógiai céljaink, feladataink 

 

1.  Kommunikációfejlesztés – folyamatosan, minden tanulási és élethelyzetben 

 a beszédértés javítása 

 a passzív és aktív szókincs fejlesztése 

 kiejtéstanítás a beszélő tanulóknál 

 az esélyegyenlőség elvének érvényesítése a támogatott kommunikáció bevezetésével a 
nem vagy alig beszélő tanulóknál 

2.  Kognitív fejlesztés - folyamatos 

 differenciálás: tárgyi, képi és szimbolikus szint  



3.  Nemzeti identitástudat fejlesztése, hazafias nevelés és hagyományőrzésre nevelés 

 ünnepek megtartása 

 népi hagyományok ápolása 

4.  Élményalapú pedagógiai módszerek megismerése, a terápiás szemlélet bővítése, jó 
gyakorlatok átadása 

 óralátogatások, óraelemzések 

 társintézménybe való látogatás (Szellő u.) 

Az 1-4. pontok komplex kivitelezése évszakokhoz és ünnepekhez kötődő Kalendáriumi 
Témanapok formájában. A tanulók képesség szerinti differenciálása után több helyszínen, 
forgó rendszerben kínálunk tevékenységeket (a témához kötött feladatok megoldása, 
mondóka- vers- mesehallgatás, mozgásos játékok, néptánc elemei, kézműveskedés). 

5.  Egészséges életmódra nevelés, környezettudatos életmód kialakítása 

 napi testmozgás, szabad levegőn tartózkodás biztosítása 

 mini Te Szedd! akció az iskolaterületén és közvetlen környékén   

 aktuális kerti munkák elemei szinten: levélgyűjtés, seprés, gyomlálás, hótakarítás az 
iskola udvarán 

6.   Önkiszolgálási szint emelése  

 egyénre szabottan, folyamatosan 

7.  Szülőkkel való kapcsolattartás minőségének javítása, a kétoldalú kommunikáció 
szintjének javítása 

 kommunikációs technikák elsajátítása, konfliktuskezelési tréning szervezése az 
iskolapszichológussal együttműködve 

8.  A módszertani kultúra bővítése digitális eszközök használatával 

 informatikai és egyéb technikai tapasztalatok megosztása egymás közt 

9.  Önképzés igényének erősítése, a belső és külső továbbképzéseken való részvétel  

 A pedagógusok minősítési eljárásában és az iskolai belső önértékelésben való 
részvétel sikerre vitele a portfóliók megbeszélésével, az önreflexióra való 
felkészüléssel 

 gyógypedagógus hallgatók gyakorlati képzésében való részvétel 

 

Budapest, 2019. június 27. 

       Kreszné Bátai Györgyi   mkv. 

 



Alapfok felső tagozat éves munkaterve 

2019/2020 es tanév 

 

 

Gyógypedagógiai munkánk során kiemelt szerepet tulajdonítunk az életkori sajátosságokat, egyéni 
képességeket figyelembe vevő differenciált foglalkozásnak. Fontos feladatunk a tanulók alapkészségeinek, 
alapkompetenciáinak, személyiségének fejlesztése, a segítségkérés, segítségnyújtás különböző formáinak 
megismertetése a társadalmi beilleszkedés érdekében. A pedagógusaink részéről tapasztalt érzelmi elfogadás, 
igényeik, szükségleteik felismerése, az egyéni odafordulás, a szeretetteljes kapcsolat jelentheti a biztonságot, 
a jó közérzetet, amely természetesen a tanulási motiváció alakulásában és az iskolai teljesítmény növelésében 
is jelentős szerepet kap. Tevékenységünk korrekciós, habilitációs-rehabilitációs jellegű, a hiányzó vagy sérült 
funkciók feltárása mellett a gyerekek meglévő adottságaira, pozitív tulajdonságaira építünk. 

 

Céljaink a nevelő-oktató munka során: 

Ennek az évnek a kiemelt nevelési célja az együttműködés és a kommunikáció lesz ezekre munkánk során 
nem csak a tanulóink esetében tartjuk fontosnak, hanem a pedagógusok és a különböző iskolai tagozatok 
között is. Ezért a tanév folyamán folyamatosan törekszünk majd arra, hogy programjaink során különböző 
csoportok együttműködése feladat legyen, illetve az osztályfőnökök a készségfejlesztő iskolába járó idősebb 
tanulók segítő bevonását is célul tűzték ki. A kommunikáció is kiemelt fejlesztési cél, hiszen az élet minden 
területén szükséges a boldoguláshoz, érdekérvényesítéshez. Emellett pedagógusi munka során is 
elengedhetetlen a hatékony együttműködés (szülőkkel, kollégákkal, tanulókkal), az eredményes munkavégzés 
miatt. Ezért szeretnénk majd a tanév során az alsótagozatos munkaközösség általtervezett kommunikációs 
tréninghez. Tanulóink esetében nagyon fontos a kommunikáció fejlesztése, alternatív kommunikációs 
lehetőségek fókuszba helyezése, bemutatása, egyéni adaptálása, betanítása. Nemzeti identitástudat erősítése, 
hazai értékeink megismertetése. 
Emellett fontos nevelési céljaink még az alábbiak. 
A terápiás szemlélet mélyítése, bővítése, élményalapú pedagógia mind szélesebb körben való alkalmazása. 

Egészségnevelés, környezettudatos életmód elemeinek megtanítása, szemlélet fejlesztése. Más kultúrák 
megismertetése, betekintés más kultúrák világába. A tanulási készségek megalapozása a mozgásfejlesztésen 
keresztül. Digitális taneszközök, segédeszközök használatának bemutatása, megtanítása. 

Az iskolai képzés átgondolt, összehangolt működtetése a mindenkori törvényi követelményeknek 
megfelelően. 
Feladatunk a, hogy tanulóink alapozó funkcióit erősítsük: készségek, képességek, a kompetencia területek 
felmérésre alapozott fejlesztése, a nevelési-oktatási munka színvonalának folyamatos emelése. A mindenkori 

lehetőségeken belül eljuttatni tanulóinkat a teljesítőképességük maximumáig. A pozitív megerősítés, a 
differenciált tanulásszervezés, a több érzékszervet megmozgató szemléltetés, és a kutató, felfedező 
cselekvéses tanulás. A biztos alapkészségek kialakítása, segítségadás, amíg a gyermek és az adott tevékenység 
megkívánja. Az alapkészségek: az olvasás, szövegértés, szókincsbővítés a beszéd tartalmi oldalának javítása 
és a matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése. Önkiszolgálási szint emelése, individualizált 
nevelés oktatás, pedagógusok módszertani kultúrájának megújulása a digitális taneszközök használatával. Az 
új kerettanterv alapján a helyi tanterv teljeskörű alkalmazása. 
A testi-lelki egészség megóvása az egészségvédelmi ismeretek elsajátítása, valamint, szűkebb és tágabb 
környezetünk ismerte, annak megóvása. 
A lelki egészség megóvása a tanulóinkkal foglakozó felnőttek esetében is különösen fontos, ezért terveztünk 
több olyan lehetőséget a tanév során, ahol szakmaitapasztalatcsere során megerősödhetnek, a tapasztalatok 
meg- és kibeszélésével megoldásokhoz jutahatnak, feszültséget csökkenhetnek. Ezeknek a programokon a 
tapasztalatszerzésen túl lehetőség nyílik a dolgozók közösségépítésre is 

 



Kiemelt feladataink: 

A nyugodt kiegyensúlyozott munkavégzés, egymás munkájának segítése, rendszeres kapcsolattartás az 

intézményi munkaközösségekkel. A szakmai tevékenységeinket érintő jogszabályok folyamatos nyomon 
követése. Az iskolai munkával kapcsolatos pedagógiai dokumentumok precíz, gondos kezelése, ellenőrzése, 
pontos adatszolgáltatás. Az iskola dokumentumainak ismerete, ezen belül a tanulók pedagógiai programjának 
és helyi tantervének pontos ismerete különös tekintettel a meghatározott célokra, feladatokra és a helyi 
tantervben megjelenő új tartalmakra. A gyerekek a pedagógiai programban meghatározott félévi és tanév végi 
értékelésének végzése, fókuszba helyezve az önmagukhoz mért személyiségbeli és kognitív fejlődésüket. Az 
óralátogatások, egymás közötti hospitálások megszervezése folyamatosan a tanév során. Kompetencia-

fejlesztéssel, a megfelelő motivációval, különböző, jól megválasztott módszerekkel, IKT eszközök 
használatával. ÖKO iskolai programok, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása. Az életkori 
sajátosságoknak megfelelően alakítjuk az egészséges életmódhoz tartozó jó szokásokat, formáljuk 
környezettudatos szemléletüket. 
A nyolcadik osztályos tanulók pályairányítása, pályaválasztásuk segítése. Fontos a szülőkkel való folyamatos 
kapcsolattartás, nem csak a szülői értekezletek tartásával és indokolt esetben családlátogatások szervezésével. 
Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel. 

 

Gyermekvédelmi feladatok: 
A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok gondos és felelősségteljes ellátása. Célunk, hogy biztosítsuk a 

gyermekeket megillető jogok érvényesülését. Leglényegesebb feladatunknak a prevenciót tartjuk a gyerekek 
problémáinak minél korábbi felismerését, kezelését. Folyamatos kapcsolattartás a tanulók családjaival, a 
szülőknek adott tanácsadás segítségével: fogadóóra, szülői értekezletek keretében. Probléma esetén az 
intézményben dolgozó szakemberek (pl. gyermekvédelmi felelős, iskola pszichológus, védőnő). Rendszeres 

kapcsolattartás a gyermekvédelemben részt vevő szakemberekkel, szervekkel, mint a gyermekjóléti 
szolgálatok a családsegítő központok, az iskolaorvosi, valamint szakorvosi hálózattal. 
 

A napközis foglalkozásaink célja: 
A helyes viselkedési szokások (étkezés, közösségbe való beilleszkedés) tartós személyi kapcsolatok és a 
biztonságérzet kialakítása. Felkészülés a tanórai foglalkozásokra. 
A délelőtti és délutáni foglalkozások szerves egységet alkotnak, a folytonosság biztosítása fontos cél. A 
szokásrend kialakítása, az önállóságra nevelés mellett igen jelentős koordináló szerep hárul a napközis 
csoportot vezető pedagógusokra. 
 

A működés általános szempontjai, feladatai: 
A vonatkozó jogszabályok ismerete, betartása. 
Az iskola alapdokumentumainak ismerete, betartása. 
Az új és pályakezdő kollégák folyamatos segítése. 
A közösségi életben való folyamatos szerepvállalás. 
Időpontban nem rögzített folyamatos tapasztalatcsere, szükség szerinti esetmegbeszélés. 
Szakfolyóiratok, szakirodalom folyamatos figyelemmel kísérése, megbeszélése. 
 

Tárgyi feltételek: 
Mindig van igény fektetőágyakra kicsiknek, nagyoknak, fejlesztő játékokra minden csoportba (ezek 

folyamatos amortizációja miatt). Adminisztratív munkánk digitalizációja miatt is fontosnak tartanánk 
internethálózat bővítését, az IKT eszközhasználat és  az alternatív kommunikációs fejlesztés miatt tablet és a 
hozzá való beszédfejlesztő programok beszerzését. 
A tanulási folymatok egyéni szinten való szervezhetősége miatt fontos a fénymásoláshoz biztosított lehetőség 
(papír, nyomtató) is. 



 

Az alábbi táblázat foglalja össze programjainkat a tanév során 

Időpont Program Felelős, megjegyzés 

2019. augusztus 26. Munkaközösség alakuló értekezlete, 
munkaközösségvezető megválasztása, éves 
programok átbeszélése, tanév nevelési 
céljainak kitűzése 

munkaközösségi tagok 

2019. augusztus26-30. felkészülés a tanulók fogadására, terem 
rendezés, tanmenetek előkészítése 

 

2019. augusztus 28. Tanévnyitó nevelési értekezlet  

2019. szeptember 2. Évnyitó  

2019. szeptember  Szülői értekezlet osztályfőnökök 

2019. szeptember 16. Munkaközösségi megbeszélés, témája: 
adminisztrációs nehézségek, megoldások; 
egyéni fejlesztési terv egységes formája 

mk. vezető 

2019. szeptember 20. Felmérések, P.A.C. felvétele osztályfőnökök 

2019. szeptember 30. 

10-13-óráig 

Csatlakozás a Mesék az Élethez programhoz mk. vezetők, Pechan Eszter 

2019. október 14. Munkaközösségi megbeszélés, témája: 
témahét megszervezése; minősítésen 
résztvevő kollégák segítése 

mk. vezető, Ónodi Ágnes 

2019. október21-15. Október 23-hoz kapcsolódó témahét 
szervezése a felső tagozat és a 
készségfejlesztő iskolai csoportok számára 

Ónodi Ágnes, Szél Emilia 

2019. október 22. Megemlékezés az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharcról 

művészeti munkaközösség 

2019. október 25. Tantesületi (általános iskolai tagozat) 
kirándulás Esztergomba, szakmai 
tapasztalatcserével egybekötve; csapatépítő 
jelleggel 

mk. vezetők; tanítás nélküli 
munkanap 

2019. október óralátogatás (BECs) mk. vezető 

2019. október28-

november 1-ig 

Őszi szünet  

2019. november  szakmai nap (pedagógiai napon való 
részvétel) 

tanítás nélküli munkanap; 
mk. vezetők 

2019. november 18. Munkaközösségi megbeszélés, témája: e-

napló vezetés tapasztalatai; minősítésben 
résztvevő kollégák segítése 

mk. vezető 

2019. december 3. Munkaközösségi megbeszélés, témája: 
tervezett kézműves foglalkozások szervezése; 
minősítésben résztvevő kollégák segítése 

mk. vezető; Dergán Flóra 

2019. december 7. 

szombat 

Adventi kézműves foglakozás az általános 
iskolai tagozat számára, áthelyezett munkanap 

december 24. ledolgozása 

Dergán Flóra 

2019. december óralátogatás (BECs) mk. vezető 

2019. december 12.  Luca napi szokások Arany-Tóth Hajnalka 



2019. december 14. 

szombat 

Luca napi délelőtt (december 27. ledolgozása) Dergán Flóra 

2019. december 19. Karácsonyi műsor, ünneplés osztályfőnökök 

2019. december 20. Karácsonyi ebéd  

2019. december 23-2020. 

január 5-ig 

Téli szünet  

2020. január óralátogatás (BECs) mk. vezető 

2020. január Munkaközösségi megbeszélés, témája: e-

napló tapasztalatai, féléves értékelés; 
minősítésben résztvevő kollégák segítése 

mk. vezető 

2020. január  osztályozó értekezlet 2020. január 24. az első félév 
utolsó tanítási napja 

2020. január Féléves nevelési értekezlet  

2020. január 31. Bizonyítzványosztás. Szülői értekezlet  

2020.február 14. Munkaközösségi megbeszélés, témája: 
farsangi teendők; minősítésben résztvevő 
kollégák segítése 

mk. vezető, Vanyóczki Erika 

2020. február 20. 
9-12-óráig 

Farsang; együttműködés az alsó- és 
felsőtagozat között, közös műsor készítése. 
Utána 12-ig játékos mulatság 

Vanyóczki Erika, Kántor 
Bernadett, Dergán Flóra 

2020. február óralátogatás (BECs) mk. vezető 

2020. február 24. Kommunizmus áldozatainak emléknapja osztályfőnökök 

2020. március 13. Megemlékezés az 1848/49-es 

szabadságharcról 
művészeti munkaközösség 

2020. március  Munkaközösségi megbeszélés, témája: tavaszi 
projekthét: évszakváltás; minősítésben 
résztvevő kollégák segítése 

mk. vezető 

2020. március 16-20-ig Tavaszi témahét, évszakváltás; tanulmányi 
séták és hozzá kapcsolódó alkotások, vers és 
daltanulás… 

 

2020. március nyílt nap leendő általános iskolások szüleinek  

2020. március Kitekintés más intézmények munkáiba 
tagozatonként (felső: Bárczi Gusztáv EGyMI) 

mk. vezetők; tanítás nélküli 
munknap 

2020. március óralátogatás (BECs) mk. vezető 

2020. április 1-7. Húsvétváró témahét Széll Katalin 

2020. április Kiállítás a tavaszi témahéthez kötödő 
munkákból 

Ónodi Ágnes, Szél Emilia 

2020. április 8-15-ig Tavaszi szünet  

2020. április 18. Vers- és prózamondó Dergán Flóra, Szél Emilia 

2020. április Munkaközösségi megbeszélés, témája: az év 
során szerzett szakmai tapasztalatok 
megosztása; minősítésben résztvevő kollégák 
segítése 

mk. vezető 

2020. április 19. Tantestületi kirándulás: bográcsozás a 
budakeszi térségében lévő arborétumban/ eső 
esetén csapatépítő játszóház a Szellőben 

 

2020. április  Koncz Dezső Tanulmányi verseny  



 

 

 

A munkatervet készítette:     Nagy Dóra Kinga  

       Munkaközösségvezető 

 

 

Budapest, 2019. 08. 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. május  Szülői értkezlet  

2020. május  Munkaközösségi megbeszélés, témája: az év 
során szerzett szakmai tapasztalatok 

megosztása; minősítésben résztvevő kollégák 
tapasztalatai 

Vanyóczki Erika, Nagyal 
Bertina 

2020. május Tanulmányi kirándulások  

2020. május  Fővárosi Kulturális fesztivál  

2020. június 4. osztálykirándulások Szabó József 
2020.június osztályozó értekezlet  

2020. június  Évvégi felmérések; fejlesztési tervek zárása osztályfőnökök 

2020. június 15. 
11óra 

Ballagás Huber Henriett, Nagy Dóra, 

Széll Katalin, Vanyóczki 
Erika 

2020. június 19. 
15 óra 

Évzáró, bizonyítványosztás  

2020. június 22. Tantestületi kirándulás: bográcsozás vagy 
főzőverseny a tagozatok között 

mk vezetők 



Munkaközösség vezetői ellenőrzési terv 
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MUNKATERV 

KÖZÉPFOK MUNKAKÖZÖSSÉG 

2019-2020. 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

1. Dányiné Illés Katalin 

2. Magyar Ágoston 

3. Márki Erzsébet 
4. Marofka Istvánné 

5. Németh Edit 
6. Pásztor Csaba 

7. Pechán Eszter 
8. Pongrácz Mária 

9. Rumy Ágnes 

10. Rurik Petra 

11. Tóth Tiborné 

 

A tanév kiemelt céljai: 

 Projekt módszer intézménytípusunkra adaptált változatának bevezetése a projekt hetek 

megszervezésével. 

