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TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS: 

A Munkaterv jogi alapját az alábbi jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső 

irányítási eszközök képezik: 

 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 köznevelési intézmények névhasználatáról  

 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

 272020./ (VIII.11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

 134/2016. (VI. 10.) Kormányrendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról, 

 az intézmény Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje 

 egyéb, az intézményvezető és a Tankerületi Központ vezetője által kiadott belső 

irányítási eszközök 

 A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ Fejlesztési Terve 

 Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

 (EU) 2016/679. rendelet (GDPR),a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a 

Tanács rendelete 
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Az idei tanév mottója: 

"A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember,  

mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: 

 a jövőbe vetett hit optimizmusa."  

 

                                                                          /Karácsony Sándor/ 

 

 

1. A Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020. tanévi 

munkatervének értékelése 

Iskolánk, a 2019/2020-as tanévi munkatervét az intézmény hagyományaira, értékeire építette. 

Az éves munkaterv összhangban volt a stratégiai dokumentumokkal: az iskola pedagógiai 

programjával, az SZMSZ-szel, a törvényi változásokkal. A nevelőtestületi értekezleten 

elhangzott javaslatok, a szakmai munkaközösségek által benyújtott munkatervek, a diák-

önkormányzati javaslatok alapján került összeállításra, majd teljesítésre.  

A tanév során arra törekedtünk folyamatosan, hogy: 

 Szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget nyújtsunk tanulóinknak.  

 A művészeti képzések adta lehetőségekkel fejlesszük diákjaink személyiségét.  

 A nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai 

és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal tettük vonzóvá 

intézményünket.  

 Egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat.  

 Végzős tanulóink képességüknek megfelelő középiskolát választva tovább 

építhessenek az itt szerzett ismeretekre. 

E tanév során is fontos nevelési feladataink közé tartozott:  

 az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra nevelés,  

 a helyes magatartás és viselkedéskultúra alakítása a mindennapokban,  

 a differenciált, egyéni személyiségfejlesztés,  
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 a pályaorientáció,  

 az önálló tanulási szokások megalapozása,  

 az alapvető erkölcsi normák elsajátítása, az önértékelési képesség fejlesztése,  

 a szabadidő hasznos eltöltése, a személyiség-és közösségfejlesztő tevékenységek, 

programok szervezése.  

 

Az éves munkatervbe tervezett céljaink, tevékenységeink, versenyeink, műsoraink 

sajnos nem mind valósultak meg a COVID 19 vírus miatti online oktatásra áttérés 

következtében. A március 15-ei műsort március 12-én tartottuk, akkor már kért előírásoknak 

megfelelően, vagyis külön az alsó évfolyamok, majd külön a felső évfolyamok nézték meg. 

Sajnos a további programok elmaradtak , mivel március 16-ától áttért intézményünk a digitális 

oktatásra. Igyekeztek kollégáim a digitális oktatás alatt is megemlékezni a tanulókkal 

különböző platformok segítségével a költészet napjáról, anyák napjáról, a Trianonról.  

 

1.  Kiemelt célok megvalósulása a 2019/2020. tanévben 

 

2018/2019. tanévre szóló célkitűzések A célkitűzések megvalósítása 

Igazgatási terület 

GDPR bevezetése 1.1 KRÉTA Poszeidon rendszer bevezetése 

intézményünkbe sikeresen megtörtént. 

1.2  Iratkezelési szabályzat módosítása a 

Poszeidon iktató rendszer bevezetését, 

valamint az adatvédelem új 

szabályozását (GDPR) figyelembe véve. 

1.3 Intézményi dokumentumok, 

szabályzatok felülvizsgálata: Házirend, 

Pedagógiai Program módosítása 

Intézményi honlapunk naprakészen 

tartása volt a feladat, de a modernizálása  

folyamatban van. 
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                                                       Szakmai terület 

A tehetséggondozás fejlesztése Diákjainkat házi, körzeti, megyei, országos 

versenyekre készítettük fel: 

 matematika területen  

 magyar nyelv és irodalom területen 

 német területen 

 rajz és képzőművészeti pályázatok, 

versenyek. 

De ezek megvalósulása a tavaszi időszakban a 

március 16.-ai online oktatás elindulásával 

meghiúsult. 

