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A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola a 2020/2021. tanévre szóló munkaprogramját 
az iskola Pedagógiai Programja, helyi tanterve, az érvényes jogszabályok, a 2019-2020. tanév 
tanévzáró értekezletén elfogadott javaslatok és a tanév végén elkészített stratégiai terv területei 
alapján állítottuk össze. 
 

I. Jogszabályi alapok 
 

Az iskolában az oktató-nevelő munka az alábbi dokumentumokra és jogszabályokra épül:  
 

- A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
- A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény vég-

rehajtásáról, 
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról, 
- 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet, 
- A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VII.11.) EMMI rendelet, 

- Az intézményvezetői pályázatban megfogalmazott tervek, célkitűzések, 
- 417/2020.(VIII.30.) a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosí-

tásáról, 
- A korábbi tanév beszámolói, értékelései, 
- Az intézményi SZMSZ, Házirend, PP és egyéb dokumentumok, szabályzatok, 

- Az intézményi tanfelügyelet megállapításai – amennyiben már volt, 
- A fenntartói értékelésekben megfogalmazottak 

 

A vonatkozó jogszabályok, valamint az iskola belső szabályzatainak megismerése és betartása 
minden intézményi dolgozó számára kötelező. A működés belső feltételeit biztosító 
dokumentumaink, szabályzataink a tanév során folyamatosan rendelkezésre álltak. 
 

Az intézmény kiemelt figyelemmel építi be mindennapi pedagógiai tevékenységeibe, 
gyakorlatába a fenntartói értékelésekben, az OH, a kormányhivatalok, és más szervek által 
adott, az intézményt érintő megállapításokat, az azokból eredő következtetéseket, munka- és 
oktatásszervezési eljárásokat. 
 

 

II. A tervezett legfontosabb feladatok 
 

2.1. A tanítási év rendje a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet alapján 

 

A tanítási év 2020. szeptember 01. – 2021. augusztus 31-ig tart.  

A tanítási napok száma 179 

 

A nevelési év időszakai: 
Első tanítási nap: 2020. szeptember 01. (kedd) 

I. félév vége: 2021. január 22. (félévi értesítő megküldése legkésőbb január 29-ig!) 

II. félév vége: 2021. június 15. 
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2.2.  Iskolai szünetek 

 
ŐSZI SZÜNET:   

előtti utolsó tanítási nap: 2020.október 22. (csütörtök) 

utáni első tanítási nap: 2020. november 02. (hétfő) 
 

TÉLI SZÜNET:   

előtti utolsó tanítási nap: 2020.december 18. (péntek) 
utáni első tanítási nap: 2021. január 04. (hétfő) 
 

TAVASZI SZÜNET:   

előtti utolsó tanítási nap: 2021.március 31. (szerda) 

utáni első tanítási nap: 2021. április 7. (szerda) 

 

2.3. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 3.§ c) alapján tartandó emlék-
napok, ünnepnapok és felelőseik 

 
2020. október 6. (kedd) aradi vértanúkra emlékezés. 
felelős: Oláh Róbert, Kiss Zsolt 

  

2020. október 22. (csütörtök) 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepnap 

felelős: Oláh Róbert, Kiss Zsolt  

 

2021. február 25. (csütörtök) kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

felelős: osztályfőnökök 

 

2021. március 12. (péntek) 48-as polgári forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepnap 

felelős: Ács Szilvia, Kiss Zsolt, Oláh Róbert 
 

2020. június 4. (csütörtök) Nemzeti Összetartozás Napja 

felelős: Oláh Róbert 
 

2.4. Tanítási nélküli 6 munkanap 

 
A nevelőtestület rendelkezett a tanítás nélküli 6 munkanapokról, a következők szerint: 
 

I. tanítás nélküli munkanap, pályaorientációs projektnap: 2020. november 25.  

II. tanítás nélküli munkanap, tantestületi javaslat: 2021. április 7. 
III. tanítás nélküli munkanap, tantestületi javaslat: 2021. április 8. 

IV. tanítás nélküli munkanap, tantestületi javaslat: 2021. április 9. 

V. tanítás nélküli munkanap, tantestületi javaslat: 2021. június 14. 
VI. tanítás nélküli munkanap, tantestületi javaslat: 2021. június 15. 

 

2.5. Mérések 

 
A 27/2020. (VII.11.) EMMI rendelet által meghatározott időpontokban 

Felelős: igazgató 
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2.6. Értekezletek 
 

Tanévben tervezett értekezletek: 
 

2020. augusztus 24. Tanév alakuló értekezlete 

 

2020. augusztus 28. Tanévnyitó értekezlet (A tanév oktató-nevelő munkájának előkészítése, 
az intézményi szintű feladatok meghatározása, ütemtervének kialakítása, 
a feladatok szakmai közösségekre, illetve egyénekre történő lebontása.) 

 

2020. november 09.  I. negyedévi munkaértekezlet (Az országos mérések (kompetenciamé-
rés, idegen nyelvi mérés, NETFIT mérés), valamint a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer legutolsó ren-
delkezésre álló adatainak elemzése a 11/2019. (VII. 3.) EMMI-rendelet 

4. § (3)-nak eleget téve. Felelős: igazgatóhelyettes 

 

2021. január 22. Osztályozó értekezlet I. félév 

 

2021. február 8. Félévzáró értekezlet. (I. félév értékelése, kitűzött feladatok a II. félévre) 
 

2021. március 24.  III. negyedévi munkaértekezlet (Módszertani és jogszabályi aktualitá-
sok, fejlesztések, SWOT-elemzés, Partneri elégedettségmérés) 

 

2021. június 11.  Osztályozó értekezlet  
 

2021. június 25.  Tanévzáró értekezlet (Évértékelés, javaslatok a következő tanévre) 
 

 

III. Helyzetelemzés 
 

 

3.1. Nyári felújítások 
 

A nyáron több folyamat előkészítésére illetve megvalósítására került sor. Ezek egy része a folyó 
tanévhez, másik része pedig az épület állagának megőrzéséhez kapcsolódott. 
 