 Világnapok megünneplése a készségfejlesztő iskolai tagozaton. 

Célok: 

 Az általános iskolában megszerzett ismeretek megerősítése, bővítése. 

 Az új kerettanterv alapján elkészített Helyi Tanterv bevezetése és működtetése. 

 Hazafias nevelés erősítése, nemzeti identitástudat erősítése 

 Egészség-és környezettudatos szemléletre nevelés megszilárdítása 

 Digitális taneszközök szélesebb körű alkalmazása 

 Az emberi, társadalmi kapcsolatokhoz szükséges normák tudatosítása. 

 Önismeretre, mások megismerésére való törekvés kialakítása, a pozitív és negatív 

emberi tulajdonságok megkülönböztetése. 

 Önmaga, környezete rendben tartása,  



 A tanulók önellátásának, önállóságának továbbfejlesztése, megszilárdítása a 

társadalomba való minél sikeresebb beilleszkedésük érdekében. 

 A munkaközösség tagjainak pedagógiai munkája során szerzett tapasztalatok 

megbeszélése, a „jó gyakorlatok” átadása (team megbeszélés, munkaközösségi szintű 

megbeszélés, tapasztalatcsere) 

 A szülőkkel, kollégákkal az információáramlás hatékonyabbá tétele, kommunikáció 

javítása. 

 Segítségnyújtás a szülőknek a tanulmányok befejezése utáni lehetőségek 

megismertetésével. 

 Bekapcsolódás a Boldog Iskola programba. 

Kiemelt feladatok: 

 Minden egyes világnap megünneplésének megtervezése és megszervezése a 

megnevezett felelősök által. 

 Tanulói tevékenység megszervezése egyéni, csoportos és tagozat szinten. 

 A világnapok megünneplésének lebonyolítása a készségfejlesztő iskolai tagozaton. 

 A világnapok lebonyolításának dokumentálása 

 A projekt hetek megszervezésében, a feladatok megvalósításában szoros 

együttműködésben dolgozunk a Szakoktatói Munkaközösséggel 

Feladatok: 

 A tanév során összegyűlt tapasztalataink összegzése a Helyi Tanterv bevezetésével 

kapcsolatban. 

 Intézményen belüli tapasztalatcsere az új modulok és tantárgyak látogatása során. 

 A pedagógusminősítéssel kapcsolatos eddigi tapasztalatok átadása, aktuális teendők 

elvégzése. 

 A munkaközösségbe érkező új kollégák munkájának segítése. 

 A kollégiumi nevelőtanárokkal a szoros kapcsolat folyamatos fenntartása, 

együttműködés. 

 A munkaközösségek közötti együttműködés erősítése (szorosabb együttműködés a 

felsős munkaközösség vezetőjével). 

 Közösségépítő összejövetelek szervezése, aktuális problémák megbeszélése. (projekt 

téma) 



 Szakmai rendezvényeken való részvétel, szakmai előadások tartása. 

 Munkafolyamatokhoz szemléltető eszközök készítése. 

 A 12. évfolyam modulzáró vizsgájának előkészítése, lebonyolítása. 

 Tanulmányi versenyekre diákok felkészítése (Koncz Dezső tanulmányi verseny, 

Háztartástan verseny). 

 Felnőtt intézmény meglátogatása tanulókkal és érdeklődő szülőkkel közösen. 

A tanulók mérése: 

 A tanév elején, szeptember, október során a PAC 1, PAC 2 felvétele. 

 Tanév eleji, végi tantárgyi tudás felmérése. 

 A tanév végén (májusban) a 12. évfolyam modulzáró vizsgája. 
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Feladatok-éves munkarend 

Állandó témák: igazgatói, igazgatóhelyettesi tájékoztatók, egy-egy osztály tanulóival 

foglalkozó kollégák beszámolója, szorgalom-magatartás értékelése, tanulók elemzése, az 

elmúlt időszak értékelése, a következő időszak feladatainak megbeszélése. 

Változó témák: aktualitások. 

1. értekezlet 

Időpont: augusztus 

Téma: Munkaközösség megalakulása. Az éves munkaterv megbeszélése, elfogadása, 

tanmenetek, tantervek egyeztetése, különös figyelemmel a változásokra. Kiemelt feladatok 

meghatározása. Ügyeleti rend kialakítása. Vállalások, felelősök megnevezése. 

2-3. értekezlet 

Időpont: szeptember, október 

Téma: Az első projekt hét kivitelezésének megbeszélése, feladatok szétosztása. 

4. értekezlet 

Időpont: november 

Téma: Pedagógiai egységünk erősítése. Összehangolt munka az osztályközösségekkel és a 

vezetőséggel. 

A karácsonyi projekthét feladatainak végleges megbeszélése. 

5. értekezlet 

Időpont: december 

Téma: A karácsonyi projekthét lebonyolítása. 
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6. értekezlet 

Időpont: január 

Téma: A féléves munka értékelése. További fejlesztési lehetőségek, bevált gyakorlatok 

átadása egymásnak. Az eredmények elemzése, értékelése, egyéni fejlesztés hatékonyságának 

vizsgálata, előrehaladás ellenőrzése. 

A projekthét tapasztalatainak megbeszélése. 

7. értekezlet 

Időpont: február 

Téma: A víz világnapjához kötött projekthét feladatainak szétosztása, végleges megbeszélése. 

8. értekezlet 

Időpont: március 

Téma: Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció.  

A víz világnapjához kötött projekthét lebonyolítása. 

9. értekezlet 

Időpont: április 

Téma: A szakmai nap megszervezése. A projekthét tapasztalatainak megbeszélése. 

10. értekezlet 

Időpont: május 

Téma: Az éves munka értékelése. További fejlesztési lehetőségek, bevált gyakorlatok átadása 

egymásnak. Az eredmények elemzése, értékelése, egyéni fejlesztés hatékonyságának 

vizsgálata, előrehaladás ellenőrzése. 

  



Eseménynaptár: 

Szeptember 

Szülői értekezlet, házirend, programok ismertetése. 

Október 

Október 6. Aradi vértanúk napja 

Október 23. 1956-os forradalom ünnepe 

November 

November pályaorientációs nap 

December 

Téli programok, különböző osztályrendezvények. Mikulás. A karácsonyi projekthét. 

Január 

I. félév vége 

Szülői értekezlet  

Február 

Farsang 

Március 

Március 15. 1848-as forradalom ünnepe (Márki Erzsébet, Rumy Ágnes szervezésében). A víz 

világnapjához kötött projekthét. 

Április 

Április Szakmai nap 

  



Május 

Anyák napi ünnepségek osztályonként 

Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások 

Gyermeknap 

Június 

A tanévben végzett munka értékelése, megbeszélése. 

Ballagás. (11-12 osztály osztályfőnökei) 

 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 26.     ………………………….. 

              Pongrácz Mária 

          mk.vez 



MUNKATERV 

SZAKOKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 

2019-2020 

 

Célok: 

 Az új kerettanterv alapján elkészített Helyi Tanterv alkalmazása. 

 A munkaközösség tagjainak pedagógiai munkája során felmerülő tapasztalatok 

megbeszélése (team megbeszélés, munkaközösségi szintű megbeszélés) 

 A szülőkkel, kollégákkal az információáramlás hatékonyabbá tétele, kommunikáció 

javítása. 

 Projekt módszer alkalmazása a közismereti tantárgyakra vonatkozóan 

 

Feladatok: 

 A tanév során összegyűlt tapasztalataink összegzése a Helyi Tantervvel kapcsolatban. 

 Intézményen belüli tapasztalatcsere az új modulok és tantárgyak látogatása során. 

 A pedagógusminősítéssel kapcsolatos eddigi tapasztalatok átadása, aktuális teendők 

elvégzése. 

 A munkaközösségbe érkező új kollégák munkájának segítése. 

 A kollégiumi nevelőtanárokkal a szoros kapcsolat folyamatos fenntartása, 

együttműködés. 

 A munkaközösségek közötti együttműködés erősítése (szorosabb együttműködés a 

felsős munkaközösség vezetőjével). 

 Közösségépítő összejövetelek szervezése, aktuális problémák megbeszélése. 

 Szakmai rendezvényeken való részvétel, szakmai előadások tartása. 

 Munkafolyamatokhoz szemléltető eszközök készítése. 

 A 12. évfolyam modulzáró vizsgájának lebonyolítása. 

 



FELADATOK-ÉVES MUNKAREND 

Állandó témák: igazgatói, igazgatóhelyettesi tájékoztatók, egy-egy osztály tagjainak 

beszámolója, szorgalom-magatartás értékelése, tanulók elemzése, az elmúlt időszak értékelése, 

a következő időszak feladatainak megbeszélése. 

Változó témák: aktualitások. 

1. értekezlet 

Időpont: augusztus 

Téma: Munkaközösség megalakulása. Az éves munkaterv megbeszélése, elfogadása, 

tanmenetek, tantervek egyeztetése, különös figyelemmel a változásokra. Kiemelt feladatok 

meghatározása. Ügyeleti rend kialakítása. 

2. értekezlet 

Időpont: november 

Téma: Pedagógiai egységünk erősítése. Összehangolt munka az osztályközösségekkel és a 

vezetőséggel. Vállalások átbeszélése, felelősök megnevezése. 

3. értekezlet 

Időpont: Január 

Téma: A féléves munka értékelése. További fejlesztési lehetőségek, bevált gyakorlatok 

átadása egymásnak. Az eredmények elemzése, értékelése, egyéni fejlesztés hatékonyságának 

vizsgálata, előrehaladás ellenőrzése 

4. értekezlet 

Időpont: március 

Téma: Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció. Vállalások átbeszélése, felelősök 

megnevezése. 

 

 

 



Eseménynaptár: 

Szeptember: - Szülői értekezlet, házirend, programok ismertetése.   

Október: - Október 6. Aradi vértanúk napja 

- Október 23. 1956-os forradalom ünnepe 

November: - November pályaorientációs nap 

December: - Téli programok, osztályrendezvények mikuláskor és karácsonykor. (Rusz András, 

Halász Gábor; ) 

- Adventi vásár (Babettáné Surugli Magdolna, Kaszás Andrea, Rónyainé Varga Tünde 

Vajna Ágnes, Vidovits Tamásné); Karácsony ötlet börze 

Január:-  I. félév vége, Szülői értekezlet  

Február: - Farsang  

Március: - Március -15.  1848-as forradalom ünnepe (Márki Erzsébet, Rumy Ágnes) 

Április: -  Húsvéti vásár (Babettáné Surugli Magdolna, Kaszás Andrea, Rónyainé Varga Tünde 

Vajna Ágnes, Vidovits Tamásné);  

- Tavaszi megújulás”: a textíliák birodalma. Anyagismeret, felhasználás, 
újrahasznosítás, tervezés, szabás, varrás, vásár, divatbemutató, PPT, kiállítás, videó 
Szakiskola által rendezett divatbemutató, prezentálva a szakiskolában folyó 
munkatevékenységeket, PPT, kiállítás, videó( szakoktatók) 

- Szakmai nap 

Május: - Anyák napi ünnepségek osztályonként 

- Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások 

- Május gyereknap 

Június- A tanévben végzett munka értékelése, megbeszélése 

Budapest, 2019. augusztus 27.   ………………………….. 

        Babettáné S.Magdolna   mkv. 

           



 

 

  

A mozgásfejlesztő szakmai műhely programja 

2019/2020 tanév 

 

 

 

 

 

 

 



A szakmai műhely tagjai: 

Bertényi Klára – jelenleg GYES-en 

Horn Balázs 

Lentner Nóra  

Nagyváti Réka 

Srp Miklós 

Szöllősyné Juhász Csilla  

Sztefanu Tamara  

Tóth Tiborné 

Wiesnerné Oravecz Éva 

 

A szakmai műhely az idei tanévben új elemmel gazdagítja palettáját. A habilitációs-rehabilitációs tevékenységen belül szeretnénk hozzájárulni a gyermekek 

minél nagyobb önállóságához. E mellett, szeretnénk ennek keretében a szülőknek is segítséget nyújtani, a megfelelő eszközök kiválasztásában. 

A bővitett szakmai tevékenységet az ergoterápia bevezetésével szeretnénk megvalósítani. 

 

 



Az ergoterápia   

 

Az emberi lét alapja a célirányos tevékenykedés: ez szolgálja a fizikai, mentális és szociális kiteljesedését. Amennyiben valmilyen károsodás alakul ki, az az 

élet minden területére hatással lesz, s vágűl akadályozottá válik, nem tud a társadalom életében résztvenni. Ennek megelőzése, illetve a „társadalom” és az 

érintett személy közti távolság csökkentése a habilitáció és arehabilitáció. 

 Rehabilitáció: a WHO szerint: egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rendszerekben megvalósuló 

folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességeinek fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételének és önálló életvitelének 

erősítése. Célja a társadalomba való visszaillesztés.  

 Habilitáció – beillesztés 

Mind a két folyamat az élet egészét átszövő, sok diszciplínát magába foglaló tevékenység háló. A hangsúly a tevékenységen van, mind az érintett, mind a 

környzete illetve a re/habilitációban résztvevők esetében. 

Az ergoterápia is mint szó, erre a tevékenykedésre utal: 

ergein = célirányos tevékenység, elfoglaltság, hivatás 

Az ergoterápia- mint tudomány- az orvostudomány, a pszichológia, pedagógia, szociológia, antropológia, néprajz, építészet és még sok más tudomány 

ismeretanyagára támaszkodva vált önálló tudománnyá. 

 

 



Az ergoterápia meghatározása 

 „ Az ergoterápia a fizikai és/vagy pszichikai kondíciók (funkció-zavarok, problémák, károsodások, stb.) kezelése specifikusan kiválasztott tevékenységeken 

keresztül abból a   célból, hogy segítsen az embernek elérni a legmagasabb szintű funkciót és függetlenséget a hétköznapi élet minden területén.”  

(World Fedaration of Occupational Therapists) 

 

Az akadályozott emberek esetében a legfontosabb cél: élni tanulni. E cél eléréséhez részcélokat kell kitűznünk: 

 Fejleszteni és bővíteni kell az új illetve az akadályozott képességeket. 

 Gyakorláson és a környezet adaptálásán keresztűl fejlesszük a készségeket. 

 Minél nagyobb önállóság elérése az egyes tevékenységeken belül illetve az élet minden aspektusára vonatkozóan, egyre szélesedő kőrben. 

Az ergpterápia az élet minden területén kifejti hatását: 

 a mindennapos tevékenységekben, az önkiszolgálás területén, mint például az öltözködés, táplálkozás, testápolás, stb;  

 a munkatevékenységek alkalmával, mint a pénzkeresés, tanulási tevékenységek, bevásárlás, stb;  

 játék tevékenységek során is. 

 

 

 

 

 



Az ergoterápia eszközei és módszerei   

 

A tárgyi kötnyezet adaptálása, megfelelő  rehabilitációs segéd- és segítőeszközök  

Annak érdekében, hogy az érintett biztonságosan és képességeinek megfelelően tudja használni tárgy környezetét, gyakran annak átalakítására van szükség. A 

környezet adaptációjában, a szükséges gyógyászati segéd- és rehabilitációs segítő eszközök tervezésében, kialakításában, használatuk tanításában az 

ergoterapeuta tanácsadói szerepet tölt be. 

 

A „saját személyiség” terápiás alkalmazása 

A terapeutának saját személyiségét, „én”-jét kell felhasználnia annak érdekében, hogy ösztönzést adhasson az érintett személynek, kellő információt és 

támogatást nyújtson a motiváció felébresztéséhez, fenntartásához. 