 

 

Az oktatási tevékenység minőségének 

javítása 

Fontosnak tartjuk: 

Kulcskompetenciák megalapozása valamennyi 

tantárgy keretében 

Szövegértés fejlesztése valamennyi tantárgy 

keretében  

Nyelvi kompetenciák fejlesztése 

A tanulás motiváltságának növelése, a 

lemorzsolódás megakadályozása 

Változatos és átlátható értékelési rendszer 

működtetése az osztálytermi folyamatokban  

Tehetséggondozás és felzárkóztatás 

Egyéni képességek fejlesztése (SNI, BTMN) 

Képességfejlesztés erősítése a művészeti 

képzések segítségével 

Hatékony tanórai munka szervezése, 

módszertani eszköztár adaptív alkalmazásával 
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Fontosnak tartjuk a tanulás megszerettetését, az 

ismeretszerzéshez való pozitív viszonyulásuk 

kialakítását. 

A térségi együttműködés fejlesztése- jó 

gyakorlatok megismerése 

Szakmai bemutató órákat néhány 

pedagógusunk látogatott csak az ősz folyamán, 

mivel tavasztól a pandémia miatt ezek nem 

valósulhattak meg. 

Hazai és nemzetközi pályázati aktivitás 

növelése 

 Határtalanul pályázatra a 

Szigetszentmártoni Iskolával együtt 

pályáztunk, s meg is nyertük. A 

megvalósulása a 2020-21-es tanévben fog 

remélhetően megtörténni. 

 Prekog Alfa szervezésében 15-en vettünk 

részt, 3 napos képzésen Kecskeméten a 

“30 éve szabadon. Út a szabadsághoz: az 

állampolgári kompetenciák fejlesztési 

lehetőségei a közép- és kelet- európai 

rendszerváltoztatások tükrében” című 

akkreditált, 30 órás pedagógus-

továbbképzési  programon. 

 

  „Játék határokkal” pályázatot sikeresen 

megnyertük a tavalyi tanév végén, s ennek 

a megvalósítása megtörtént ebben a 

tanévben: október- február hónapban.  

Tanulóink közül az 5.6.7. osztályosok 

vettek részt a programban. A 2020-21-es 

tanévben történne a program 2. részének 

megvalósulása, ha a vírushelyzet 

megengedi. 
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Az SNI ellátó rendszer fejlesztése Az SNI és BTMN-es tanulóinkat diagnózisuk 

szerinti, legtöbbször több osztályból létrehozott 

csoportokban fejlesztettük.   

 Fejlesztőpedagógusunk munkáját logopédus és 

zenetanáraink egészítették ki, segítették. 

A fejlesztést végző kolléga folyamatosan 

kapcsolatot tartott a kollégákkal, szülőkkel. A 

tanulói motiváció erősítésével a lemorzsolódás 

megakadályozása a cél. 

Intézményünkben ezzel kapcsolatosan 

kidolgozásra került a 2019-20-as tanévben egy 

5 évre szóló közös mesterprogram, melynek 

indulása a Covid 19 miatt csúszott.  

Kompetencia mérés eredményeinek 

javulása 

 

 

 

  

NETFIT- mérés 

Valamennyi kolléga nagy hangsúlyt fektet azon 

feladatokra, melyek a tanulók kompetenciáit 

fejlesztik. A tudás alkalmazásának fontossága 

megjelenik a tanítási órákon: a „szöveges 

feladat”, az „életszerű feladat”, „mindennapi 

életből vett feladat”, „problémafeladat” 

nagyobb hangsúlyt kap a tanítás során.  

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

mérési adatait tartalmazó informatikai alapú 

diagnosztikus értékelő rendszer (a 

továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi 

mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak 

elemzése, értékelése megtörtént. s ezen adatok 

alapján folytatódik a tanulók testi fejlesztése. 
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A lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók számának csökkentése 

A 2019-20-as tanévben nem sikerült a 

lemorzsolódást megakadályozni, hiszen egy 

tanulónak kell osztályt ismételni, aki ismételten 

7. osztályos lesz. S bár decemberben betölti a 

tankötelezettségi határt, a 2020-21-es tanévet 

még itt kell elvégeznie. 

Vagyongazdálkodási terület (tárgyi környezet) 

Felújítás Általános iskola aulájában radíátorok festése, 

művészeti iskolában cseréje megtörtént. 