Karbantartás, állagmegóvás 
 

Meszelési és egyéb karbantartó munkálatokra is sort került. Mindenkinek feladata, hogy a tisz-

taságra, épségére ügyeljen. Az alsó épületben teljesen felújítottuk az elektromos hálózatot.  
 

Beruházás, felújítás  
 
Saját költségvetésünk terhére elvégeztük a tornaterem tetőszerkezetének hibáinak kijavítását. 
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3.2. Tárgyi feltételek 

 

Tárgyi feltételek 
 

- Pályázatok figyelemmel kísérése, ezek alapján forráshoz jutás szervezése. 
- Eszközfejlesztési terv aktualizálása, s az esetleges hiányok beszerzése.  
 

3.3. Személyi feltételek, változások, tisztségek 

 
Mint minden közoktatási intézménynek, iskolánknak is kötelessége, hogy a lehető legteljesebb 
módon feleljen meg a vonatkozó jogszabályok összes előírásainak. 
A 2020-2021-es tanévben az intézmény vezetője Lakatos András.  

Intézményvezető-helyettes: Bartáné Csontos Anita 

Alsós munkaközösség-vezető: Ács Szilvia 

Felsős munkaközösség-vezető: Pusztainé Juhász Györgyi 
Intézményünknek 10 teljes állású és 5 óraadó kollégája van. 
 

Kulacs Tiborné (magyar nyelv és irodalom), Mészáros Ervin tanár (angol), Oláh Róbert (törté-
nelem), Sápi Mária (biológia-kémia), Halmosi Ágnes (gyógypedagógus) óraadóként segíti 
munkánkat.  
 

Személyi adatok 
 

Technikai dolgozók:   gazdasági ügyintéző     0,5 fő 

                        iskolatitkár (osztott munkaidőben)   0,5 fő 

                        takarító, ebédosztó, karbantartó 4-6-8 órás állás  3    fő 

 

A szakos ellátottság aránya 6. évfolyamig 100%-os, 7-8. évfolyamban munkaerőhiány miatt 
már nincs teljes lefedettség. 
 

Továbbképzés 
 

Sikeresen vett részt intézményünk a KaPi által kiírt pályázaton és az ősz folyamán minden kol-

léga továbbképzésen vehet részt a digitális oktatás során használható új program, új lehetőség 
megismerésével kapcsolatban. 
 

3.4. Tantárgyfelosztás véglegesítése 
 

Az iskolai létszám alakulása 
 

Ezt is több tényező - együttesen kiszámíthatatlan, vagy negatív eredővel – alakítja: 
-  a beiskolázás a korábbi évek szintjén túl, 10 beírt elsős tanulóval történt meg. Sajnos, a 

városban működő katolikus óvodából – ahogyan évek óta – most sem kaptunk egyetlen 

tanulót sem.  
-  a városi tanulólétszám a korábbiakhoz viszonyítva százas nagyságrenddel csökkent 

(Nagykőrös lakossága is jelentősen csökkent.)  
-  a városi iskolák is megszervezték az SNI-ellátást, ebben tehát már nem számít újdon-

ságnak a mi kínálatunk. 
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Ellátandó órák a 2020-2021-es tanévben 
 

Minden tanuló alapesetben reggel 8 és délután 4 óra között, azaz napi 8 óra időtartamban iskolai 

foglalkozáson vesz részt. Ez esetünkben 8 osztály x 8 óra x 5 tanítási nap= 320 teljes tanítási 
órát jelent. 
 

Tekintettel az alacsony létszámra, az alábbi megoldásokat kell alkalmaznunk: 
- ahol szakmailag lehetséges, osztály-csoport összevonást kell végrehajtani, ez csak a 

testnevelési órák egy részét érinti. 
 

Az egyes osztályok teljes napi ellátott óráinak kialakítását közös munkában végeztük el, az 
előre kiadott órarend, valamint külön az alsó-, majd külön a felső tagozatos munkaközösség 
összes tagjának részvételével. 
 

Jellemző tanulói létszámadatok (2020. szeptember elején) 
 

Osztály létszám SNI BTMN HHH HH 
számított 
létszám 

1 10 3 0 1 2 13 

2 12 2 0 0 1 14 

3 14 2 2 3 3 16 

4 8 2 0 1 2 10 

5 10 3 2 1 3 13 

6 14 5 1 1 1 19 

7 12 6 0 1 0 18 

8 14 3 1 2 2 17 

ÖSSZ. 94 26 6 10 14 120 

 
 

A tantárgyfelosztás a fenti tanulói létszám figyelembe vételével készült, fenntartói jóváha-
gyásra vár. 
 