 

Tanulási-tanítási folyamat 

Minden kapcsolat, így a terápiás kapcsolat is taítási-tanulási helyzet. Ennek során a terapeuta hozzásegíti az érintett személyt, hogy  új magatartási formákat 

tapasztaljon meg, tanuljon, gyakoroljon.Ezek a rögzült magatartási, tevékenységi formák teszik képessé az egyre nagyobb önállóságot, hatékonyságot a 

mindennapi életben. A tanítási folyamat nem egyes tevékenységek szigetszerú elemeinek gyakoroltatásáról szól, hanem egy komplex tevékenységi folyamatok 

megtanításáról, ahol figyelembe kell venni minden, a tevékenységben megjelenő (szenzoros, motoros, kognitív, pszichés, szociális) komponenst. 

 



A célirányos tevékenység alkalmazása 

Az ergoterápia legfőbb eszköze a tevékenység; olyan célirányos tevékenységeket „használunk” a terápia folyamán, amelyek szorosan kapcsolódnak a 

mindennapos tevékenységek területeihez. Olyan célirányos tevékenységet választunk, amely szorosan kapcsolódik az érintett szükséglezeihez,képességeihez, 

érdeklődéséhez. Ezek figyelembe  vételével alakíthatunk ki olyan motivációs szintet, amely elősegíti a tevékenység kivitelezését, a funkció javulását. 

A célirányos tevékenységeknek fontos jellemzői: 

 határozott cél 

 jellemző, meghatározó az érintett emberre 

 aktivitást vált ki az érintett emberből 

 hozzájárúl a funkciókárosodás megelőzéséhez, a különböző funkciók fejlődéséhez, az életminőség javulásához 

 kapcsolódik az egyén mindennapi életéhez, érdeklődési köréhez 

 adaptálható, fokozatokra bontható, az életkornak megfefelő    

 

Tevékenység analízis 

Az ergoterápia folyamán  meg kell ismernünk kell az egyes tevékenységek terápiás értékét, amely magábafoglalja a tevékenységek felbonthatóságát, 

adaptálhazóságát a szükségletek szerint. 

A tevékenységek elemzésekor meg kell vizsgálnunk a különböző faktorokat, melyek a következők: 

 egocentrikus faktorok  

o milyen (szenzoros,percepciós, kognitív, motoros) készségekre van szükség a tevékenységhez 

o milyen emóciót vált ki az érintettből 



 exocentrikus faktorok 

o milyen eszközökkel, anyagokkal, milyen környezetben hajtható végre 

o mennyi idő alatt végrehajtható 

o hány terápiás alkalom szükséges 

 konszenzuális faktor 

o hány ember szükséges a tevékenységhez 

o milyen szociális készségek szükségesek 

o milyen szociális hatásokat kell átgondolni 

 

Az ergoterápia megvalósulási színterei 

A következő felsorolás bemutatja, hogy mely területeken használható az a speciális tudás, melyet az ergoterápia magábafoglal: 

 Egészségügyi intézmények: neuoro-habilitáció, nappali kórházak, különböző kórházi osztályok, családorvosi hálózat, gerontológia, stb 

 Mentálhigiénés ellátás:fekvő és járóbeteg ellátás, krízis inervenciós szolgáltatások, rehabilitációs központok, gyermek- és ifjúságvédelem, stb 

 Foglalkoztatás: szakképző intézmények, szociális foglalkoztatók, védőmunkahelyek, stb 

 Szociális szolgáltatások: szociális intézetek, rehabilitációs központok, szakértői hálózat, stb 

 Egyeb szolgáltatások: pályaválsztási tanácsadó, építészeti szolgáltató, tanácsadó szolgálat, gyógyászati és rehabilitációs segéd- és segítő eszközök 

tervezői és gyártói, stb 

 Nevelés, oktatás: bölcsödék, óvodák, iskolák, speciális iskolák, utazótanári hálózat, ápoló-gondozó otthonok, stb 

 



Az oktatás területén belül szeretnék kiemelten szólni a szegregált intézményekben folyó munkáról. 

A szegregált intézményekben folyó munka célja, hogy az itt tanuló gyermekeket felkészítse az előbb vagy utóbb bekövetkező integrációra. Az itt végzett 

ergoterápiás fejlesztés a gyermekre, illetve a gyermek képességeinek lehető legintenzívebb kiaknázására irányul. 

A folyamat akkor indul, amikor a gyermek bekerül az intézetbe, ekkor  kell feltérképezni a képességeit, szükségleteit, pszichoszociális hátterét és ezekre 

alapozva lehet a fejlesztési programot kialakítani.  

Ennek a korosztálynak a tevékenységei három vezérfonal mentén sorakoznak fel: 

 munkatevékenység - azaz iskolai tevékenységek 

 szabadidős tevékenységek - hiszen e korosztálynak a játék az életkorilag specifikus tevékenysége 

 önkiszolgálás - a lehető legnagyobb önállóság kialakítása érdekében. 

Az ergoterapeuta feladata a gyermek számára megfelelő tevékenység szükséges megsegítésének meghatározása, az ehhez szükséges eszközök  illetve eljárások  

kiválasztása, adaptálása, ezek használatának begyakorlása. 

A legmagasabb szintű tevékenység kivitelezés csak biztonságos, megfelelő környezetben várható el, ennek megteremtése is az ergoterapeutára hárul 

Úgy vélem, az oktatás, nevelés nem fejeződik be az iskola falai között: a szülők bevonása nélkül elszigetelt követelményekkel találkoznak csak a gyermekek. 

Ehhez azonban szorosabb együttműködést kellene kialakítani a szülőkkel. Ezért szeretnénk a szülők számára is segítséget nyújtani olyan információkkal, amely 

a gyermekek önálló tevékenységét és a szülők életének megkönnyítését szolgálnák. 

Mindezen ismereteket, elképzeléseket szeretnénk a következő tanévben a gyermekek és a szülők hasznára fordítani.   

 

 

 



A szakmai műhely célja: 

Célunk a gyermekek adottságainak függvényében a lehető legmagasabb szintű mozgásos önállóság elérése, az észlelés, a tapasztalatszerzés, a magasabb 

gondolkodási funkciók megalapozása, a beszéd motorikus hátterének kialakítása, a tanulási készségek megalapozása a mozgásfejlesztésen keresztül:  

 terápiás szemlélet mélyítése, 

 az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányban szenvedő diák képességeinek fejlesztése 

 

A szakmai műhelymunka területei: 

A műhelymunka három tevékenységi körből áll 

1. terápiás mozgásfejlesztés területei:  

● szomatopedagógiai fejlesztés 

● lovas foglalkozások 

● ergoterápia 

2. mozgásnevelés-testnevelés területei: 

 szárazon és vízben végzett gyakorlatok 

 vízhez szoktatás, az úszás alapjainak elsajátítása 

3. tehetséggondozás területei: 

 atlétikai alapmozgások 

 úszás alapjainak elsajátítása, úszásoktatás 



A fent említett tevékenységek egyéni, csoportos fejlesztés és órai munka során valósulnak meg. 

Tematika: 

 Testpozíciók neveinek ismerete (állások, ülések, kar-, törzs-, lábpozíciók) 

 Testséma: saját testen való tájékozódás, tükörképen való tájékozódás kialakítása. (bal, jobb testfél, testrészek nevei, átmozgatás), testhez kapcsolódó 

fogalmak, viszonyítások 

Alapvető láb- és karmunkák utánzásra (utasításra való végrehajtása), ezek összehangolása, sorba rendezése szabályok alapján 

 Statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetekhez való hozzászoktatás 

 A téri és időbeli tájékozódás kulcsfogalmainak ismerete 

 Megosztott figyelem, reakciógyorsaság fejlesztése 

 Optimális fejlődés segítése 

 Interdiszciplináris területek fejlesztése a mozgás fejlesztésén keresztül 

 A hiányosságok, gyengeségek okainak felderítése, egyedi segítségnyújtás vagy szakmai irányítás, 

A gyógypedagógiai fejlesztés átfogó céljait kiegészítik a tehetséggondozás területének speciális céljai: 

 alap állóképesség kialakítása 

 megfelelő ízületi és izomzati lazaság kialakítása 

 sport mozgások alapjainak elsajátítása 

 megismerkedés a versenysporttal 

 feladathelyzetben való viselkedés 



Megvalósítás: 

Elsődleges szempont, hogy minden gyermek a maga szintjén mozogjon. Ennek megfelelően az osztálykerettől elrugaszkodva mozgás szinthez igazodó 

csoportosítást alakítunk ki. Így megvalósulhat az, hogy párhuzamosan, egy időben jöjjön létre a terápiás, az úszás előkészítés és a tehetséggondozó foglalkozás. 

A három foglalkozástípuson kívül egyéni mozgásfejlesztésre is van lehetőség, mivel vannak olyan tanulók, akiket csak ilyen formában lehet cselekedtetni. 

Ennek megfelelően, három osztály összevonásából alakítjuk ki: 

 mozgásfejlesztő csoportot 

 mozgásnevelés-testnevelés 

 tehetséggondozás / atlétikai, úszó/ 

Csoportfelosztástól függetlenül, mozgásfejlesztést segítő egyéni, ill. kiscsoportos foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek: 

 lovas foglalkozás 

 egyéni mozgásterápia szűrés és felmérés alapján 

 ergoterápia egyéni szükségletek szerint 

Kiemelt feladataink 

● A műhely működésének szakmai megalapozása, továbbfejlesztése 

● Az ergoterápia bevezetése   

● Dokumentumok precíz kezelése, ellenőrzése 



● Szakmai ismereteink bővítése, átadása, egymás munkájának segítése 

 

● Óralátogatások, hospitálások megszervezése 

 

● Bemutató órák és belső képzés szervezése 

 

● Közösségépítés munkaközösségünkön belül és a kapcsolataink minőségi fejlesztése a tantestületen belül. 

 

● Kapcsolatépítés és a meglévő külsős kapcsolataink ápolása. 

 

● Közös programokon való aktív részvétel. 

 

● Havonta egy munkaértekezlet, melyek keretében a megjelenő feladatok minél hatékonyabb megoldását célozzuk meg. 

 

● Az ortopédiai vizsgálatok, gyógyászati segédeszközök menedzselése. 

 

● NETFIT vizsgálat megszervezése, lebonyolítása 

 

 

 



Augusztus: 

● A műhely megalakulása, legfontosabb célkitűzések megfogalmazása 

 

Szeptember:  

● A tanulók egyéni szűréséhez szükséges vizsgálati anyag átgondolása 

● Tanulók év eleji felmérése, csoportokba sorolása saját felmérőlap alapján 

Felelős: Wiesnerné Oravecz Éva, Szöllősyné Juhász Csilla 

● A tanulók egyéni szűrése, beosztása egyéni fejlesztő foglalkozásokra, ergoterápiára 

Felelős: Lentner Nóaóra, Szöllősyné Juhász Csilla 

● Szülői értekezleteken való részvétel 

● Tanmenetek átdolgozása 

● Dokumentumok tanulmányozása 

● Egyéni órarend elkészítése 

● Értesítési-lánc frissítése 

● Lovas foglalkozás megszervezése az első félévre – Felelős : Sztefanu Tamara 

  

Október: 

● Munkaközösségi értekezlet a kibővített vezetőségi értekezletet követő kedden 

 Egyéni fejlesztési tervek elkészítése 

 



 

November: 

● Munkaközösségi értekezlet a kibővített vezetőségi értekezletet követő kedden. 
  

● Frissítő ötpróba  

Időpont: még nem ismert 

Felelős: Horn Balázs, Srp Miklós 

 

● Ergoterápia ismertető 

Időpont: egyeztetés alatt 

Felelős: Szöllősyné Juhász Csilla 

 

● Kölyöksport nap  

Időpont: 2019. november 29. (?) 

Felelős: Lentner Nóra 

 

 

December: 

● Munkaközösségi értekezlet a kibővített vezetőségi értekezletet követő kedden 

 

● Hónap végén a fejlesztési tervek megújítása 



● Mikulás ünnepség  

Időpont: 2019. 12. 06. 

Felelős: Szöllősyné Juhász Csilla 

Koordinátorok: Horn Balázs,Srp Miklós 

 

Január: 

● Munkaközösségi értekezlet a kibővített vezetőségi értekezletet követő kedden 

Témája: Az első félév tapasztalatainak megbeszélése, a következő félév előkészítése 

Felelős: Szöllősyné Juhász Csilla 

 

 NETFIT felmérés 

Időpont: 2019.01. 09- 2019. 04. 26. között 

Felelős: Horn Balázs , Szöllősyné Juhász Csilla 

 

● Félévi értékelések 

 

● Szülői értekezlet 

 

 

Február: 

● Munkaközösségi értekezlet a kibővített vezetőségi értekezletet követő kedden 



 

● Eszköz bemutató megszervezése  

Időpont: Egyeztetés alatt 

Felelős: Szöllősyné Juhász Csilla 

 

Március: 

● Munkaközösségi értekezlet a kibővített vezetőségi értekezletet követő kedden 

 

● Koncz Dezső tanulmányi versenyre való felkészítés  

Felelős: Horn Balázs, Szöllősyné Juhász Csilla 

 

● Hónap végén a fejlesztési tervek megújítása 

  

 

 

Április:  

● Munkaközösségi értekezlet a kibővített vezetőségi értekezletet követő kedden 

 

● Szakmai nap  

Időpont:  

Felelős: Srp Miklós 



 

Május:  

● Munkaközösségi értekezlet a kibővített vezetőségi értekezletet követő kedden 

 

● Intézményszintű nyílt nap  

Időpont:  

Felelős: Wiesnerné Oravecz Éva 

 

 

● Kihívás napja 

Időpont:  

Felelős: Srp Miklós 

 

 NETFIT felmérés lezárása, eredmények feltöltése 

Időpont: 2019. 05. 31-ig 

Felelős: Horn Balázs, Szöllősyné Juhász Csilla 

 

Június: 

● Munkaközösségi értekezlet a kibővített vezetőségi értekezletet követő kedden 

Témája: Év végi értékelés 

Felelős: Szöllősyné Juhász Csilla 



 

 

Gyermekeink egész éves sportolási lehetőségeit a Magyar Speciális Olimpia versenyrendszere biztosítja, a felkészüléshez  a mellékelt versenynaptár az 

irányadó: 

 

Magyar Speciális Olimpia Szövetség - Versenynaptár 2019.  
          

Szeptember 

7. Labdarúgás Zsira Regionális 

12. Elnökségi Budapest   

13. MATP Bóly Regionális 

13. Labdarúgás Hársfa Országos 

14. Atlétika Budapest/Szolnok Regionális 

17. Tenisz Budapest Országos 

20. Kerékpár Szentes Regionális 

21. SO 30. évforduló Gála Kazincbarcika   

21. Asztalitenisz Kazincbarcika Országos 

21. Erőmelés Kazincbarcika Országos 

24. Labdarúgás Hódmezővásárhely Regionális 

28. Atlétika Tapolca Regionális 

28. Labdarúgás Csákánydoroszló Regionális 

    Bocsa Zsira Regionális csapat 
          

Október 

4. Padlóhoki Ajka Regionális 

5. Kosárlabda Szolnok Regionális 

 11-14. Műkorcsolya verseny, bíróképzés Finnország   



11. Floorball Érd Regionális 

12. Elnökségi Budapest   

 17-20. Sportkonferncia SOEE Luxenburg   

17. Görkorcsolya Szeged Országos  
19. Bowling Budapest Országos páros 

19. Bocsa Füzesabony Regionális 

19. Tollaslabda Tiszakécske Regionális 

26. Kosárlabda Kőszeg Athlészisz-MSOSZ bajnokság 

          

November 

8. Judo Székesfehérvár Regionális 

 9-10. Úszás Balasagyarmat Országos 

11. Tenisz Budapest Országos 

15. Flooorball Homok Regionális 

16. Kézilabda Budapest Regionális 

16. Asztalitenisz Diósjenő Regionális 

19. Műkorcsolya Budapest Országos 

21. Elnökségi Budapest   

22. Bowling Győr Regionális egyéni 
22-24 Labdarúgás Győr Nemzetközi 
23-24. Torna Dunaújváros Országos 

29. MATP Dunaújváros Regionális 

29. Padlóhoki Kőszeg Örszágos 

29.- dec. 01. Kosárlabda Győr Országos 

  ##### Európai Kosár hét     

          

December 2. Segítséggel élők Világnapja Debrecen Országos 



6. Floorball Győr Regionális 

7. Judo Budapest Országos 

7. Kosárlabda Budapest Athlészisz-MSOSZ bajnokság 

9. Tisztújító Kgy. Budapest   

12. Gyorskorcsolya Budapest Országos 

14. Tollaslabda Nagykőrös Regionális 

14. Hófutás Budapest Regionális 

  16. Tisztújító Kgy. pótnap Budapest   

          

Március 6-8 Alpesi sí  Prebichl/Ausztria Válogatott tábor 

 
7.  úszás  Monor   

 
7. bowling Budapest országos egyéni 

 
15.  Nemzeti ünnep 3napos hétvége     

 
20. floorball Győr országos 

 
24 Labdarúgás Homok Regionális 

 
24.  Műkorcsolya Budapest Országos 

 
28-29 torna Budapest regionális 

 
        

          

Április  1-6. tavaszi szünet     

 
 10-13.  húsvét  4napos ünnep   

 
17. atlétika-minimaraton Tiszakécske regionális 

 
17. Labdarúgás Darvastó   

 
18. Asztalitenisz Tapolca Regionális 

 
18. Reginális Egyéni Bocsa Verseny Darvastó Regionális 

 
23. Görkorcsolya Jászberény Regionális 



 
24. MATP Nagykőrös   

 
24. floorball Érd   

 
25.                      atlétika Győr regionális 

 
25.  erőemelés Diósjenő regionális 

 
25. kézilabda Pápa országos, egyesített 

 
25.  tollaslabda területi Medgyesegyháza   

 
25. judo Székesfehérvár országos 

 
    

 
    

          

Május 1. Munka ünnepe     

 
5-7 kosárlabda Kőszeg országos 

 
15. MATP Szigetszentmiklós régiós 

 
15-16. kerékpár     

 
23-24.. szakágvezetői értekezlet      

 
30-31. Labdarúgás Balassagyarmat Országos 

 
30. úszás Monor   

 
 30-június 1. pünkösd 3napos 7vége     

 
        

 
        

          

Június 6. kerékpár  Kékkút  túra 

 
6. kézilabda Martonvásár regionális, egyesített 

 
6. Regionális Páros Bocsa Verseny Szigetvár Regionális 

 
6.  Labdarúgás Szigetvár  Regionális 

 
8-10  pünkösd 3napos 7vége A pünkösd 6.-8. ?   



 
13-14 erőemelés Kazinczbarcika Országos 

 
15. tanév vége     

 
20. Regionális Csapat Bocsa Verseny Zsira Regionális 

 
27-28 atlétika Budapest országos 

 
27.  Asztalitenisz Budapest Regionális 

 
        

          

Július         

 
6-10. floorball edzőtábor     

 
20. Kennedy-nap     

     

     

     

     
 

 

  

Egész tanévben folyamatosan megjelenő tevékenységeink: 

● Úszóedzések, hetente kétszer, a III. kerületi iskolák tanulóinak 

Felelős: Tóth Tiborné,Wiesnerné Oravecz Éva 

● Atlétikaedzés 

Felelős: Srp Miklós 

● Floorballedzés 



Felelős:Horn Balázs 

● Kölyök Sportoló Program edzései és a program népszerűsítése 

Felelős: Lentner Nóra 

● FODISZ ÉS MSOSZ versenyeken, rendezvényeken való részvétel 

Felelős: Wiesnerné Oravecz Éva 

● Kapcsolattartás fogyatékos sportszervezetekkel 

Felelős: Lentner Nóra, Tóth Tiborné, Wiesnerné Oravecz Éva 

● Kapcsolattartás az ELTE-BGGYK-val 

Felelős: Lentner Nóra, Szöllősyné Juhász Csilla 

● Együttműködés a Szent MiklósÁltalános Iskolával 

Felelős: Tóth Tiborné,Wiesnerné Oravecz Éva 

● Nemzetközi sportversenyekre való felkészítés, kísérés 

Felelős: Srp Miklós, Tóth Tiborné, Wiesnerné Oravecz Éva 

● Kapcsolattartás külső szakemberekkel, támogatókkal, szponzorokkal 

Felelős: Szöllősyné Juhász Csilla, Wiesnerné Oravecz Éva 

 Kapcsolattartás itthoni és nemzetközi gyógyászati segéd- és segítő eszközök tervezőivel, forgalmazóival 

Felelős: Szöllősyné Juhász Csilla 

 

Budapest, 2019. 08. 26.      

Szöllősyné Juhász Csilla 



 

 

 

 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

2019/2020 TANÉV 
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Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek Alkalmazott módszerek Ellenőrzést végzők 

ok
tó

be
r 

évindítási adminisztrációs 
teendők szervezése 

 egyéni fejlesztési tervek  
(3 hónap) dokumentumvizsgálat munkaközösség vezető 

n
o

v
e

m
b

e
r
 

óralátogatás 

 tanóra     
Nagyváti Réka 

2019.11.14. 

óralátogatás munkaközösség vezető 

d
e

c
e

m
b

e
r
 

óralátogatás 

 tanóra 

Lentner Nóra 

2019.12.12. 

óralátogatás munkaközösség vezető 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja
nu

áR
 

félévi adminisztrációs 
teendők szervezése 

 egyéni fejlesztési tervek 

(3 hónap) 
 tájékoztatók 

 beszámoló 

dokumentumvizsgálat munkaközösség vezető 

fe
br

uá
r 

óralátogatás 

 

 tanóra 

Srp Miklós 

2020.02.12. 

 

óralátogatás munkaközösség vezető 

m
ár

ci
us

 

óralátogatás 

 tanóra 

Horn Balázs 

2020.03.11. 

óralátogatás munkaközösség vezető 

áp
ril

is 

 

óralátogatás 

 

évközi adminisztrációs 
teendők szervezése 

 tanóra 

Wiesnerné Oravecz Éva 

2020.04.16. 

 egyéni fejlesztési tervek 

(3 hónap) 

óralátogatás  

 

dokumentumvizsgálat 
munkaközösség vezető 

m
áj
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évközi mérések lezárása felmérő dokumentumok dokumentumvizsgálat munkaközösség vezető, Horn 
Balázs 

jú
ni

us
 

tanév végi adminisztráció naplók dokumentumvizsgálat munkaközösség vezető  



MŰVÉSZETI MUNKAKÖZÖSSÉG TERVE 

2019-2020 tanév 

 

 

    

Munkaközösség vezetője:  1.   Pásztor Csaba 

 

Munkaközösség tagjai:      1.  Dergán Flóra 

                                             2.   Gergelyfi Anikó 

                                             3.   Huber Henriett  

                                             4.   Kishalmi Krisztina 

                                             5.   Onódi Ágnes 

                                             6.   Pásztor Csaba 

                                             7.   Pechán Eszter 
                                             8.   Ráczkyné Tárnoki Beatrix 

                                             9.   Rumy Ágnes 

                                           10.   Rusz András 

                                           11.   Rusz – Badak Mónika 

                                           12.  Szél Emilia 

                                            

 

 

A művészeti munkaközösségünk fő célja:   

Az intézményünkben a művészeti területek gondozása, a szakmai színvonal emelése.   
A különböző kulturális programok, versenyek, fesztiválok szervezése, képviseltetése,  
lebonyolítása, gyermekek felkészítése. 

 

 

 

 

Művészeti részterületek és a területek gondozói: 
 

1. Ének-zene: Ráczkyné Tárnoki Beatrix, Huber Henriett, Rumy Ágnes 

2. Mese,- és művészetterápia: Pechán Eszter, Pásztor Csaba, Rusz-Badak Mónika 

3. Kerekes-székes tánc, Pályázatok: Kishalmi Krisztina 

4. Irodalom mese, vers: Gergelyfi Anikó és Szél Emília  

5. Vizuális nevelés – Művészeti munkacsoport.  
  Múzeumlátogatások, műelemzések,  

   Tárlatnézések, kiállítás szervezése: Onódi Ágnes  

6. Néptánc: Dergán Flóra, Szél Emilía, Gergelyfi Anikó 

7. Dekoráció, Hangosítás: Szél Emilía, Gergelyfi Anikó, Pásztor Csaba, Rusz András, 
Onódi Ágnes 

8. Pantomin, Bábcsoport: Dergán Flóra, Szél Emilia, Gergelyfi Anikó 

 

 

 

 



 

 

 

 

Művészeti Munkaközösség várható terve havi lebontásban 

2019-2020. tanév 

  

IDEJE MEGNEVEZÉS FELELŐSE 

2019. Szeptember   Megalakulás, munkaközösség – 

vezető választása 

Magyar Népmese Napja: 
Meseterapeuták jönnek  
foglalkozásokat tartani az 
intézménybe 

munkaközösség tagjai 

 

Fe.: Pechán Eszter, Rusz-Badak 

Mónika, Pásztor Csaba 

2019. Október     - Okt. 12. Festészet Napja- 

kiállítás gyermekmunkákból- 
téma: Madarak 

      - Okt. 23. ’56-os Forradalom és 
Szabadságharc – iskolai 

rendezvény 

- okt. 14.-18. Az ünnephez tartozó 
tematikus hét  

Fe: Pásztor Csaba 

 

Fe.: Ráczkyné Tárnoki Beatrix 

+ Tanári Zenekar 

 

Fe: Onódi Ágnes,  
       

 

2019. November    -nov. eleje : Házi Szavalóverseny 
–válogatás a fővárosi versenyre 

  -nov. vége:    Fővárosi 
Szavalóversenyen való részétel 
(Miklós téri általános iskolában) 

 

  -nov. vége: Ifjú Zenebarátok 
Napja+ tematikus hét szervezése 

 

 

 

Fe: Gergelyfi Anna 

  Szél Emilia 

    

 

 

Fe.:  Ráczkyné Tárnoki Beatrix + 

Tanári Zenekar 

 

2018. December  

 

 

 

- dec.3.  Fogyatékosság 
Világnapja-kiállítás az Óbudai 
Művelődési Központban 

-dec. 6.-Mikulás ünnepség 

  

Fe.: Pásztor Csaba 

 

 

 

Fe.:Ráczkyné T. Bea, Huber 

Henriett 

 

Zenei részért  felelős: 



-dec. 19.Karácsonyi ünnepély  Ráczkyné Tárnoki Beatrix, Huber 
Henriett 

 

2019. Február Farsang Dekorációért  felelős: Pásztor 
Csaba, Szél Emília, Gergelyfi Anna 

2019. Március  -márc. 15.Nemzeti ünnep 

- Március 21. Down Nap- felemás 
zoknis fotózás 

 

Fe.: Pechán Eszter, Pásztor Csaba 

2019. Április  - Autizmus Világnapja (ápr. 2.) –
Öltözz kékbe!- az intézmény 
kerítésén kék kiállítás, kék ruhába 
öltözünk 

- Húsvét 

  - Fővárosi Kulturális Szemle- 

Háziverseny 

 

Fe.: Pásztor Csaba, Szél Emília 

 

 

 

Fe.: Gergelyfi Anikó 

2018. Május   Fővárosi Kulturális Seregszemle Gergelyfi Anikó, Szél Emília 

2018. Június  Tanévzáró műsor Fe.: Ráczkyné Tárnoki Beatrix, 
Huber Henriett 

 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 27.                                              Művészeti  Munkaközösség Tagjai 
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KOLLÉGIUMI  MUNKATERV 

    2019/2020-ES TANÉV 

1. Jogszabályi háttér 

 a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény 

 A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja 

 59/2013 (VIII.9.) EMMI rendelet, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról 

 A Csalogány EGYMI Pedagógiai Programja 

 A 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 

2. Helyzetelemzés  

a.) Tanulói összetétel 

A kollégiumi férőhelyeink száma 90 fő. A 2019/2020-as tanévre felvételt nyert tanulók száma 75 fő. 

Az idei tanévben is 9 lakóegységben biztosítjuk a gyermekek nevelését, gondozását. 

 

Fiú (össz férőhely: 60) Lány (össz férőhely: 30) 

Betöltött Üres Betöltött Üres 

50 10 26 4 

 

 

 

 

b.) Személyi feltételek  

A kollégiumban a nevelési feladatokat nevelőtanárok végzik. A kollégiumi nevelőtanárok a kötelező 

26 órát a kollégiumban és a készségfejlesztő iskolai osztályok felügyeletének ellátásában töltik.  

A kollégiumi nevelési-gondozási feladatokat gyermekfelügyelők látják el.  

A 2019/2020-as tanévet 1 betöltetlen nevelőtanári és 1 betöltetlen gyermekfelügyelői státusszal 

kezdjük meg.  
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3. Kollégiumi dolgozók munkaidő, munkakör beosztása 

 

Lakóegység Munkaidő Dolgozó neve Munkaköre 
102. 14.30-20.00 Uzsoki Alexandra kollégiumi nevelőtanár 

6.00-14.00 

12.00-20.00 
Lintner Lili gyermekfelügyelő 

6.00-14.00 

12.00-20.00 
Dági Béláné gyermekfelügyelő 

102. 20.00-8.00 Kara Ferencné éjszakás gyermekfelügyelő 

102.103.104. 20.00-8.00 Mogyorósi Ilona éjszakás, fregolis 
gyermekfelügyelő 

103. 14.30-20.00 Nagy Ferenc kollégiumi nevelőtanár 
6.00-14.00 

12.00-20.00 
Gyarmatiné Mihály 
Hajnalka 

gyermekfelügyelő 

6.00-14.00 

12.00-20.00 
Babicz Zsuzsanna gyermekfelügyelő 

103. 20.00-8.00 Veszeliné Janicsek Éva éjszakás gyermekfelügyelő 

102.103.104. 20.00-8.00 Mogyorósi Ilona éjszakás, fregolis 
gyermekfelügyelő 

104. 14.30-20.00 üres kollégiumi nevelőtanár 
6.00-14.00 

12.00-20.00 
Hocza Krisztina gyermekfelügyelő 

6.00-14.00 

12.00-20.00 
Sándor Tímea gyermekfelügyelő 

104. 20.00-8.00 Fáklya Judit éjszakás gyermekfelügyelő 

102.103.104. 20.00-8.00 Mogyorósi Ilona éjszakás, fregolis 
gyermekfelügyelő 

202. 14.30-20.00 Kishalmi Krisztina kollégiumi nevelőtanár 
6.00-14.00 

12.00-20.00 
Mayer Beatrix gyermekfelügyelő 

6.00-14.00 

12.00-20.00 
Keller Lilla gyermekfelügyelő 

202. 20.00-8.00 Szajkó Mónika éjszakás gyermekfelügyelő 

202.203.204. 20.00-8.00  

Igriczi Gizella 

éjszakás, fregolis 
gyermekfelügyelő 

203 14.30-20.00 Peller Ági kollégiumi nevelőtanár 
6.00-14.00 

12.00-20.00 
Bagyinka Henrietta gyermekfelügyelő 

6.00-14.00 

12.00-20.00 
Pethéné Vajgel Szilvia gyermekfelügyelő 

203. 20.00-8.00 Zsidai Klára éjszakás gyermekfelügyelő 

202.203.204. 20.00-8.00 Igriczi Gizella éjszakás, fregolis 
gyermekfelügyelő 

204. 14.30-20.00 Brogyányi Judit kollégiumi nevelőtanár 
6.00-14.00 

12.00-20.00 
Fodor Eszter gyermekfelügyelő 

6.00-14.00 

12.00-20.00 
Kutus Jolán gyermekfelügyelő 

204. 20.00-8.00 Somogyi Tibor éjszakás gyermekfelügyelő 

202.203.204. 20.00-8.00 Igriczi Gizella éjszakás, fregolis 
gyermekfelügyelő 

302. 14.30-20.00 Kernné Budai Erika kollégiumi nevelőtanár 
6.00-14.00 

12.00-20.00 
Somkuti László gyermekfelügyelő 

6.00-14.00 

12.00-20.00 
üres gyermekfelügyelő 

302. 20.00-8.00 Vágóné Wéber Katalin éjszakás gyermekfelügyelő 

302.303.304. 20.00-8.00 Sörös Ágnes éjszakás, fregolis 
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gyermekfelügyelő 

303. 14.30-20.00 Pelyhe Krisztián kollégiumi nevelőtanár 
6.00-14.00 

12.00-20.00 
Budai Gyula gyermekfelügyelő 

6.00-14.00 

12.00-20.00 
Bárdos Péter gyermekfelügyelő 

303. 20.00-8.00 Kopcsányi Gáborné éjszakás gyermekfelügyelő 

302.303.304. 20.00-8.00 Sörös Ágnes éjszakás, fregolis 

gyermekfelügyelő 

304. 14.30-20.00 Tóth Péter kollégiumi nevelőtanár 
6.00-14.00 

12.00-20.00 
Günsberger Anett gyermekfelügyelő 

6.00-14.00 

12.00-20.00 
Zima Judit gyermekfelügyelő 

304. 20.00-8.00 Borsányi Gábor éjszakás gyermekfelügyelő 

302.303.304. 20.00-8.00 Sörös Ágnes éjszakás, fregolis 
gyermekfelügyelő 

 

A tanulók egészségügyi ellátása a kollégiumban az intézményi egészségügyi ellátással és a  

betegszobával együttműködve valósul meg napközben. 