 

IV. A 2020-2021. tanév kiemelt feladatai 
 

Munkafeladataink 
 

Iskolánk megfelelő meg- és elismertetésére lényeges tevékenységünk megismertetése Nagykő-
rössel, úgy a laikusokkal, mind a szakemberekkel. 
 

a) iskolánkat népszerűsítő, tevékenységeinket bemutató cikkek megjelentetése elsősorban 
a helyi sajtóban. Lehetőség szerint minél több fórumon ismertessük célkitűzéseinket. 

b) A város óvodáival jó kapcsolat kialakítása és ápolása. Nagyon fontos, hogy a leendő 
szülőket és a leendő tanítványainkat bevonjuk az iskola életébe, hogy már az iskolai lét 
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előtt megtapasztalhassák intézményünk légkörét, s szinte maguktól ideszokjanak. A vá-
ros óvodáit is meghívjuk iskolánkba, ahol tanórai foglalkozás keretében mutatjuk be az 
intézményünkben folyó munkát. Alkalmas időpontban tanulóink ajándékműsorral ven-
dégszerepelhetnek a városi intézményekben. 

c) A fogadóórák nem látogatottak, hiszen az érdeklődő szülők napi kapcsolatban állnak 
velünk. 

d) A szülői értekezleteken mindig nagy hangsúlyt kap az éppen esedékes aktuális teendők 
mellett a beiskolázási törekvéseink bemutatása is. 
első szülői: szeptember első hete, 

második értekezlet: a félév zárását követő héten, 
harmadik értekezlet: nyolcadikosoknak a továbbtanulási jelentkezést megelőzően, a 
többi osztálynak igény szerint, illetve a félév zárása előtti hónapban. 
A kompetenciamérésben érintett osztályok szülőinek külön. Ezeken kívül a helyzet mi-
att telefonos és online kapcsolattartást részesítjük előnyben. 

e) A tantestület nevelési elveinek és gyakorlatának egységesítésére munkaértekezleteket 
tartunk, előzetes időpont egyeztetéssel. Értekezlet napja: hétfő. 
A különböző pedagógiai folyamatok egységesítésére negyedévente munkaértekezlete-
ket tervezünk. Ezek a napi problémákra, illetve a központi elintézendőkre irányulnak. 

d) Részt veszünk a központi szervezésű, iskolánkat érintő továbbképzéseken. 
e) A szaktanárok feladata a házi versenyek megszervezése, felkészítés a városi, területi, 

megyei  versenyekre. 

 

Ellenőrzési tevékenység 
 

Az eredményes nevelési-oktatási tevékenységhez elengedhetetlen a megfelelő ellenőrzés. 
A tanév folyamán az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese, valamint a munkaközösségek veze-
tői figyelemmel kísérik a nevelő-oktató tevékenység folyamatát. 

- a munkafegyelem alakulását, 
- az órakezdést, a befejezést, 
- a tanári ügyeletet,  
- a tanári adminisztrációs fegyelem betartását: naplóvezetés, osztályzatok, bizonyítvány, 
ellenőrző beírása, a törzskönyv vezetése, a tanulói mulasztások igazolása, az esetleges 
fegyelmi büntetések a pedagógiai programban meghatározott fokozatok szerinti betar-
tása és alkalmazása, 
- az objektivitás és egységesség a tanulói munkák elbírálásánál, 
- a pedagógiai eljárások sokszínűsége, 
- a tanítási órák didaktikai szervezése. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, osztály- 

és csoportvezetők 

 

Tervezés, dokumentáció 
 

A 2020//2021-es tanévben minden évfolyamban a helyi tanterv alapján történik az oktatás, mely 

megfelel a NAT elvárásainak. 1. és 5. évfolyamon az új NAT-nak megfelelően. 
  

Szaktanári dokumentációk 
 

Korábban a Pedagógiai Programban a házi feladattal kapcsolatos teendőket is megfogalmaztuk, 
ezt az idén határozottabban meg kell valósítanunk. 
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A központi követelményrendszer mellé idén is el kell készíteni a szaktárgyi anyagokat feldol-
gozó tanmeneteket, foglalkoztatási terveket, szabadidős, sportköri terveket. A tanmenetek is-

kolai közkincset, tudásmegosztási forrást képeznek. 
Határidő tanmenetekre módosítottakra: szeptember 25. 

Felelős: minden pedagógus 

 

Adminisztrációs munka javítása 
 

Az új munkaidő-beosztásnak megfelelő, azokkal egyező módú naplóvezetés. 
Továbbra is, minden osztályfőnök minden, az osztályába járó tanulójával kapcsolatos intézke-
dését, tevékenységét, telefonhívásainak tényét, esetleges sikertelenségét, a szülővel való kap-
csolattartását, annak pontos idejét, családlátogatását, idejét, stb. egy erre a célra szolgáló fü-
zetbe be kell vezetni. Ezen írásbeli feljegyzések segítségével naprakészen, pontosan lehet meg-
őrizni és tárolni a megfelelő adatokat.  
 

Ügyelet 
 

Az ügyeletek megszervezésénél fokozottan törekedni kell az iskola rendjének, fegyelmének 
betartására. A vírushelyzet miatt fokozottan figyelünk a távolság tartására, a rendszeres kézfer-
tőtlenítésre és a maszkhasználatra. 
 

A köznevelési törvény szabályozása szerint minden iskola munkanapokon 16 és 17 óra között 
ügyeletet tart. Ez az ügyelet a pedagógus számára akkor ér véget, ha a tanulók mindegyike 
eltávozott az iskolából, haza.  
 

MozaNapló 

 
Az adattartalom az e-napló feltöltésében folyamatos. Az évek tapasztalatai alapján hasznosnak 
ítéljük meg az e-napló bevezetését. Megkönnyíti a szülőkkel való kapcsolattartást, az admi-
nisztrációs határidők betartását, a hiányzások kezelését. 
 

A Pedagógiai Program alapján vezetett az óratervünk is, így annak megfelelően készült el a 
tantárgyfelosztás és az órarend is a különböző évfolyamokra.  
 

A követelményrendszer továbbra is egységes, melyet helyi szinten megfelelő tananyagtarta-
lommal kell kitölteni. Úgy gondoljuk, továbbra is az a legjobb megoldás, ha alkalmazzuk az 
eddig bevált módszereinket annak érdekében, hogy az ismeretek elsajátítását és a neveltségi 
szint emelését a lehető legmagasabb mértékben biztosítsuk. 
 