 

4. Kiemelt célok a 2019/2020-as tanévben 

 

 Az AAk bevezetése és használatának széles körű felhasználása, elsősorban az önkiszolgálás 

terén 

 Továbbra is kiemelt cél a kompetencia alapú nevelés a kollégiumi foglalkozásokon 

  Egyénre szabott készség-képességfejlesztés  

 Beilleszkedést segítő, szocializációs készségek fejlesztése, a konfliktuskezelő képességek 

erősítése 

 Közösségi nevelés 

 Környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása 

 Egészséges életmódra nevelés 

 A tantestületen belüli együttműködések erősítése, az új kollégák beilleszkedésének segítése 

 Közösségformáló rendezvények megvalósítása 

 Kapcsolattartás szülőkkel, nevelőszülőkkel 

 A kollégiumi nevelőtanárok munkaközösségének munkatervében megfogalmazott célkitűzések 

megvalósítása 

 Belső ellenőrzési rendszer működtetése 
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5. A kollégiumi nevelés feladatai  

 

 Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése 

 A tanulási kultúra fejlesztése 

 Felzárkóztatás, tehetséggondozás, pályaorientáció segítése 

 Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése  

 Közösségi értékrend és a normarendszer fejlesztése; pozitív közösségi szokások és minták 

közvetítése 

 Kulturált életmódra nevelés. Az együttélés szabályainak elsajátíttatása, a társakra való 

odafigyelés igényének erősítése  

 Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése  

 

6. Kiemelt feladatok a 2019/2020-as tanévben  

 

 Közösségi szemlélet erősítése 

 A kollégium kapcsolatrendszerének szélesítése – együttműködés az intézményegységekkel, 

szülői házzal, partneriskolákkal, kollégiumokkal  

 Környezettudatos magatartás kialakításának segítése 

 A nevelők és a szülők együttműködésének hatékonyabbá tétele, az azonos 

követelményrendszerek fontosságának tudatosítása mindkét fél számára  

 

 

7. Pedagógiai feladatok 

 

Kiemelt 

tevékenység 
Feladat Felelős Határidő 

Nevelő munka 

A tanulók megismerése, egyéni 
képességeik kibontakoztatásának 
támogatása. A tanulók 

nevelésének tudatos, átgondolt 
tervezése. 

Nevelőtanárok 

 
Folyamatos 

Önálló, felelősségteljes, szakszerű és 
pontos munkavégzés az 
eredményesség érdekében 

 

Nevelőtanárok 

Gyermekfelügyelők 

 

Folyamatos 

Hatékony együttműködés a 
kollégiumi nevelőközösség tagjaival, 
egyetértés a célokban 

 

Nevelőtanárok 

Kollégiumvezető 
Folyamatos 
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Szakmai igényesség, a 
nevelő/gondozó munka szeretete, és 
a hivatástudat megjelenítése a 
mindennapi munkavégzésben 

 

Nevelőtanárok 

Gyermekfelügyelők 

 

Folyamatos 

Új pedagógiai módszerek bevezetése 
a nevelői munkába 

Kollégiumvezető 

Nevelőtanárok 

Gyermekfelügyelők 

 

Folyamatos 

Kollégiumi programok szervezése, 
minőségi megoldása  

Kollégiumvezető 

Munkaközösség 

vezető Nevelőtanárok 

Folyamatos 

Szakmai tevékenységek elemzése, 
értékelése, problémák feltárása, 
megoldási alternatívák kidolgozása 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség 

vezető 

Folyamatos 

A kollégiumban elhelyezett 

gyermekek megfelelő 
tevékenykedtetése, cselekvő 
részvétel biztosítása 

Nevelőtanárok Folyamatos 

A gyermekek számára, a differenciált 
személyre szabott egyéni bánásmód 
megvalósítása 

Nevelőtanárok 

Gyermekfelügyelők 
Folyamatos 

Pozitív egyéni és közösségi minták 

kiemelése. Értékelés  
 

Kollégiumvezető 

Nevelőtanárok 
Folyamatos 

Tanulás segítése 

A tanulók fejlődésének 

folyamatos nyomon követése, 
ellenőrzése, értékelése 

Nevelőtanárok Folyamatos 

A tanuló egyéni eredményének 

támogatása 
Nevelőtanárok Folyamatos 

Bekapcsolódás a tanulók 
felzárkóztatásába és 

tehetséggondozásába 

 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség 
vezető 

Folyamatos 

Partneri 

együttműködés 

Külső és belső partneri viszonyok 
megtartása, újak kialakítása 

 

Kollégiumvezető 

Nevelőtanárok 

Gyermekfelügyelők 

Folyamatos 

A családból hozott értékek 
megőrzése, fejlesztése. 
Kapcsolattartás erősítése a szülőkkel.  

Nevelőtanárok Folyamatos 

Partneri viszony kialakítása segítő 
szakemberekkel 

Kollégiumvezető Folyamatos 

Ifjúságvédelmi 
tevékenység 

A hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók iránti, 
fokozott figyelem 

Nevelőtanárok 

Gyermekfelügyelők 

 

Folyamatos 

Környezeti 
nevelés 

 Elfogadó, biztonságos légkör 
kialakítása. 
Gyermekközpontúságra építés. 

Nevelőtanárok 

Gyermekfelügyelők 
Folyamatos 

Saját környezet iránti igényesség 

kialakítása/fejlesztése 

Nevelőtanárok 

Gyermekfelügyelők 
Folyamatos 

Forrásbővítési 
tevékenység 

Pályázati lehetőségek figyelése, 
kihasználása 

Kollégiumvezető Folyamatos 

A takarékos szemléletmód 

érvényesítése.  Kollégiumvezető Folyamatos 

Az intézményen belüli 
kommunikáció erősítése, a 
partnerkapcsolatok további 
mélyítése 

Kollégiumvezető Folyamatos 

Belső ellenőrzés, belső korrekciók 
végrehajtása 

Kollégiumvezető Folyamatos 
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8. Szakmai feladatok 

 

Feladat Felelős Határidő 

Az újonnan belépő dolgozók, munka-, tűz- és 
balesetvédelemi oktatásának megszervezése, 
dokumentálása. 

Intézményvezető folyamatos 

Csoportvezetők, munkaközösség vezetők és 
egyéb felelősök megbízása. Intézményvezető  2019. szeptember  

A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja 
alapján, a tematikus foglalkozásokhoz tartozó 
tanmenetek kidolgozása 

Kollégiumvezető 
Nevelőtanárok 

2019. szeptember  

Kollégiumi rendezvények ütemezése, felelősök 
kiválasztása  

Kollégiumvezető 

Nevelőtanárok 
2019. szeptember  

Kollégiumi éves munkaterv elkészítése 
Kollégiumvezető 

Munkaközösség vezető 
2019.szeptember  

Kollégiumi statisztikai adatok szolgáltatása az 
intézményi statisztika elkészítéséhez 

Kollégiumvezető 2019.szeptember  

A kollégiumi foglalkozások rendjének 
kialakítása 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség vezető 
2019.szeptember  

Belső szakmai ellenőrzés 
Kollégiumvezető 

Munkaközösség vezető  folyamatos 

Félévi szakmai munka értékelése Kollégiumvezető 2019. január 
A kollégisták újrajelentkeztetése a következő 
tanévre. Kollégiumvezető 2019. május-június 

Tanév végi szakmai beszámoló elkészítése. Kollégiumvezető 2019. június vége 

Szülő(k),  értesítése a kollégiumi 
felvételekről. 

Intézményvezető 

Kollégiumvezető 

2019. július 1. 
Új jelentkezőknél folyamatosan 

 

 

9. Kollégiumi dokumentációs feladatok 

Feladat Határidő 

Kollégiumi dolgozók munkaköri leírásainak aktualizálása 2019. szeptember  

Kollégista gyermekek beiratkozása, adatfelvétel 
2019. szeptember első hete 

Új jelentkezőknél 
folyamatosan  

A 2019/2020-as tanév kollégiumi foglalkozásainak aktualizálása 2019. szeptember  

A tematikus foglalkozások tanmenetének elkészítése 2019. szeptember  

Kollégiumi munkaterv elkészítése 2019. szeptember  

A kollégiumi napirendek aktualizálása 2019. szeptember 

A kollégiumi foglalkozások rendjének elkészítése 2019. szeptember  

A kollégiumi törzskönyv beírása 2019. október 

2020. évi szabadságolási ütemterv elkészítése 2019. második félév 
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10. A kollégium belső ellenőrzési terve 

 

Ellenőrzés területe 
Ellenőrzés ideje 

Ellenőrzések száma 
Ellenőrzést végző személy 

Kollégiumi dokumentációk, 
naplók ellenőrzése 

havonta 
Kollégiumvezető 

Munkaközösség vezető 

Kollégiumi foglalkozások 
látogatása, összehangoltan, a 

Belső Ellenőrzési Csoporttal, 
az intézményben folyó 
minősítő és tanfelügyeleti 
látogatásokkal 

BECS ütemezése valamint az OH 

által kijelölt időpontok szerint 
Intézményvezető Kollégiumvezető 

Munkaközösség vezető 

Kollégiumi rendezvények 
látogatása 

folyamatos Kollégiumvezető 

Kollégiumi gondozási, 
nevelési feladatok ellátásának 
ellenőrzése 

folyamatos Kollégiumvezető 

 
 

 

11. Belső továbbképzések szervezése 

 

Téma Időpont Felelősök Résztvevők 

gyógypedagógiai 

szemléletmód elmélyítése 

I. félév 

 

Tóth Péter, Pellei Ági kollégiumi nevelőtanárok, 

gyermekfelügyelők 

gyógypedagógiai 

szemléletmód elmélyítése 

II. félév 

 

Tóth Péter, Pellei Ági kollégiumi nevelőtanárok, 

gyermekfelügyelők 

 

 

A 2019/2020-as tanév rendjét a 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet határozza meg, kiegészítve a 

nevelőtestület által tervezett tanítás nélküli munkanapok időpontjaival.  

A kollégiumi pedagógiai tevékenység kiegészíti a családi és az iskolai nevelést.  Hatékony nevelő-

oktató munkára törekszünk, olyan formában együttműködve a többcélú intézmény egységeivel, hogy 

közben meg tudjuk valósítani a kollégiumi rendeletben elvártakat.  A közösen kialakított és 

egyeztetett nevelési célok és feladatok megvalósításának eléréséhez, teljes nyitottsággal kívánunk 

együttműködni az itt élő tanulók családjaival is. 

A nevelőtestület között mindennapos a kapcsolat. Ezt szolgálják az intézményi szintű értekezletek is: 

 alakuló- és tanévnyitó értekezlet, 

 tanév folyamán megrendezett munkaértekezletek, 

 tanévzáró értekezlet, 
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 nevelési és rendkívüli értekezletek. 

A kollégiumban szervezett munkaértekezletek időpontjai: 

 nevelőtanárok részére havonta, előre egyeztetett időpontban tartunk értekezletet 

 nevelőtanárok, lakóegységek megbeszélései - folyamatosan 

 gyermekfelügyelők részére - havi rendszerességgel, rendkívüli esetben azonnal  

A kollégium biztosítja a tanulók testi – lelki fejlődésének feltételeit: a lakhatást, a rendszeres étkezést, 

tisztálkodást az előírásnak megfelelő egészségügyi ellátást, a szociális és érzelmi védőhálót 

Figyelembe veszi a sajátos tanulói, szülői és iskolai igényeket, az intézményi hagyományokat és 

szokásokat  

A diákok napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai az életkor 

sajátosságaihoz igazodjanak 

Biztosítja a kötelező foglalkozások rendszeres, tervezett, csoportos vagy egyéni keretben történő 

szervezését  

 

12.  A pedagógiai tevékenység szerkezete, a foglalkozások rendszere  

 

Az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 2. § 9. pontjában meghatározott tematikus 

csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma 

 

TÉMAKÖRÖK 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 
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13.A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

TÉMAKÖR 1-8. 

évfolyam 

9. 

évfolyam, 

9./N 

évfolyam, 

9./Kny. 

évfolyam, 

9./Ny. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13-14. 

évfolyam 

Az 59/2013. (VIII. 9.) 

EMMI rendelet 2. § 9. 

pontjában 

meghatározott éves 

óraszáma 

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1  

Az erkölcsi nevelés  2 2 2 2 1 1  

Nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés  

2 2 2 2 1 1  

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés  

1 2 2 2 1 2  

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 

1 1 1 1 1 1  

A családi életre nevelés 1 1 2 2 3 3  

Testi és lelki egészségre 

nevelés 

2 2 2 2 2 2  

Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 

2 2 2 2 1 1  

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

2 2 2 2 2 2  

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2  

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés  

2 2 2 2 3 3  

Médiatudatosságra 

nevelés  

1 1 1 1 1 1  

 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra  
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14. A 2019/2020-as tanév kötelező foglalkozásai 

 

 Kézműves foglalkozások 

 Mozgásos foglalkozások 

 Kultúrfoglalkozások 

 Játékra nevelés 

 

15. A tematikus csoportfoglalkozások témakörei 
Témakör Tartalmak, tevékenységek  
A tanulás tanulása Tanulást segítő foglalkozások: felzárkózatás, tehetséggondozás. (tanulási 

módszerek, ismeretszerzés, könyvtár nyújtotta lehetőségek)   
Erkölcsi nevelés Jó szokások kialakítása, az együttélés szabályai.  

Klub foglalkozások  
Szerepgyakorlatok  

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  Nemzeti ünnepeink, népi kultúránk értékeinek elmélyítése.  
Néptánc szakkör  
Kézműves szakkör  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  Tevékeny részvétel a diákönkormányzat munkájában.  
Hagyományaink ápolása. 

Az önismeret és a társas kultúra 
fejlesztése 

Értelmi képességeink, érzelmeink, indulataink, belső mozgató erőink.  
Önismeret fejlesztő játékok 

Konfliktuskezelő játékok  
Beszélgető kör   

A családi életre nevelés A családi élet színtere a családi otthon. Munkamegosztás a családban. Szerep és 
szituációs játékok. Párkapcsolatok jelentősége.  

Életmód – életvitel szakkör.  
Testi és lelki egészséges életmódra 
nevelés 

Egészséges életmód és életvitel. A sport hatása a lelki egyensúly 
megerősítésében.  
Sportszakkörök (kosárlabda, futball, asztalitenisz) 
Népi játékok tanulása. (Játékszakkör, játékvár) 
Egészségnap szervezése. 
 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Önkéntes feladatvállalás a kollégiumban. Tisztségviselők rendszerének kiépítése, 
működtetése. Folyamatos ellenőrzés, értékelés.  
 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

Közvetlen környezetünk alakítása, védelme. Az udvar, osztály, pálya, hálók 
rendbetétele.  
Környezetvédelmi napok szervezése (Víz napja, Föld napja, Madarak, fák napja)   
Természetfilmek megtekintése. 

Pályaorientáció Ismerkedés a különböző szakmákkal. 
Üzemlátogatások, pályaválasztási tanácsadás. 
 Önismereti, személyiségfejlesztő játékok. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés Az életkornak megfelelő gazdasági ismeretek nyújtása.  
A zsebpénz felhasználása. 
Szerepjáték (vásárlási szokásaink) 
Társasjátékok  

Média tudatosságra nevelés A számítógép és az online média hatékony felhasználási lehetőségei. 
Közösségi oldalak veszélyei, játékfüggőség. 
Internetes ismeretterjesztő oldalak használatának gyakoroltatása. 
IKT-s eszközök helyes használata. 
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Egyéb kollégiumi programok 

 Túrázások, kirándulások 

 A nevelőtanári kalendáriumban megfogalmazott jeles napokhoz kötődő rendezvények 

 Az aktuális ünnepekhez kötődő rendezvények 

 Sportrendezvények 

 Egyéb kulturális programok - mozi, színház, múzeum, szabadidőközpont, állatkert… 

 Témahetek: 

 Fenntarthatósági témahét:  

 Egészség hete: május utolsó hete  

 

A csoportok által kialakított napi szabadidős programrend beosztása csoportonként változó, de 

egymással összehangoltan működik. 

 

A kollégiumi nevelőmunkánkban nagy hangsúlyt fektetünk hagyományaink ápolására, új  ötletekkel 

színesítve ezeket, valamint az ünnepeinkről való megemlékezésre. Mindezek a családi életre nevelést 

is szolgálják, hiszen a tanév során, a gyermekek idejük nagy részét családjaiktól távol, a kollégiumi 

közösségben töltik.  

 

Kötelező tematikus foglalkozásaink közös - projektszerű kivitelezésével, egyéb foglalkozásainkkal, 

rendezvényeinkkel, növeljük társas együttléteink jelentőségét – ahol ismereteket, mintákat 

közvetítünk kollégistáink számára.  

 

16. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt feladatunk a közösségbe való beilleszkedés 

segítése, a pozitív viselkedéskultúra kialakítása megtanítása. Hangsúlyt kell helyezni a pozitív 

közösségi szokások közvetítésére, a szociális készségek fejlesztésére, az együttélés és együttműködés 

szabályainak elsajátítására. Valamennyi kollégiumi dolgozó feladata, hogy a tolerancia jegyében és 

szellemében nevelje a rábízott fiatalokat. Feladatai közé tartozik a diákok életre való felkészítése is. 

Sok gyermek csonka családból érkezik hozzánk, ezért kiemelten fontos, hogy a családot, mint a 

társadalom legfőbb értékét kell megjeleníteni a diákok előtt.  
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.  

Továbbra is a nevelési tevékenység fontos része az ifjúságvédelem. A tanév elején, az újonnan 

érkező diákok szociokulturális hátterét (családi-, életkörülmények) felméri a gyermekvédelmi felelős 

az esetleges beilleszkedési zavarok, a hátrányos helyzetből származó problémák megoldásához.  

Kiemelten kezelt ifjúságvédelmi feladat a kollégiumban, az egészséges életmód propagálása. Az 

egészséges életmód - életritmus kialakítása érdekében,  tanulóinkat bevonjuk az   ilyen jellegű 

programokba.  

 

A szervezett programok lehetséges színterei: egyéni beszélgetések, csoportfoglalkozások, kollégium 

vagy az intézmény által szervezett, e témákra vonatkozó nyitott, programokban való részvétel.  

 

A kollégium vezetője kapcsolatban áll az iskola gyermekvédelmi felelősével, valamint szükség 

szerint kapcsolatot tart a tanulók lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal, 

önkormányzatokkal, családsegítő szolgálatokkal, nevelőszülői hálózatokkal. 

 

17. Kollégiumi munkaközösség 

 

A kollégiumi munkaközösség, 8 fő nevelőtanárból és 29 fő gyermekfelügyelőből  áll. A szakmai 

program tartalmazza azokat a célokat és feladatokat, melyeket a munkaközösség tagjai vállaltak, a 

minőségi kollégiumi szakmai munka garanciájaként. 

Minden évben kiemelt feladat a szülőkkel való kapcsolattartás, esetmegbeszélések, továbbképzések, 

szakmai tanácskozások kezdeményezése, szervezése, valamint a kollégiumi rendezvények 

megszervezése, lebonyolítása. 

 

A 2019/2020-as tanév kiemelt feladata a környezettudatos magatartás kialakítása. Ezt az Ökocsalival 

és a DÖK-kel szoros együttműködésben valósítjuk meg. 
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18. Napirend a kollégiumi csoportok számára: 

6.30    -  7.00     Tisztálkodás, önkiszolgálási teendők 

7.00    -  7.30      Reggeli 

7.30    -   8.00     Indulás az iskolába csoportonként a gyermekfelügyelőkkel 

8.00    -   13.25   Tanórai foglalkozások órarend szerint (gyermekfelügyelők) 

13.25  -   13.45   Ebéd 

13.45  -   16.00   Iskolai foglalkozások csoportbeosztás, osztályok szerint, illetve 

tanórai foglalkozások órarend szerint (gyermekfelügyelők) 

16.00  -   16.30    Megérkezés a lakóegységbe, pihenés, kötetlen foglalkozás 

16.30  -   17.00    Uzsonna, levegőzés, játék 

17.00  -   18.00    Kollégiumi foglalkozások csoportbeosztás szerint  

18.00  -   18.30    Vacsora, szabadfoglalkozás 

18.30  -   20.00   Tisztálkodás, esti teendők, beszélgetés, fektetés 

 

 

 

Budapest, 2019.06.28. 

 

 

          Geréd Melinda  

          kollégiumvezető 
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Mellékletek 

1.számú melléklet 

A kollégiumi munkaközösségi munkaterve 

 

1. számú melléklet 

 

   KOLLÉGIUMI MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 

     2019/2020-AS TANÉV 

 

A kollégiumi nevelőtanárok fő feladata kollégium lakóegységekben a pedagógiai, és nevelési 

feladatok irányítása, kollégiumi foglalkozások, szabadidős tevékenységek szervezése. 

 

Célok: 

 A csoportok pedagógiai programjában, és éves munkatervében meghatározottakkal való 

együttműködés, részvétel a szervezett délutáni szabadidős foglalkozásokon. 

 A Kollégiumi nevelési program minél szélesebb körű megvalósítása, és a munkatervben 

meghatározottak teljesítése. 

 A gyermekek nevelésének, fejlesztésének segítése, az elért eredmények megőrzése, javítása, 

fejlesztésükhöz szükséges foglalkozások szervezése. 

 A növendékek egyéni fejlesztésének irányítása; konstruktív életvezetésre, önkiszolgálásra 

nevelés.  

 Szakmai tevékenységek elemzése, értékelése, problémák feltárása, megoldási alternatívák 

kidolgozása. 

 Az intézmény tantestületen belüli együttműködés erősítése, hatékony kapcsolat kialakítása az 

iskolával és a szülőkkel.   

 Tevékenység központú kapcsolattartás az intézmény valamennyi szakmai munkaközösségével. 

 Együttműködés a gyermekfelügyelőkkel. 

 Belső ellenőrzési rendszer működtetése. 

 Szakmai kapcsolatok kiépítése társintézményekkel, szakmai csoportokkal. 

 Tárgyi feltételek bővítése, szponzorok, támogatók keresése. 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása. 

 Közösségformáló rendezvények szervezése. 
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Feladatok: 

 

 Kollégiumi csoportok éves foglalkozás tervezetének elkészítése. 

 A nevelés területén elért eredmények megőrzése, fejlesztése. 

 Otthonosság kialakítása a lakóegységekben, kollégiumi élet szervezése.  

 A gyermekek számára, a differenciált személyre szabott egyéni törődés megvalósítása. 

 Az új növendékek megismerése: 

- anamnézis, szakértői vélemény, 

- családi háttér, 

- fejlesztési feladatok, 

- kollégiumba való beilleszkedés elősegítése. 

 A kollégiumba való beilleszkedési zavarokkal, vagy súlyos egészségügyi problémákkal küzdő 

növendékek kiszűrése a három hónapos próbaidő alatt. 

 Munkaközösségi értekezletek, megbeszélések szervezése havi rendszerességgel. 

 Rendszeres konzultáció az osztályfőnökökkel és az iskola pedagógusaival. 

 Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel és folyamatos tájékoztatás nyújtása (igény szerint) a 

gyermek érzelmi és testi állapotáról.  

 Együttműködés a gyermekfelügyelőkkel: 

- aktualitás szerint - közös munkatársi értekezletek szervezése,  

- az új munkatársak beilleszkedésének elősegítése, 

- gyermekfelügyelői feladat protokoll kidolgozása. 

 Szakmai délelőttök szervezése kollégiumi munkatársi körben:  

- esetmegbeszélések,  

- nevelési-gondozási feladatok egyeztetése,  

- játékok, mesék, énekek, kézműves tevékenységek tanulása-tanítása. 

 Az intézményi diákönkormányzat /DÖK/ munkájába való bekapcsolódás. 

 Pályázati lehetőségek figyelése, pályázás. Szponzorok keresése, támogatói kapcsolatok 

kiépítése.  

 Integrációs programok szervezése a kerület gimnáziumaival /Kapcsolda program/. 

 Kollégiumi szakmai nap szervezése egy társintézménybe. 

 Külső szakmai kapcsolatok kiépítése. 

 Nyíltnap szervezése a szülők számára. 

 Az iskolai rendezvények szervezésébe való bekapcsolódás, aktív közreműködés, pl.: 

- dolgozók gyermekeinek Mikulás ünnepség szervezése, 
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- intézményi karácsonyi műsor készítése, 

- Kapcsolda program, 

- sportversenyek szervezése, stb. 

- kollégiumi munkatársi ünnepek, rendezvények szervezése /pl. Karácsony/ 

 

Pedagógiai és szakmai feladatok 

 

Belső ellenőrzési terv 

 

Ellenőrzés területe 
Ellenőrzés ideje 

Ellenőrzések száma 
Ellenőrzést végző személy 

Kollégiumi 
dokumentációk, 
adminisztráció 
ellenőrzése 

havonta 
Kollégiumvezető 

Munkaközösség vezető 

Csoportok látogatása, a 
gyermekek megismerése, 
szakmai segítségnyújtás 
a kollégáknak 

 

folyamatos Munkaközösség vezető 

Gyerekanyagok 

közzététele a hálókban 

 

Szeptember 6. 
Kollégiumvezető 

Munkaközösség vezető 

Szakami értekezletek havonta 

Intézményvezető 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség vezető 

 

Szakmai együttműködés, 
kapcsolattartás az 
osztályfőnökökkel 

folyamatos 
Kollégiumvezető 

Munkaközösség vezető 

 

A korábbi évek tapasztalatai alapján a munkaközösség alakuló ülésén megfogalmazásra került, hogy 

az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelethez tartozó mellékletben megfogalmazott kollégiumi tematikus 

foglalkozások témaköreit, és módszereit sikeresen adaptáltuk  a  növendékeink esetében. 

Lényegi eleme, hogy a tematikus foglalkozásokat közös kollégiumi tevékenységek keretében 

dolgozzuk fel, egy – egy tematikus délután keretében. Ez elősegítené a különböző korcsoportok aktív 

részvételét az adott témakör feldolgozásában.  

Kollégiumunkban 9 nevelő tanár van, így a tanévet is 9 hónapra osztottuk fel, minden hónapban más-

más látja el a szervezési feladatokat. A tematikus témaköröket is egy adott hónaphoz rendeltük.  

 

Egy témakörön belül 3 foglalkozás típust határoztunk meg, melyek szervezői mindig változnak: 
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 Kézműves és kultúrfoglalkozás:   

 Média/film, DVD nézés, zene hallhatás:  

 Mozgás:      

 

Az adott hónap felőse tervezte meg a foglalkozások témáját, szervezi meg a délutánt, majd a 

foglalkozás felelősök bonyolítják a tevékenységeket. 

A gyermekek szabadon választhatnak a tevékenységek között a gyermekfelügyelők segítségével. 

Természetesen az a cél, hogy minden gyermek mind három foglalkozáson /kézműves, mozgás, 

média/ részt vegyen. 

Ezen kívül heti rendszerességgel beiktattunk egy ÖKO napot a kollégiumba, melynek során a 

fenntartható környezeti nevelés, a szelektív hulladékgyűjtés és a természet megóvásának fontossága a 

cél.  

Sikerült felvenni a kapcsolatot a Vöröskereszttel és a tanév során több alkalommal is ellátogatnak 

iskolánkba.  
 

 

   Kollégiumi feladatok havi bontásban 

     Kalendárium 

 

 

Dátum  Feladat  Felelős 

AUGUSZTUS  

 Munkaközösségi alakuló értekezlet, 
munkaközösségvezető megválasztása 

Intézményvezető, 

Kollégiumi ig.h. 

Kollégiumi nevelőtanári értekezlet, feladatok 
meghatározása, felelősök megválasztása 

Kishalmi Krisztina 

SZEPTEMBER 

2.  Első tanítási nap 

Tanévnyitó 
 

 Munkaközösségi éves munkaterv elkészítése Kishalmi Krisztina 

A növendékek megismerése, beszoktatás Nevelőtanárok 

 A tanulók nevelésének tervezése, a kollégiumi 
foglalkozások rendjének kialakítása 

Nevelőtanárok 

 Szülői értekezlet   

 Őszi dekoráció elkészítése a lakóegységekben Nevelőtanárok 

24. Takarítási Világnap  - kollégiumi Nevelőtanárok 
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 lakóegységenként: „Nagytakarítás”  

 Vöröskereszt : Sport nap  Kishalmi Krisztina 

folyamatos 
Öko nap: szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, természet szeretete 

nevelőtanárok 

 Flash-mob  ( Kollégiumi csapatépítő) nevelőtanárok 

OKTÓBER 

 Munkaközösségi értekezlet: aktuális feladatok 
megbeszélése, felelősök kijelölése 

 

  

Belső ellenőrzési terv készítése Koll. ig.h, munkaközösségvez. 

Gyermekfelügyelői feladat protokoll kidolgozása Koll. ig.h, munkaközösségvez. 

Kollégiumi dokumentáció ellenőrzése: gyermekek 
irat anyagai a lakóegységekben 

 

Pályázat figyelés  

8. 
Állatok Világnapja  

 
 

   

 Megemlékezés Okt.6. és 23. –ról lakóegységenként Nevelőtanárok 

Kollégiumi őszi kirándulás  

Halloween/Halottak napja/Mindenszentek-re 

készülés lakóegységenként Nevelőtanárok 

október  
november  

Őszi szünet 
 

 
Takarékossági Világnap - környezettudatos 
magatartás formálása, DVD nézés, filmvetítés 

Tóth Péter, Kishalmi Krisztina 

folyamatos 
Öko nap: szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, természet szeretete 

nevelőtanárok 

 Flash-mob  ( Kollégiumi csapatépítő) Nevelőtanárok 

NOVEMBER 

 Munkaközösségi értekezlet: aktuális feladatok 
megbeszélése, felelősök kijelölése 

Geréd Melinda 

Pályázat figyelés Kishalmi Krisztina 

Őszi nevelőtestületi értekezlet   

Kollégiumi naplók ellenőrzése Koll. ig.h, munkaközösségvez. 

Téli dekoráció elkészítése a lakóegységekben Nevelőtanárok 

 
Márton napi vigasságok: „Liba kergető”- 

sportverseny a tornateremben 
Nagy Ferenc 

 Nyíltnap a szülőknek Nevelőtanárok 

 
Tanítás nélküli munkanap 

Pályaorientáció 
 

folyamatos 
Öko nap: szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, természet szeretete 

nevelőtanárok 
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 Flash-mob  ( Kollégiumi csapatépítő)  

DECEMBER 

 Vöröskereszt Kishalmi Krisztina 

 Munkaközösségi értekezlet: aktuális feladatok 
megbeszélése, felelősök kijelölése 

 

Pályázat figyelés Kishalmi Krisztina 

Adventi készülődés, karácsonyi dekoráció 
készítése lakóegységenként Nevelőtanárok 

 Kollégiumi Mikulás délután Kernné Budai Erika 

 Mikulás foci gála Pelyhe Krisztián 

 Mikulás délelőtt a dolgozók gyerekeinek  

folyamatos 
Öko nap: szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, természet szeretete 

nevelőtanárok 

 Karácsonyi ünnepély az iskolában  

Karácsonyi délután a kollégiumban, 
lakóegységenként; „Angyalkázás” 

Nevelőtanárok 

Kollégiumi munkatársi karácsonyozás Koll. ig.h, munkaközösségvez. 

 Flash-mob  ( Kollégiumi csapatépítő)  

 Téli szünet   

JANUÁR 

 Munkaközösségi értekezlet: aktuális feladatok 
megbeszélése, felelősök kijelölése 

 

Pályázat figyelés Kishalmi Krisztina 

Félévi beszámolók elkészítése nevelőtanárok 

Kollégiumi naplók ellenőrzése Koll. ig.h, munkaközösségvez. 

Kollégiumi téli kirándulás (szánkózás, 
hóemberépítés, stb.) Tóth Péter 

 

Szakmai délelőttök szervezése kollégiumi 
munkatársi körben: játékok, mesék, énekek, 
kézműves tevékenységek tanulása-tanítása 

Nevelőtanárok 

folyamatos 
Öko nap: szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, természet szeretete 

nevelőtanárok 

 Flash-mob  ( Kollégiumi csapatépítő)  

FEBRUÁR 

 Szülői értekezlet   

 Vöröskereszt Kishalmi Krisztina 

 Munkaközösségi értekezlet: aktuális feladatok 
megbeszélése, felelősök kijelölése 

 

Pályázat figyelés Kishalmi Krisztina 

Készülődés a Farsangra, 

farsangi dekoráció készítése a lakóegységekben 
nevelőtanárok 

Intézményi FARSANG  
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Öko nap: szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, természet szeretete 

nevelőtanárok 

Flash-mob  ( Kollégiumi csapatépítő)  

MÁRCIUS 

 Tanítás nélküli munkanap 

Csapatépítő 
Intézményi szinten 

 Munkaközösségi értekezlet: aktuális feladatok 
megbeszélése, felelősök kijelölése 

 

Kollégiumi naplók ellenőrzése Koll. ig.h, munkaközösségvez. 

Pályázat figyelés Kishalmi Krsiztina 

Tavaszi, Húsvéti dekoráció készítése 
lakóegységenként nevelőtanárok 

Nyári táborok szervezése nevelőtanárok 

 
Nőnapi köszöntés Nagy Ferenc, Pelyhe Krisztián, 

Tóth Péter 

 
Koncz Dezső tanulmányi verseny szervezési 
előkészületei intézményi szinten 

Koll. ig.h, munkaközösségvez. 

nevelőtanárok 

 Megemlékezés márc. 15-ről lakóegységenként nevelőtanárok 

 Fenntarthatósági témahét  Tóth Péter 

 
Tavaszi KAPCSOLDA program az Árpád 
Gimnáziumban 

 

 
Tanítás nélküli munkanap 

Szakmai tapasztalatcsere  
Munkaközösségek 

 Nyíltnap a szülőknek nevelőtanárok 

 Húsvéti előkészületek nevelőtanárok 

 „Nyuszifogó” a sorversenyek a sportpályán Nagy Ferenc 

folyamatos 
Öko nap: szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, természet szeretete 

nevelőtanárok 

 Flash-mob  ( Kollégiumi csapatépítő)  

ÁPRILIS 

 Vöröskereszt Kishalmi Krisztina 

 Munkaközösségi értekezlet: aktuális feladatok 
megbeszélése, felelősök kijelölése 

 

Pályázat figyelés Kishalmi Krisztina 

 
Szakmai nap 

Munkaközösségi tapasztalatcsere  
Munkaközösségek 

 Költészet napja: Mese délután a kollégiumban Uzsoki Alexandra 

 Tavaszi szünet   

 Kollégiumi tavaszi kirándulás Tóth Péter 

 Anyák napi előkészületek a lakóegységekben nevelőtanárok 

folyamatos 
Öko nap: szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, természet szeretete 

nevelőtanárok 
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 Flash-mob  ( Kollégiumi csapatépítő) Pelyhe Krisztián 

MÁJUS 

 Munkaközösségi értekezlet: aktuális feladatok 
megbeszélése, felelősök kijelölése 

 

Pályázat figyelés Kishalmi Krisztina 

Kollégiumi naplók ellenőrzése Koll. ig.h, munkaközösségvez. 