Az idén is magas színvonalú munkavégzést feltételez a pedagógus kollektívától a szakmai el-
hivatottság, a gyermekszeretet, a jó munkatársi együttműködés és az eddigi évek szakmai gya-
korlata, tapasztalatai. 
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V. Rendezvényterv 
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VI. Az intézményi tanfelügyeleti területek alapján a leg-
fontosabb teendők 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

A nevelési folyamatok javítása 
 

Elérendő cél, hogy különösen a felsős osztályok – akár tanulószobai foglalkozáson való rész-
vétel helyett is – osztályfőnökükkel töltsenek havonta legalább egy délutáni órát, a járványügyi 
készenlét idején alkalmazandó eljárásrend szigorú betartásával. (Játék, séta, zenehallgatás, stb.) 

 

Iskolában tartózkodással kapcsolatos feladatok 
 

A köznevelési törvény kiemelten szabályozza az iskolában tartózkodás időtartamát. Nevezete-
sen, naponta 8-16 óra között szabja ezt meg. Az igazgató – írásos kérelemre – adhat szintén 
írásban engedélyt korábbi távozásra. 
 

Ennek alapján úgy határoztunk, hogy az év elején, a megfelelő felvilágosítás után engedélye-
zettekhez képest  

- egyrészt év közben további engedélyeket a lehetőségekhez képest ne fogadjunk be, 
- a délutáni tanulószoba időtartamát megszakító tartós engedélyezés nincs, 

- az eseti engedélyeket a szülő kizárólag írásban vagy személyes kérheti, telefonos, visz-
szahívásos, szóbeszédre alapuló elengedés nincs. 

 

A mulasztások csökkentése, megszüntetése mindannyiunk feladata, ehhez a tanulók köteles-

ségtudatának, munkafegyelmének, valamint a szülőkkel való szorosabb, akár napi kapcsolat 
erősítése szükséges. Fokozott figyelmet fordítson minden osztályfőnök a HHH, és HH tanulók 
hiányzásainak csökkentésére! Minden tanuló szüleitől el kell kérni és pontosítani szükséges az 
elérhetőségeket, illetve a tanulók adatait (mobilszámok, TAJ-szám) 
 

Az igazolatlanul mulasztó tanulókra külön figyelmet kell fordítani és igazolatlan hiányzásaik-
kal kapcsolatosan a korábbi eljárásrendet kell alkalmazni.  
 

Az osztályfőnöki munka erősítését, a családlátogatást kell előtérbe helyezni a rendszertelenül 
iskolába járó és szociálisan rászoruló tanulók esetében, esetlegesen bevonva a Gyermekjóléti 
és Védőnői Szolgálatot, valamint az iskolai szociális munkást. 
 

Az osztályfőnökök egyeztessék az osztályukba járó HHH, HH és veszélyeztetett tanulók név-
sorát.  
 

A bukások számának csökkentésére 
 

 Hatékony tanítási órák, az elmélyítés érdekében a tevékenykedtetés maximális kihasz-
nálása. 

 A tanulók képességeit figyelembe kell venni a követelmények meghatározásakor.  
 Alapkészségek, - képességek kialakítása, fejlesztése. 
 Tapasztalati úton történő ismeretszerzés. 
 Képességfejlesztő foglalkozások (kislétszámmal, elsősorban a halmozottan hátrányos 

tanulóknak). 
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 Szakkörök, diákönképzőkör működtetése. 

 A fogalmak kialakításához a meglévő szemléltető eszközök felhasználása. 
 Differenciált képességfejlesztés. 
 Projektoktatás, kooperatív tanulás, differenciált óraszervezés. 
 A szóbeli számonkérés előtérbe helyezése az írásbeliséggel szemben. 
 A hiányzások alatt kimaradt anyagrészek pótlása. 
 Az újonnan érkező tanulók diagnosztizálása, megfelelő felzárkóztatása, segítése. 
 Az 1-8. évfolyamokon a kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása, a folyama-

tos egyénhez igazodó fejlesztés megvalósítása. 
 A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése a nevelés-

oktatás egész folyamatában. 
 Adaptív tanulási eljárások alkalmazása. 
 Az adott tanulócsoport szintjén egységes, ám differenciált és egyénre szabott tanulási 

követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása. 
 

Az iskolának értelmeznie, illetve újra definiálnia kell a szerepét, hogy támogatást adhasson 
növendékeinek, illetve segítse őket abban, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak, hogy képesek 
legyenek önállóan és tudatosan adekvát válaszokat keresni életproblémáik megoldásához. Eh-
hez elengedhetetlen, hogy az iskola tanítás-tanulásszervezési formái rugalmasabbak és adekvá-
tabbak legyenek a tanítási tartalmakhoz, a tanulók életkori sajátosságaihoz, valamint, hogy az 
ismeretközvetítés-, és feldolgozás mikéntje, azaz a tanulás-tanítás módszerei, eljárásai, techni-
kái és eszközei nagyobb teret adjanak a tanulók részvételének és önkifejezésének. 
 

Minden pedagógusra vonatkozó feladatok 
 

 olvasás, szövegértés fejlesztése, 
 kulcskompetenciák fejlesztése  
 íráskép, külalak javítása (betű, szám) 
 a megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés segítése 

érdekében, 
 integrált oktatás (SNI, HHH), 
 a HHH, HH tanulók szakköri és rendezvényi részvételének növelése, 
 matematika, az elemi rendszerező és kombinatív képességet fejlesztő feladatok gyakor-

lása, 
 a tanulók állóképességének további erősítése, 
 idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, 
 tanulószobán a tanulás hatékonyabbá tétele, 
 mulasztások csökkentése, szülők tájékoztatása. 

 

A tanórák szervezésében 
 

 Az alapkészségek (szóbeli számolások, az írás eszközjellege, olvasástechnika, értő ol-
vasás) megszilárdítása az 1-4. osztályokban. 

 Mindennapos testnevelés az összes évfolyamon. 
 Az egyéni képességek fokozott figyelembe vétele az oktatásban.  
 A házi feladatok mennyiségére és minőségére nagy figyelmet fordítsunk! 
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 A módszerek további gazdagítása, továbbképzések formájában, munkaközösségi fog-
lalkozásokon, nevelési értekezleten. Valamennyi módszer a tanulók képesség szerinti 
fejlesztését, a megtanítást szolgálja. 

 Legalább egy érdemjegy minden hónapban.  
 Különösen a füzetet alkalmazó tantárgyakban, havonta „füzetjegy” azaz füzetellenőrzés 

szükséges. 
 A tankönyvek használatára, a tanulás tanítására a szaktanároknak nagy gondot kell for-

dítani, különösen 5-7. osztályokban a belépő új tantárgyaknál. 
 Az alapkészségek, a beszéd, az olvasás, az írás, a helyesírás, a számolási készség ki-

emelt fejlesztése az alapozó funkciók érvényesítése. 
 Alsó tagozaton a mindennapos írás, tollbamondás folytatása. A munkák minden esetben 

javítva és javíttatva legyenek! A tanulói produktumok havi értékelése. 
 Beszédművelés, beszédfejlesztés a tantárgynak megfelelően, szakkifejezések beépítése 

a tanulók szókincsébe.  
 A szóbeliség további erősítése. 
 Az olvasás – a tantervi követelmények alapján – egyik kiemelt területe munkánknak. 
 Felső tagozaton kiemelt feladat a hangos- és a néma értő olvasás fejlesztése minden 

tantárgyból!  
 Írás, helyesírás: a tanulók különböző szaktárgyi órákon végzett írásbeli munkájáért, an-

nak helyesírásáért minden szaktanár, tanító felelős! 
 A számolási készség fejlesztése érdekében az újszerű módszerek megismerése fontos 

feladat. 

 A kompetenciamérés eredményeit figyelemmel kisérve nagyobb hangsúlyt kapjanak az 

elemi logikai képességet igénylő feladatok. A feladatok végrehajtásához szükséges idő-
tényezők csökkentése! 

 Minden tantárgy esetében a kulcskompetenciák fejlesztése. 
 BTMN tanulók tanórákon és fejlesztő foglalkozásokon történő fejlesztése. 
 Írásbeli, anyanyelvi és idegen nyelvi munkák rendszeres javítása, javíttatása, értékelése 

minden szaktanárra nézve kötelező! A képességek, készségek fejlődését csak így érhet-
jük el. 

 A házirend betartása és betartatása. 
 Kulturált viselkedés iskolán belül és iskolán kívül. 
 A csúnya beszéd visszaszorítása. 
 A tanulótársak személyiségének tiszteletben tartása, a durvaság visszaszorítása. 
 Az egészséges életmód igényének kialakítása: egészséges táplálkozás, helynek-időjá-

rásnak megfelelő öltözködés, rendszeres testmozgás. 

 Az iskola, a lakóhely környékének rendezettsége, tisztasága iránti igény (annak megtar-
tása és megtartatása). 

 A tanuláshoz szükséges felszerelések – tankönyvek, füzetek, stb. – megléte, pontos ve-
zetése. A tanulói munkák külalakjával szembeni igényesség kialakítása. 

 A dohányzás teljes megszüntetése. 
 Kártérítési felelősség megbeszélése és szükség esetén érvényesítése. 
 A tavaly év végén elfogadott, a kompetenciamérés eredményességét javító, Intézkedési 

Terv előírásainak betartása, megvalósítása. Az elmúlt tanév eredményeiben pozitív vál-
tozás tapasztalható. 

 

A nevelésnek át kell hatnia az iskolai munka egész területét. Minden itt dolgozó felnőttnek 
sokat kell tennie a gyermekek személyiségének formálásáért, természetesen a szülőkkel és a 
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tágabb környezettel közösen. Nagyon fontos lehetőséget biztosít az, hogy többnyire még min-
dig a városi átlagnál kisebb létszámú osztályokban taníthatjuk a gyerekeket.  
 

Felzárkóztatás 
 

Minden egyes tanévben, minden tanulónak, szaktanárnak alapvető feladata. Köztudott, hogy a 

tanulók sokféle környezetből, sokféle adottsággal kerülnek egy-egy tanulócsoportba. Az órákon 
a differenciált foglalkozás és az egyénre szabott feladatsor szolgálja a különbségek oldását. A 
kifejezetten problémás, illetve szakértői vizsgálatok alapján kiválogatott gyermekeknél egyéni 
fejlesztés alapján kell végezni a felzárkóztatást. A felzárkóztatást a gyermekek személyiségi 
jogait és érdekeit figyelembe véve fogjuk szervezni.  
 

Tehetséggondozás 
 

Ez is minden pedagógus napi feladatai közé tartozik. Az egyik legkézenfekvőbb módja a taní-
tási órákon differenciált foglalkoztatás, ill. a kiemelkedő képességű tanulóknak differenciált 
házi feladat adása. Ezt a célt szolgálja a felső tagozaton a csoportbontás, mely a tanulmányi 
eredmények alapján történt. Délutánonként igény és tanári érdeklődés alapján, tehetséggondozó 
foglalkozásokat szervezünk, melyek célja a különböző versenyekre való felkészülés. Az alsó és 
a felső tagozaton egyaránt szervezünk iskolai versenyeket, melyek mindenképpen fejlesztő ha-
tásúak a gyermekek szempontjából, hiszen mindegyik verseny elvárja az órai feladatokon kívüli 
plusz munkát is. Elsősorban rajz és sportversenyeken tudunk sikereket elérni. 
 