Nyári dekoráció készítése lakóegységenként nevelőtanárok 

Környezettudatosság, fenntarthatóság   

 
Magyar Sport Napja; szabadtéri játékok a 
sportpályán 

Nagy Ferenc 

 Madarak és fák napja  nevelőtanárok 

 Pünkösdi készülődés a lakóegységekben nevelőtanárok 

 Nyílt nap szülőknek   

 Kihívás Napja sorversenyek a sportpályán Pelyhe Krisztián 

 

Tanítás nélküli munkanap 

DÖK nap 

Gyermeknap intézményi szinten 

Kishalmi Krisztina  

folyamatos 
Öko nap: szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, természet szeretete 

nevelőtanárok 

 Flash-mob  ( Kollégiumi csapatépítő) Kishalmi Krisztina 

JÚNIUS 

 Munkaközösségi értekezlet: aktuális feladatok 
megbeszélése, felelősök kijelölése 

 

Pedagógusnap intézményi szinten  

Évvégi beszámolók, naplók leadása nevelőtanárok 

 Nemzeti Összetartozás Napja Pelyhe Krisztián 

 
Környezetvédelmi világnap; környezettudatos 
magatartás formálása lakóegységenként nevelőtanárok 

 Ballagás Nevelőtanárok 

 Hálók elrendezése a nyári szünet idejére nevelőtanárok 

 

 

Kelt. Budapest, 2019.06.28.   

Geréd Melinda  

          kollégiumvezető 
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Budapest III. kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

Kollégium és Gyermekotthon 
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Gyermekotthoni munkaterv 

2019/2020 tanév 

1. Jogszabályi háttér 

 

• a 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 

• az 1997.évi XXXI. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

• a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
• a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről 
• a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról 
•a Budapest III. kerületi Csalogány Óvoda,Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 
EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon Pedagógiai programja 

 

Helyi szabályzók: 

 Alapító Okirat, 
 Szervezeti és Működési Szabályzat, 
 Kollektív Szerződés, 
 Nevelési és Pedagógiai Program, 
 Házirend. 

 

 

2. A gyermekotthon bemutatása, helyzetelemzés 

Az intézmény gyermekotthoni egysége a gyermekvédelmi szakellátás keretin belül 
teljes körű ellátás biztosít az intézményben elhelyezett gyerekek számára, 5 lakásban, 40 
férőhellyel rendelkezik. 

 

A gyermekotthon a gyerekek létszámát tekintve, 39 gyermekvédelmi gondoskodásban 
nevelkedő gyermek, illetve fiatal számára biztosít otthont. 
 

402 lakásban: 8 lány 

403 lakásban: 7 fiú 

404 lakásban: 8 lány 

502 lakásban: 8 fiú 

503 lakásban: 8 fiú 

 

 

 



Gyerekek a gyermekotthoni lakásokban: 

 

 402 lakás 403 lakás 404 lakás 502 lakás 503 lakás 

1. Békési 
Roxána 

Bogdán  
Dániel 

Balogh  

Laura 

Csikja  

Péter 

Almási  
Attila 

2. Makula 

Dzsenifer 

Csöppü  
Gábor 

Balogh Éva Bódi Erik Balogh 

Krisztofer 

3. Habóczki 
Evelin 

Fegyverneki  

Maximilián 

Janzsó Stella Jónás  
Márió 

Dolozselek 

Szabolcs 

4. Zubornyák 
Veronika 

Koncz  

Benjamin 

Kertész 

Alexandra 

Nagy 

Benedek 

Fazekas  

Dávid 

5. Rostás  
Renáta 

Turi József Tövisházi  
Júlia 

Gulyás 

Krisztián 

Horváth 
Kristóf 

6. Kolompár 

Annamária 

Bense 

Mihály 

Jerjomina 

Anasztázia 

Gál Olivér Tóth 
Levente 

7. Nemetz-S. 

Júlia 

Csető 

Noel Bálint 
Kispál Csillag Mészáros 

András 

Izrael  

Zoltán 

8. Sömenek 
Nikolett 

 Varga 

Krisztina 

Horvát Henrik Palaticzky 

Bence 

      

 

 

 

A gyermekotthon egy intézmény egység vezetővel, 5 nevelőtanárral, 1 váltó 
nevelőtanárral, gyermekvédelmi ügyintézővel, 1 fejlesztőpedagógussal, 1 pszichológussal, és 
20 gyermekfelügyelővel folyamatos munkarendben működik. 
  

 

A munkaközösség tagjai: 
 Bratu Nárcisz nevelő (402-es lakóotthon) 
 Brogyányi Zsuzsanna nevelő (403-as lakás) 
  Csömör Éva   nevelő ( 404-es lakóotthon) 
 Barna Károly  nevelő (502-es lakóotthon) 
 Kelemen Péter nevelő (503-as lakóotthon) 
 Prihoda Bernadett gyermekvédelmi ügyintéző 

 Morcsányi Adrienn pszichológus  
                 fejlesztőpedagógus 

                 váltó nevelőtanár 
 

 

 

 



LAKÁS 
NÉV 

NEVELŐTANÁR 
PMS  PMS  

VÁLTÓ 
GYERME

KFELÜG
YELŐ 

 

1.  
402 

BRATU 

NÁRCISZ 

………………. CSERMELY ÁGOTA 

KOZMA-VASADI 

ADRIENN 

TRIEBNÉ LACZKÓ 
SZILVIA 

(2019. SZEPT.20-TÓL 
FELMENTÉSI IDŐ) 

403 
BROGYÁNYI 
ZUZSANNA 

FAZAKAS EMESE LITAVSZKI ZSUZSANNA 

 HARCSA RENÁTA    SZILÁGYI KRISZTINA 

404  CSÖMÖR ÉVA 
SZABÓ LÁSZLÓNÉ NAGY ZSUZSANNA 

ZSEBŐK MÁRIA ÉDER SZILVIA 

502 
BARNA 

KÁROLY 

BARTHA KATALIN 
KIRÁLYNÉ SZEGEDI  

RITA 

 

2. 

ZSU2222

.2. …………………… KRAKOCZKI VIKÓRIA 

503 
KELEMEN 

PÉTER 

GYÖRGYNÉ ÉLES 

BERNADETT 

H………………….  
EKE NÁNDOR 

  

KOVÁCS MÁRTA 

 

HRAZDIL JÓZSEFNÉ 

 

 

3. A gyermekotthonban való elhelyezés 

A gyermekotthonban való elhelyezés a lakcím szerint illetékes Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői Bizottság és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) 

elhelyezési javaslatát követően minden esetben a lakcím szerinti illetékes gyámhivatal 

elhelyező határozata alapján történik. Az otthonba a gyermekvédelmi szakellátás keretén belül, 

40 fő teljes körű otthont nyújtó ellátása valósul meg 3 éves kortól addig, amíg a fiatal nappali 

tagozaton folytatja tanulmányait. A 18 év alatti gyermekek törvényes képviseletét a 

gyámhivatal által kirendelt gyermekvédelmi gyámok látják el. A 18 évet betöltött fiatal 

felnőttek törvényes képviseletét a kirendelt gondnok látja el. 

 

4. A gyermekotthon, mint a nevelésbe vett gyermek otthona 

A gyermekotthon megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos 

gyermekintézmény. Intézményünk különleges ellátást biztosító otthon, amely az intézmény 



székhelyén látja el a nevelésbe vett gyermekeket, illetve az utógondozói ellátást igénybe vevő 

fiatal felnőtteket. 

Az intézményben az otthon pótlása, egészséges, fejlesztő környezete nyújtása, a 

gyermekkor megélését biztosító szilárd, óvó, családias légkör kialakításával az intézmény 

alapvető feladata: a személyes kompetenciák kialakítására építve a konstruktív életvezetés 

megalapozása, ezzel párhuzamosan a destruktív megnyilvánulások leépítése. Az intézményben 

olyan légkört igyekszünk kialakítani, amelyben gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát. Az 

interperszonális kapcsolatok egymás kölcsönös tiszteletén és szeretetén alapulnak, ahol 

mindenki teljes értékű emberként élhet, a különbözőséget és a másságot is megismerve és 

elfogadva. 

A gyermekotthoni gondozási és pedagógiai munka célja, hogy a gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok számára családias légkört és teljes körű otthont 

nyújtó ellátást biztosítson. 

Az otthont nyújtó ellátás magában foglalja az elhelyezett gyermek, fiatal teljes körű ellátását 

(étkeztetés, ruházattal való ellátás, egészségügyi ellátás, gondozás-nevelés, oktatás, lakhatás); a 

családi kapcsolatok fenntartását és a hazakerülést segítő családgondozást – vagy ha ez nem 

lehetséges, akkor az örökbefogadás elősegítését; valamint a visszailleszkedéshez, az önálló 

életkezdéshez szükséges utógondozói ellátást, növendékeink esetében a felnőtt intézménybe 

való elhelyezést.  

5. A munkaterv alapja 

Mind a szakmai program, mind a munkaterv készítése során figyelembe vettük a fogyatékos 
gyermekek nevelésének irányelveit, a gyermekek különleges nevelési szükségleteit, 
hagyományainkat, valamint helyi lehetőségeinket. 

A gyermekotthon munkaterve szorosan kapcsolódik az iskola munkatervéhez. 
Munkánk alapja, hogy minden gyermeket minél jobban, különböző helyzetekben és 
környezetben megismerhessük, ezért kiemelt szerepet kap a tanórákon való hospitálás. Minden 
nevelőtanár egyeztet az osztályfőnökökkel az óralátogatások időpontjáról, mind az első, mind 
a második félév tekintetében.  
 

A havonkénti értekezleteken túl fontosak a szakmai napok, mind a csoportkohézió, mind a 

szakmai feladatok magas színvonalú ellátása érdekében.  

Fontos a kollégák továbbképzése, mind gyógypedagógiai alapismeretek, mind 

egészségügyi ellátás témakörében. Mivel az intézményben nevelkedő gyererkek között, egyre 

több a tartósbetegségek megjelenése, fontos a betegszobával való szorosabb együttműködés, a 

betegségek és kezelésükről való mélyebb tájékoztatás, a gyógyszerelések fontossága. 



A szakmai napokat intézményen belül és intézményen kívül kívánjuk megszervezni.  

Gyermekeinkkel végzett munka egyik kiemelt része a felnőtt életre való felkészítés. 

Növendékeink nagy része családi háttér hiányában felnőtt intézményi elhelyezésbe fog 

részesülni, rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ismerjük a helyeket, ahova fiataljaink kerülnek, 

ugyanakkor fontos a nyomon követés, nem utolsó sorban, a legtöbb fiatalnak mi vagyunk az 

élet kezdete, mi vagyunk a család ahonnan „kirepül”, tehát elengedhetetlen a velük való 

kapcsolattartás. 

 

6. A gyermekotthonban folyó szakmai munka főbb területei: 

- a családból való kikerülés okozta kényszerhatások, feszültségeknek a feldolgozása – 

krízisintervenció, 
- érzelmi védettség stabilizálása, 
- otthonosság, komfortérzet biztosítása, 
- gyermek –szülők - intézmény közti bizalom kiépítése, együttműködési készség 

fejlesztése, 
- személyiségközpontú egyéni foglalkozások,  
- pedagógiai jellegű fogalakozások, egyéni korrekció, felzárkóztatás,  
- szabadidős foglalkozások, 
- önkiszolgálás magasabb szintre való emelése,  
- a gyermekek egészségügyi ellátása. 

 

 

7. Kiemelt pedagógiai célok a 2019/2020 tanévre 

 

• Egészséges életmódra nevelés, egészséges étkezés és a mozgás fontossága 

• Környezettudatos magatartás kialakítása, alapjainak elsajátítása 

• Felkészítése a felnőtt intézménybe való elhelyezésre, 

• Az együttélés szabályainak kialakítása, mélyítése, az egymásra való odafigyelés 
alapjai 

• Kommunikáció fejlesztése 

 

8. A 2019/2020-as tanévre szóló célkitűzések 

 

     »  Összetartó, jó hangulatú munkaközösség kialakítása, melynek alapja a bizalom és az 

         őszinteség, 

»  Az intézményen belüli kommunikáció erősítése, 

» Minél hamarabb betölteni a megüresedett álláshelyeket megfelelő szakemberekkel, 

»  A gyerekek minél színesebb programokhoz való hozzáférése biztosítása, 



» A pedagógusok és pedagógus munkát segítők szakmai házi és külső 

továbbképzésének megszervezése, ehhez külső képzőintézményekkel való 

kapcsolatfelvétel, a gyerekek minél magasabb színvonalú ellátása érdekében, 

» A gyermekotthoni munkaközösség aktív részvétele az iskolai programokban, 

tevékenységekben. 

 

9. Külső intézményekkel való kapcsolattartás: 

 

- TEGYESZ, 

- Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok, 
- gyámhivatalok,  
- gyermekjóléti szolgálatok, központok, 
- egészségügyi intézmények, 
- társintézmények, 
- támogató szervezetek, alapítványok, 
- magánszemélyek, 
- cégek. 
 

 

10. Intézményünk gyermekotthona gyakorlati helyszín 

Intézményünk gyermekotthona gyakorlati helyszíne több felsőoktatási intézménynek, 
elsősorban a gyógypedagógiai főiskola pszichopedagógia szakos hallgatói számára 
nyújtunk bepillantást a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyerekekkel folyó 
szakmai munkavégzésbe. Továbbá, évről évre több hallgató jön ugyancsak az ELTE-

ről, de a társadalom tudományi kar szociális munkás képzéséről is, hasonlóan a Károli 
Gáspár Református Egyetem szociális munkás hallgatói is szeretettel jönnek 
intézményünkbe. 

Lehetőséget biztosítunk érettségi előtt álló tanulók közösségi szolgálatának 
elvégzéséhez. 

  

 

 

 

 



 

11.  Belső ellenőrzési terv: 

 

A gyermekotthon vezető ellenőrzi mind a pedagógusok, mind a pedagógus munkát 

segítők munkáját. 

Az ellenőrzés 4 formában valósul meg: 

•  írásban, beszámolók kérése, 

•  gyermekotthoni csoportnaplók ellenőrzése kéthetente, 

•  foglalkozások előre megbeszélt látogatása, 

  • szúrópróba szerinti csoport, illetve foglalkozáslátogatások, gondozási   feladatok   

ellátása a nap különböző szakaszaiban ( reggel, napközben, este, hétvégén). 

 

Az ellenőrzésekről, foglalkozáslátogatásokról feljegyzés készül. 

 

12. Küldetésnyilatkozat 

  Gyermekotthonunk, mint a Csalogány többcélú, összetett feladatot ellátó 

intézmény gyermekotthona törekszik a gyermekvédelmi gondoskodás keretin belül 

nevelésbe vett középsúlyosan értelmi sérült, különleges szükségletekkel bíró gyerekek 

mindenek felett álló érdekeit képviselni olyan légkörben, amely hozzájárul 

biztonságérzetükhöz. A gyermekotthon munkatársai, akik ezt a rendkívül nehéz hivatást 

választották, elkötelezettek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek sokoldalú 

személyiségfejlesztésére. Valamennyien nevelünk, a legnehezebben elsajátítható 

ismereteket próbáljuk átadni, a mindennapi viselkedés szabályait, az elfogadott 

társadalmi normákat, a szociális viselkedés mintáit. 

 

A gyermekotthon szakmai munkaterve: 

 

sorszám Feladat Felelős Határidő 

1. A gyermekotthon működésének  
személyi, tárgyi feltételeinek 
biztosítása 

Intézményvezető, 
Gyermekotthon vezető 

Folyamatos 

2. Baleset és tűzvédelmi 
oktatásban való részvétel 

Intézményvezető 
2019. szept., 

folyamatos 



3. 
Gyermekotthon éves 
munkatervének elkészítése  

Nevelőtanárok, 
Munkaközösség vezető, 
Gyermekotthon vezető 

2019.szept.08. 

4. Gyermekotthoni csoportnaplók 
megnyitása 

Nevelőtanárok 2019. szept.08. 

5. Szakmai napok szervezése, 
elsősegély továbbképzés 

Gyermekotthon vezető 
2019. nov. 30. 

2020. május 15. 
6. 