Pályaorientáció, pályaválasztás 
 

Sajnos a mai gazdasági helyzetben, a mindennapi életben azt tapasztaljuk, hogy a fiataloknak 

nagyon nehéz a pályaválasztás, hiszen sem saját városunkban, sem a környékbeli településeken 
nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni a középfokú végzettséget szerzők. Mind-
ezek ellenére arra kell törekednünk tanulóink érdeklődési körüknek és képességüknek megfe-
lelő irányba jelentkezzenek a középiskolákba. A pályaorientáció nemcsak a 8. évfolyamon fel-
adat, hanem szinte végigkíséri az általános iskolát, természetesen életkori sajátosságoknak 
megfelelő szinten. Itt külön hangsúlyozni kell a szülőkkel való kapcsolattartást, hogy lehetőség 
szerint minél reálisabb legyen majd a 8. évfolyam elvégzése után a középiskola választása. 
A végzős tanulóink középiskolára előkészítő szakkörökön (matematika és informatika) vehet-

nek részt.  
Informatika órán a pályaválasztással kapcsolatos honlapok látogatjuk, figyeljük.  
Október közepén pályaorientációs projektnapot szervezünk, majd november első hetén a nyol-

cadikos tanulók szüleinek pályaválasztási szülői értekezletet tartunk. 
 

Szabadidős tevékenységek 
 

Elengedhetetlen, hogy tanulóink számára a nagy létszámú tanulószoba gondjait is enyhítendő, 
délutánonként minél változatosabb foglalkozási kínálatot biztosítsunk.  Ki kell használnunk te-
rem adottságainkat, beleértve ebbe a tornatermünket is. Csak abban az esetben adjuk ki a termet, 
ha az saját tanulóink, kollégáink foglalkoztatását nem akadályozza. A foglalkozások lehetnek 
tantárgyakhoz kapcsolódóak, de természetesen tömegsport foglalkozások is indulnak, valamint 
szaktárgyakhoz kapcsolódókat is tervezünk. A szabadidős tevékenységekhez kapcsolódhatnak 
a munkaközösségek által tervezett szervezett színház- és mozi látogatások, valamint a környe-
zetvédelmi tevékenységhez kapcsolódó hulladékgyűjtés, parkrendezés – takarítás is. 
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Az egyéb foglalkozásokat tartók, a tanulószobák feladatai 
 

Legfontosabb feladat a tanulók következő napi órákra való felkészülésének biztosítása. 
Az önálló tanulás módszereinek megtanítása, szükség szerinti segítségnyújtás a tanulásban. 
Tanulmányi idő védettsége. 

 Az elmélyült tanulás biztosítása, mennyiségi, minőségi ellenőrzés (1-2. osztályokban).  
 Olvasás gyakoroltatása. 
 Memoriterek kikérdezése; lehetőség szerint a rászorulókkal egyéni foglalkozás biztosí-

tása. 
 Az önálló tanulás idejének helyes beosztása. 
 Együttműködés a csoport tanulóit tanító nevelőkkel, hospitálás tanórákon. 
 A szabadidő helyes megszervezése, fejlesztő hatású tevékenységek kialakítása. 
 Kulturált viselkedés, étkezés, ebéd utáni szabad levegőn tartózkodás, mozgásos tevé-

kenységek biztosítása. 
 Személyi higiénia szabályainak betartatása. 
 Környezet tisztántartása, otthonossá tétele. 
 Felelősrendszer kialakításával közösségfejlesztés. 
 A gyerekek érdeklődését felkeltő programok szervezése. 
 Hagyományok ápolása. 
 Játéktanítás. 
 Nevelői beszélgetések  
 Vetélkedők szervezése, rendszeres értékelés. 
 Kapcsolatrendszerek erősítése. 
 Könyvtárlátogatások, mesedélutánok, filmvetítések, technikai tevékenységek alkalma-

zása a lehetőségek szerint. 
 A naplók pontos vezetése. 

 

Nyilvántartások összesítése januártól szeptemberig résztvevők összlétszáma/ nap és szeptem-
bertől decemberig résztvevők összlétszáma/ nap. 
 

Gyermek- és ifjúságvédelmi munka 
 

Intézményünkben külön státuszú gyermekvédelmi felelős nincs. Ez a feladat az osztályfőnök 
feladatköréhez tartozik. 
 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka fokozott segítése, a megelőzés, feltárás érdekében,  
 egyeztetés a polgármesteri hivatallal a gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanu-

lókról, 
 az ingyenes étkeztetésre, a tanulószobai ellátásra szorulók igazolásainak figyelemmel 

kísérése, 

 veszélyeztetett tanulók nyilvántartásba vétele, rendszeres iskolába járásuk figyelemmel 
kísérése, 

 a tankötelezettségi törvény betartatása, 
 intézkedés az igazolatlan mulasztások visszaszorítására, 
 kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal 

 az iskolai szociális munkással való együttműködés. 
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Felnőttképzés, esti munkarend 
 

Iskolánk feladata az esti munkarendben megvalósítandó felnőttképzés. A személyi feltétel 
adott. Immár ötödik tanévét kezdi a felnőttoktatás. Kezdéskor a maximális felvehető létszám-
mal indulunk. Cél: minél több tanuló zárjon eredményes tanévet. 

 
 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

 

Az iskola tanulóinak délutáni foglalkoztatására nagy gondot fordítunk. Különböző képesség-
fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket szervezünk, hogy lehetőleg az iskola 
minél több tanulója részt vehessen képességeinek, adottságainak megfelelő, szervezett délután 
foglalkozáson. A szabályok szigorú betartásával. 
 

Egyház életében való részvétel: Az iskola minden tanulója számára előírás, hogy szentmise-
naplóban rögzített módon, legalább havonta 1 szentmise-látogatáson vegyen részt, a kötelező 
katolikus ünnepeken kívül. 
 

 

3. Eredmények 

 

Az elmúlt tanévben kedvezőbb volt a lemorzsolódási mutatónk. Több pályázaton is sikeresen 
vettünk részt.  

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés 

 

Alsós és felsős munkaközösség működik az intézményben. A munkaközösségek fő tevékeny-
sége a tanítók, tanárok koordinálása, feladatkiosztás, szakmai segítségnyújtás. 
Az alsós valamint felsős munkaközösség tevékenysége a szakmai munka irányítása, összefo-
gás, működtetése. Munkaközösségeink jól működnek, közös célja minden kollégának, hogy a 
gyerekekről a legtöbb információt szerezze meg, ezért a kommunikáció áramlása folyamatos 
volt, az osztályfőnökök és a szaktanárok között.  
Az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközökkel történik. 
Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek.  
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folya-
matosan eljutnak. 

A pozitív eredmények elérése érdekében állandóak az ötletek, beszámolók, észrevételek, taná-
csok. 

A szülői munkaközösség érdekképviselet, amely az intézmény munkáját hivatott segíteni. 
 
 

5. Az intézmény külső kapcsolata 

 

Iskolai munkát segítő szervezetek, iskola legfontosabb partnerei a stratégiai tervben foglaltak-
kal egyezően: 

 - fenntartó, 
 - plébánia, 
 - kormányhivatal, 
 - pedagógiai szakszolgálatok, védőnői szolgálat, 
 - gyermekotthonok,  
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- városi óvodák, 
 - iskolarendőr, 
 - helyi középiskolák, 
 - Dózsa kollégium, 
 - Bonduelle, 

- SZM, 

- Kolping Suli Alapítvány, 
-  Iskolai szociális munkás. 

 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 
 

A MozaNaplót használjuk dokumentációs felületként. Könnyen kezelhető a haladási és az ér-
tékelő naplót tekintve, az osztályfőnököknek nagy segítséget nyújt a hiányzások, valamint a 

statisztikai eredmények kimutatásában. 
A tantermek felszereltség életkori sajátosságoknak megfelelő, a taneszközök mennyisége szin-
tén.  

A számítógép-park korszerűsítése folyamatos. Minden teremben van internet, karbantartást vi-
szont igényelnek. IKT-eszközeink rendszeresen alkalmazhatóak a nevelő-oktató munkában. 
Kihasználtságuk, tanórán való alkalmazásuk pedagógusfüggő. 

 

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi sza-

bályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagó-
giai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés  
 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 
kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. 

 

Minden tantárgy esetében az OFI-s tankönyveket használjuk. 
 

VII. Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárás-
rend 

 

2020. szeptember elsejével újraindul a hagyományos nevelés-oktatás. Mivel a tanuló gyerme-
kek és az őket tanító pedagógusok napi szinten több száz emberrel állhatnak közvetve kapcso-
latban, ezért indokolt – mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében – új eljárásrend be-
vezetése a járványügyi készenlét idejére.  
 

A szülőkön, a tanulókon és az iskola dolgozóin is múlik, hogy megakadályozzuk a betegség 
megjelenését és terjedését intézményünkben. Kérjük ezért mindenki megértését, türelmét és 
közreműködését az eljárásrenddel kapcsolatban.  
 

INTÉZKEDÉSEINK 

 

1. Az iskola megkezdése előtt és minden tanítási nap után mindenre kiterjedő fertőtlenítő taka-
rítást végzünk az intézményben.  
2. Az iskolába való belépéskor testhőmérséklet mérés lesz mindenkinél. 
3. A bejáratnál kézfertőtlenítés lesz, amelynek használata mindenki számára kötelező.  
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4. Tanulóink, dolgozóink részére a mosdóhelyiségekben fertőtlenítő folyékony szappant bizto-
sítunk, hogy az iskolába érkezéskor és naponta többször ezzel tudjanak kezet mosni.  
5. Naponta több alkalommal (iskolába érkezéskor, foglalkozások előtt és után, étkezések előtt 
és után) kézmosással vagy kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.  
6. A nap folyamán a tanulók által kézzel gyakran érintett felületeken folyamatosan fertőtlenítő 
takarítást fogunk végezni.  
7. Étkeztetésnél fokozott figyelemmel leszünk a védőtávolság betartására, a tanulók által hasz-
nált edények, eszközök megfelelő hatásfokú fertőtlenítőszerrel való tisztítására.  
8. A szünetekben, de akár az órák alatt is folyamatos szellőztetést alkalmazunk minden tanulók 
által használt helyiségben.  
9. A zárt közösségi terekben 1,5 méteres védőtávolság betartása szükséges. Amennyiben a vé-
dőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott 
tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró arcmaszk viselése. Ezért kérjük, hogy min-
den felsős tanulónál, dolgozónál és az iskolába belépőnél legyen arcmaszk!  