Egyéni elhelyezési tervek 
készítése, aktualizálása 

nevelőtanárok, 
gyermekvédelmi 
ügyintéző, gyermekotthon 
vezető 

folyamatos 

7. 
Külső intézményekkel, 
gyermekvédelmi gyámokkal 
való kapcsolat 

Intézményvezető, 
Gyermekotthon vezető, 
Gyermekvédelmi 
ügyintéző 

folyamatos 

8. Pedagógusok, 
pedagógusmunkát segítők, 
gyermekfelügyelők 
továbbképzésének nyomon 
követése, szervezése 

Intézményvezető, 
Gyermekotthon vezető 

folyamatos 

9. Gyermekotthoni törzskönyv 
vezetése 

Gyermekvédelmi 
ügyintéző 

folyamatos 

10.  Gondozási napok, éves 
statisztika készítése, 
adatszolgáltatás 

Gyermekotthon vezető, 
Gyermekvédelmi 
ügyintéző 

folyamatos, 

2020. január 30. 

11. Helyzetértékelések készítése, 
gyermek bekerülésétől 
számított félévenként, 
gyámhivatali megkeresésre 

Nevelőtanárok, 
Gyermekvédelmi 
ügyintéző, Gyermekotthon 
vezető 

folyamatos 

12. 
Gyermekvédelmi törvény 
nyomon követése 

Gyermekvédelmi 
ügyintéző, Gyermekotthon 
vezető 

folyamatos 

13. 

Féléves értékelések, 
beszámolók készítése 

Nevelőtanárok, 
Gyermekvédelmi 
ügyintéző, Gyermekotthon 
vezető 

2020.január 31. 

14. 

Év végi értékelések, 
beszámolók készítése 

Nevelőtanárok, 
Gyermekvédelmi 
ügyintéző, Gyermekotthon 

vezető 

2020. június 25. 

15. 
Belső szakmai ellenőrzés 

Intézményvezető, 
Gyermekotthon vezető 

folyamatos 

16. Születés és névnapok 
megünneplése 

Nevelőtanárok folyamatos 



17. Jelesebb állami és Egyházi 
ünnepek megtartása,  

Nevelőtanárok folyamatos 

18. Havonkénti klub délután Brogyányi Zsuzsanna folyamatos 

19. Mozgásos délután heti 
rendszerességgel 

Bratu Nárcisz, Kelemen 
Péter 

folyamatos 

20. 
Természetjáró nyári tábor 

Bratu Nárcisz, Kelemen 
Péter 

2020. július 15. 

21. Gyermekotthonos nyári 
táborok, programok szervezése 

Gyermekotthon vezető, 
nevelőtanárok 

2020. augusztus 

30. 

22. Kulturális-kézműves 
gyermekotthonos délutánok 

Barna Károly folyamatos 

23. Külsős kulturális programok Bratu Nárcisz folyamatos 

24. Kapcsolda programon való 
részvétel 

Morcsányi Adrienn folyamatos 

25. Országjáró Diáktúrákon való 
részvétel  a Budapesti 
Diáksport Szövetség Diáktúra 
Bizottsága szervezésében 

Kelemen Péter folyamatos 

26. Őszi almaszüret Brogyányi Zsuzsanna 2019. nov. 1-ig 

27. Őszi Kirándulás Poroszlóra Barna Károly 2019. okt. 15-ig 

28. Többnapos őszi természetjáró 
túra 

Brogyányi Zsuzsanna 2019. nov. 30-ig 

29. Téli kirándulás (Zebegény) Barna Károly 2020. febr. 28-ig 

30. Mikulás ház meglátogatása 
Nagykarácsonyban 

Morcsányi Adrienn 2019. dec. 20-ig 

31. Tavaszi természetjáró napok 
Budakeszi 

Brogyányi Zsuzsanna 2019. ápr. 30-ig 

32. Tavaszi természetjáró túra Bratu Nárcisz 2020. május 30. 
33. 

Intézményi gyermeknap 
Gyermekotthon vezető, 
nevelőtanárok 

2020. május 29. 

34. Gyermekotthonos Barkács 
csoport 

Kelemen Péter folyamatos 

35. Évszakoknak és ünnepeknek 
megfelelő dekoráció készítése 

Nevelőtanárok folyamatos 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 17.  

       Katona Beáta 

       intézményvezető -helyettes 

       gyermekotthon vezető 



Gyermekotthoni munkaközösség munkaterve 

 

Az intézmény gyermekotthoni egysége a gyermekvédelmi szakellátás keretin belül teljes körű 
ellátás biztosít az intézményben elhelyezett gyerekek számára, 5 lakásban, 40 férőhellyel 
rendelkezik. 

Mind a szakmai program, mind a munkaterv készítése során figyelembe vettük a fogyatékos 
gyermekek nevelésének irányelveit, a gyermekek különleges nevelési szükségleteit, 
hagyományainkat, valamint helyi lehetőségeinket. 

A gyermekotthon munkaterve szorosan kapcsolódik az iskola munkatervéhez. 
Munkánk alapja, hogy minden gyermeket minél jobban, különböző helyzetekben és 
környezetben megismerhessük, ezért kiemelt szerepet kap a tanórákon való hospitálás. 

A munkaközösség tagjai: 
 Bratu Nárcisz nevelő (402-es lakóotthon) 
 Brogyányi Zsuzsanna nvelő (403-as lakás) 
 Csömöri Éva nevelő ( 404-es lakóotthon) 
 Barna Károly  nevelő (502-es lakóotthon) 
 Kelemen Péter nevelő (503-as lakóotthon) -  

munkaközösség vezető 

 Prihoda Bernadett gyermekvédelmi ügyintéző 

 Morcsányi Adrienn pszichológus  
                            fejlesztőpedagógus 

                             Váltó nevelőtanár 
 

A gyermekotthonban folyó szakmai munka főbb területei: 

- a családból való kikerülés okozta kényszerhatások, feszültségeknek a feldolgozása – 

krízisintervenció, 
- érzelmi védettség stabilizálása, 
- otthonosság, komfortérzet biztosítása, 
- gyermek –szülők - intézmény közti bizalom kiépítése, együttműködési készség 

fejlesztése, 
- személyiségközpontú egyéni foglalkozások,  
- pedagógiai jellegű fogalakozások, egyéni korrekció, felzárkóztatás,  
- szabadidős foglalkozások, 
- önkiszolgálás magasabb szintre való emelése, felkészítés a felnőtt intézménybéli életre, 
- a gyermekek egészségügyi ellátása. 

 

 

Az új tanév során továbbra is kiemelt szerepet kap az Egészséges életmódra nevelés, 

egészséges étkezés és a mozgás fontossága, illetve a Környezettudatos magatartás 



kialakítása, alapjainak elsajátítása. Tematikus foglalkozások keretin belül dolgozzuk fel az 

adott témakört, mind a családi életre való nevelés, mind a kulturális, mind a mozgásra nevelés, 

illetve a kézműves foglalkozásokba integrálva. Az őszi és tavaszi félévben is tervezünk 

többnapos természetjáró túrákat szervezni, továbbá heti rendszerességgel továbbra is részt 

veszünk az iskolai túrákon. 

 

 

Rendszeres feladatok: 

 lakóotthononként havonként (szükség szerint) munkatársi 
megbeszélés; 

 hetente munkaközösségi megbeszélés;  
 újonnan belépett dolgozók mentorálása; 
 rendszeres hospitálás az iskolában; 
 születés és névnapok családias jellegű megünneplése; 
 jelesebb állami és Egyházi ünnepek megtartása, hozzájuk 

kapcsolódó szokások felelevenítése; 
 évszaknak megfelelő dekoráció készítése; 
 kapcsolattartás: osztályfőnökökkel, nevelőtanárokkal, szülőkkel, 

gyámokkal, gondnokokkal; 

 folyamatos adminisztráció: csoportnapló, zsebpénzkartonok, 
kapcsolattartási napló; 

 zsebpénz felhasználása növendékeinkkel közösen igényeik 
figyelembe vételével; 

 fotóalbumok folyamatos aktualizálása; 
 külső és belső programok szervezése: klub délután, mozgásos 

délután, hetente közös gyermekotthonos délutánok, bábszínház, 
mozi, koncert stb. 

 Kapcsolda programon való részvétel; 
 új gyerekek fogadása, beilleszkedésének elősegítése; 
 továbbképzéseken való részvétel; 

 

 

 

 

 



A gyermekotthon szakmai munkaterve: 

 

sorszám Feladat Felelős Határidő 

1. A gyermekotthon működésének  
személyi, tárgyi feltételeinek 
biztosítása 

Intézményvezető, 
Gyermekotthon vezető 

Folyamatos 

2. Baleset és tűzvédelmi 
oktatásban való részvétel 

Intézményvezető 
2019. szept., 

folyamatos 

3. 
Gyermekotthon éves 
munkatervének elkészítése  

Nevelőtanárok, 
Munkaközösség vezető, 
Gyermekotthon vezető 

2019.szept.08. 

4. Gyermekotthoni csoportnaplók 
megnyitása 

Nevelőtanárok 2019. szept.08. 

5. Szakmai napok szervezése, 
elsősegély továbbképzés 

Gyermekotthon vezető 
2019. nov. 30. 

2020. május 15. 
6. 

Egyéni elhelyezési tervek 
készítése, aktualizálása 

nevelőtanárok, 
gyermekvédelmi 
ügyintéző, gyermekotthon 
vezető 

folyamatos 

7. 
Külső intézményekkel, 
gyermekvédelmi gyámokkal 
való kapcsolat 

Intézményvezető, 
Gyermekotthon vezető, 
Gyermekvédelmi 
ügyintéző 

folyamatos 

8. Pedagógusok, 
pedagógusmunkát segítők, 
gyermekfelügyelők 
továbbképzésének nyomon 
követése, szervezése 

Intézményvezető, 
Gyermekotthon vezető 

folyamatos 

9. Gyermekotthoni törzskönyv 
vezetése 

Gyermekvédelmi 
ügyintéző 

folyamatos 

10.  Gondozási napok, éves 
statisztika készítése, 
adatszolgáltatás 

Gyermekotthon vezető, 
Gyermekvédelmi 
ügyintéző 

folyamatos, 

2020. január 30. 

11. Helyzetértékelések készítése, 
gyermek bekerülésétől 
számított félévenként, 
gyámhivatali megkeresésre 

Nevelőtanárok, 
Gyermekvédelmi 
ügyintéző, Gyermekotthon 
vezető 

folyamatos 

12. 
Gyermekvédelmi törvény 
nyomon követése 

Gyermekvédelmi 
ügyintéző, Gyermekotthon 
vezető 

folyamatos 

13. 

Féléves értékelések, 
beszámolók készítése 

Nevelőtanárok, 
Gyermekvédelmi 
ügyintéző, Gyermekotthon 
vezető 

2020.január 31. 



14. 

Év végi értékelések, 
beszámolók készítése 

Nevelőtanárok, 
Gyermekvédelmi 
ügyintéző, Gyermekotthon 
vezető 

2020. június 25. 

15. 
Belső szakmai ellenőrzés 

Intézményvezető, 
Gyermekotthon vezető 

folyamatos 

16. Születés és névnapok 
megünneplése 

Nevelőtanárok folyamatos 

17. Jelesebb állami és Egyházi 
ünnepek megtartása,  

Nevelőtanárok folyamatos 

18. Havonkénti klub délután Brogyányi Zsuzsanna folyamatos 

19. Mozgásos délután heti 
rendszerességgel 

Bratu Nárcisz, Kelemen 
Péter 

folyamatos 

20. 
Természetjáró nyári tábor 

Bratu Nárcisz, Kelemen 
Péter 

2020. július 15. 

21. Gyermekotthonos nyári 
táborok, programok szervezése 

Gyermekotthon vezető, 
nevelőtanárok 

2020. augusztus 

30. 

22. Kulturális-kézműves 
gyermekotthonos délutánok 

Barna Károly folyamatos 

23. Külsős kulturális programok Bratu Nárcisz folyamatos 

24. Kapcsolda programon való 
részvétel 

Morcsányi Adrienn folyamatos 

25. Országjáró Diáktúrákon való 
részvétel  a Budapesti 
Diáksport Szövetség Diáktúra 
Bizottsága szervezésében 

Kelemen Péter folyamatos 

26. Őszi almaszüret Brogyányi Zsuzsanna 2019. nov. 1-ig 

27. Őszi Kirándulás Poroszlóra Barna Károly 2019. okt. 15-ig 

28. Többnapos őszi természetjáró 
túra 

Brogyányi Zsuzsanna 2019. nov. 30-ig 

29. Téli kirándulás (Zebegény) Barna Károly 2020. febr. 28-ig 

30. Mikulás ház meglátogatása 
Nagykarácsonyban 

Morcsányi Adrienn 2019. dec. 20-ig 

31. Tavaszi természetjáró napok 
Budakeszi 

Brogyányi Zsuzsanna 2019. ápr. 30-ig 

32. Tavaszi természetjáró túra Bratu Nárcisz 2020. május 30. 
33. 

Intézményi gyermeknap 
Gyermekotthon vezető, 
nevelőtanárok 

2020. május 29. 

34. Gyermekotthonos Barkács 
csoport 

Kelemen Péter folyamatos 

35. Évszakoknak és ünnepeknek 
megfelelő dekoráció készítése 

Nevelőtanárok folyamatos 

 



 

Céljaink: 

- pályázatok figyelése, keresése annak érdekében, hogy a hiányzó tárgyi feltételeinket talán 

könnyebben tudjuk pótolni,  

-  jótékonysági rendezvénysorozatot szeretnénk szervezni, szintén eszközök beszerzésének, 

programok megvalósításának anyagi forrásának biztosítása céljából,  

- még több helyre szeretnénk eljuttatni a gyerekeket, annak érdekében, hogy a társadalom még 

inkább megismerje és elfogadja az értelmi fogyatékosságot, tovább azért, hogy a gyerekeink 

még inkább részesei legyenek a társadalomnak, 

- a gyermekotthoni túrázást szeretnénk intézményes kereteken kívül is bővíteni, 

teljesítménytúrákon való részvételeket, továbbá újfajta mozgásos tevékenység bevezetését 

céloztuk meg, 

- elkezdtük a gyermekotthoni közlekedő helységek falainak festését, gyermekbarát módon, ezt 

a tevékenységet szeretnénk tovább folytatni. 

 

Budapest, 2019. szeptember 17. 

 

     Kelemen Péter 

    nevelőtanár, munkaközösség vezető 

 

 



A Diákönkormányzat Munkaterve 

2019/20-es tanév 

Készítette: Kishalmi Krisztina 

Az iskolai diákönkormányzat tagjai: 

Megyeri Mihály 

Almási Attila 

Csernai Alexandra 

   Marics Vanessza 

Diákvezető: Megyeri Mihály 

A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Kishalmi Krisztina 

Céljaink, Feladataink Célok 

 Környezettudatos viselkedés fejlesztéséért valamint a tudatos egészségfejlesztés 
érdekében végzett munka 

 Környezetvédelem, energiatakarékosság jegyében végzett tevékenységek 

 Hagyományok ápolása 



Házirend akadálymentesítése 

Feladatok 

 Információ szolgálat (szemléletformálás) 
 Szabadidő programtervezés 

 Közösségi tevékenység 

 Kulturális tevékenység 

 Az Ökoiskola programjában való aktív részvétel 
 Gyermeknap-DÖK nap megrendezése  

 Tematikus hét megszervezésében való részvétel  Szabadidős 
programok szervezése  

A Diákgyűlések időpontja, helyszíne: 

Minden hónap első keddje, 1 1 órától 12 óráig, Kollégium, 202-es lakóegység A 

DIÁKÜLÉSEK TEMATIKÁJA 

Szeptember Tisztségviselők megválasztása 

Eves munka elkészítése 

Egészségnap tervezése, megrendezése 

Október 
Egészségnap tapasztalatai 
Szelektív hulladék gyűjtés/dokumentálás 

November Szelektív hulladék gyűjtés/dokumentálás 

Pályázatfigyelés-plakátkészítés-részvétel 
Testvérosztályok szervezése/dokumentálás 

Egészség a -Vöröskereszttel együttműködve 

December 

Szelektív hulladék gyűjtés/dokumentálás 

Testvérosztályok(Karácsony) 
szervezése/dokumentálás 

Jutalomosztás a legeredményesebb osztályok 

Január 
Szelektív hulladék gyűjtés/dokumentálás 

Pályázatfigyelés-plakátkészítés-részvétel 
Tematikus hét szervezése 

Február Szelektív hulladék gyűjtés/dokumentálás 

Pályázatfigyelés-plakátkészítés-részvétel 
Tematikus hét szervezése 

Gyermeknap-DÖK na előkészítése 

Március Szelektív hulladék gyűjtés/dokumentálás 

Gyermeknapi előkészületek 

Tematikus hét (fenntarthatósági hét) 
március 18-22. (egészségnap) 
Testvérosztályok 

Dokumentálás  



Április Szelektív hulladék gyűjtés/dokumentálás 

Gyermeknap-DÖK nap előkészületek 

Jutalomosztás a legeredményesebb osztálynak 

Tematikus hét tapasztalatai 

Május 

Szelektív hulladék gyűjtés/dokumentálás Gyermeknap-

DÖK nap megszervezése 

Június 

Eves munka értékelése 

DÖK jutalomkirándulás 

Budapest, 2019. augusztus 28.. 

 A Diákönkormányzat nevében:  

 

 

 

DÖK vezető tanára 