10. A tanulók figyelmét közösen hívjuk fel a köhögési etikettre (papír zsebkendő használata 
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kéz-
mosás, kézfertőtlenítés). Minden tanulónál legyen saját zsebkendő! 
11. Gondoskodni fogunk az osztálytermekben a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órá-
kon az arcmaszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  
12. Az osztályok váltása között a tantermekben felülelfertőtlenítést végzünk. 
13. A mosdókban és az öltözőkben is figyelemmel leszünk a tanulói csoportosulások elkerülé-
sére.  
14. A testnevelési órákat az időjárás függvényében, lehetőleg a szabadban fogjuk megtartani. 
Ezért kérjük a szülőket, hogy hidegebb idő esetére gyermeküknek megfelelő meleg öltözéket 
biztosítsanak.  
15. Az első féléves rendezvények szervezésekor figyelemmel leszünk az Operatív Törzs által 
meghatározott létszám szigorú betartására, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabá-
lyok betartására. 
16. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó látogathatja. Kér-
jük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak az orvosi 
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy iga-
zolt fertőzés áll fenn. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.  
17. A veszélyeztetett csoportba tartozó, erről orvosi igazolással rendelkező gyermekek hiány-
zását igazolt hiányzásnak tekintjük. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha egy tanuló ható-
sági karanténba kerül.  
18. Amennyiben egy tanulónál vagy iskolai dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladékta-
lanul el kell különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki dönt a további 
teendőkről. Gyermek esetén a szülőknek azonnal meg kell keresniük telefonon a házi gyermek-
orvosukat.  

19. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy számára kötelező a kesztyű és az arcmaszk 

használata.  
20. Fertőzéssel érintett intézmények esetén az EMMI és az NNK dönt más munkarend elrende-
léséről. Az intézményben a tantermen kívüli digitális oktatás bevezetéséről az Operatív Törzs 
dönt.  
21. A tanév eleji szülői értekezleteket a megfelelő védőintézkedések betartásával személyes 
találkozás formájában fogjuk megtartani, de a továbbiakban főleg a MozaNaplón keresztül és 
más internetes felületeken (iskolai honlap, Facebook-oldal, osztály Messenger csoport) küld-
hető üzenetek formájában fogjuk tartani a kapcsolatot.  
 



VIII. Legitim áciő

Jelen Munkatervet a rendezvé nl,tervvel együtt
. aZ inté zmé ly Í gazgatőja é s a vezetősé g ké szí ti el, kiké rtú k a szülői §zervezet vé lemé nyé t is majd a neve-

1őtesület elfo gadását.
. a munkaterv a fenntartójóváhagyásával válik é rvé nyessé .
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Jegyzőkönyw

Ké szült a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola nevelőtestületé nek é rlekezleté n,
Nagykőrös őn, 2020. augusztus 28-án.

Jelen vannak: jelenlé ti í v szerint
Jegyzőkönyvvezető: Lakatosné  Kovács Kitti
Jegyzőkönyv hitelesitő : Mahlaj Hajnalka

Napirend (kivonat):
- A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola Szervezeti é s Működé si Szabályzatának
ismerteté se
- A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának ismerteté se
- A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola aktuális Munkatervé nek ismerteté se

A nevelőtestület a napirendet, a hitelesí tő szemé lyé t elfogadta.

1. Lakatos András igazgatő előterjesztette é s ismerletí e az inté zmé ny Szervezeti é s Működé si
Szabályzatát, a Pedagógiai Programot é s a Munkatervet. Mindezeket jogszab ályi változások é s
j o gkörponto s í tás ok, aktualizál ás ok mi att kel l ett mó do sí tani .

2. Az iskola nevelőtestülete a Szervezeti é s Működé si Szabályzatot megtárgyalta, megismerte.

3. Az iskola nevelőtestülete a Pedagógiai Programot megtárgyalta, megismerte.

4. Az iskola nevelőtestülete a Munkatervet megtárgyalta, megistnerte

5. Az iskola nevelőtestülete a bemutatott é s megismert Szeryezeti é s Működé si Szabályzatot
elfogadta.

6. Az iskola nevelőtestülete a bemutatott é s megismerl Pedagógiai Programot elfogadta.

7. Az iskola nevelőtestülete a bemutatott é s megismert Munkatervet elfogadta.
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Jegyzőkönyv

Ké szült a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola szülői munkaközössé gé nek
é rtekezleté n, Nagykőrö sön, 2 02 0. augu sztus 28 - án.

Jelcn vannak: jelerrlé ti í l, szerint
Jegyzőkönyvvezető: Lakatosnó Kol,ács Kitti
Jegyzőkönyv hitelesí tő: Szekel Istr.ánné

Napirenrl (kivonat):
- A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola Szervezeti é s Működé si Szabályzatárrak
ismerleté se
- A Nagykőtösi Kolping Katolikus Általános lskola Pedagógiai Programjának ismerleté se
- A Nagykőrösi Kolping Katolikus Altalános Iskola aktuális Munkatervé nek isrnerleté se

A szülői munkaközössé g a napirendet. a hitelesí tő szemé lyót elfogadta.

1. Lakatos András lgazgatő előterjesztette é s isrnertefte az inté znré rry Szervezeti é s Működé si
Szabályzatát, a Pedagógiai Programot é s a Munkatervet. Mindezeket jogszabályi r,áltozások é s
j o gkörpontosí tások, aktual izál ások miatt kell ett rnódo sí tani.

2. Az iskola szülői munkaközössé ge a Szervezeti é s Működé si Szabályzatot megtárgyalta,
megismerle.

3. Az iskola szülői rnurikaközössóge a Pcdagcigiai Progranlot mcgtárgyalta, megistl-tcfie.

4. Az iskola szülői mr"rrrkaközössé ge a Munkaterr,,ct mcgtárgyalta, megistnefte.

5. Az iskola szülői munkaközössé ge a bemutatott é s megismer1 Szervezeti é s Működé si
S zab áIy zato t el fo gadó an vé l emé n y ezte.

6, Az iskola szülői munkaközössé ge a bemutatott é s megismert Pedagógiai Programot
elfogadóan vé lemé nyezte.

7. Az iskola szülői rnunkaközössé ge a bemutatott é s megismert Munkatervet elfogadóan
vé lemé nyezte.
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