Az iskolacsengő nagyon régi (27 éves), 

többször beragadt, nem lehetett javítani, az 

SZMK felajánlása által megtörtént egy új 

dalamcsengő beszerelése. 
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I. 2020/2021. tanévre meghatározott kiemelt célok: 

Szervezési-vezetési területen: 

 A COVID 19 vírussal kapcsolatos eljárásrend kidolgozása, betartása 

 Kiépíteni és megismerni a használatát tanuló és tanári belépéssel  a 

Microsoft Office 365-öt 

 Tanmenetek gondos elkészítése 

 Tantárgyi mérések tervezése 

 A tantárgyi vizsgák tervezése 

 Folyamatos belső ellenőrzés (minden szinten) 

 A törvényi változások kezelése 

 Részvétel és aktivitás az iskolai és községi rendezvényeken 

 Részvétel tanulmányi versenyeken, pályázatokon  

 Gyermekvédelmi feladatok  

 Szervezeti kultúra fejlesztése 

 Iskolai honlap naprakész működtetése 

Oktatási területen: 

 A digitális oktatás alatt szerzett tudás felmérése, a hiányosságok 

pótlása 

 Kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében 

 Szövegértés fejlesztése valamennyi tantárgy keretében  

 Nyelvi kompetenciák fejlesztése 

 A tanulás motiváltságának növelése  

 Változatos és átlátható értékelési rendszer működtetése az 

osztálytermi folyamatokban  

 Tehetséggondozás és felzárkóztatás 

 Egyéni képességek fejlesztése (SNI, BTMN) 

 Képességfejlesztés erősítése a művészeti képzések segítségével 

 Hatékony tanórai munka szervezése, módszertani eszköztár adaptív 

alkalmazásával 

Nevelési területen: 

 A digitális levelezésben a helyes udvariassági formák használata 

 A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése 

 A tanulás motiváltságának növelése  

 Felelősségtudat kialakítása és fejlesztése  

 Az emberi értékek tiszteletére nevelés 
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 Közösségformálás, közösségi lét megélésének erősítése 

 Környezettudatosság erősítése  

 Egészséges életmódra nevelés 

 Művészeti nevelés  

Szakmai területen: 

 A személyes találkozás nélküli oktatás-nevelés lehetséges módszereinek és 

eszközeinek áttekintése, a rendelkezésre álló adatok, tapasztalatok elemzése, 

értékelése. 

 

 A KRÉTA, illetve a KRÉTA e-ügyintézési rendszer naprakész, valós adminisztrációja.  

 

  3 évre szóló Intézményfejlesztési Terv elkészítése a Szigetszentmiklósi Tankerületi 

Központ Területi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve alapján 

 

Igazgatási területen: 

 A 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről készült intézkedése terv naprakészen tartása 

 Rendkívüli események azonnali jelentése.  

 KRÉTA Poszeidon rendszer jogosultságainak naprakészen tartása, változási igények 

jelentése.  

 Megőrzési idő lejártát követően az ügyiratok selejtezésének előkészítése, 

iratkezelési szabályzatok felülvizsgálata. 

 A munkafolyamatokban (pl. digitális oktatás, járványügyi eljárások, iskolai 

élethez kapcsolódó új foglalkozások, „termékek” megjelentetése) az adatvédelmi 

szempontok érvényesítése.   

 Iskolai e-mail címek, elérhetőségek változásának azonnali jelentése. 

 Új Intézményi honlap létrehozása, naprakészen tartása 

 

Vagyongazdálkodási területen: 

Tervezett/szükséges infrastrukturális fejlesztések: 

 A művészeti iskola épületében a tanulói és tanári mosdók helyreállítása, felújítása, 

mert jelenleg egyik sem üzemképes, így az intézmény másik szárnyában lévő 

mosdókat tudjuk csak használni. 
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  Pályázat keretében a tornaterem melletti öltözők felújítása: beltéri ajtók cseréje, 

mosdók, zuhanyzók cseréje 

 A Magyar falu program keretében az aula és az osztálytermek linóleum 

padlózatának cseréje 

 A hátsó aszfaltos sportpálya balesetveszélyes, repedezett, ennek felújítása 

szükséges lenne. 

 Tanári laptopjaink számának növelése a zavartalan munkavégzéshez. 

 

 

Munkaügyi (HR) területen: 

 Pedagógus továbbképzések tervezése, szervezése: a különböző iskolák által 

szervezett szakmai napokon való részvétel, a Budapesti POK által meghirdetett 

képzéseken való részvétel, a Neteducatio továbbképzései, preferálva az ingyenes 

képzéseket. 

 Az intézményekben a Kréta felületen a munkaidő nyilvántartás vezetése, 

ellenőrzése. 

 Távollét-nyilvántartás naprakészen tartása, ellenőrzése. 

 

 

A tanév rendje 

 

Szorgalmi idő 

A tanév 2020. szeptember 1-jén, kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2021. június 15-

én, kedd lesz. 

A tanítási napok száma 177 nap 

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart, az iskolánk 2020. január 29-ig értesíti 

a diákokat és a szülőket az első félévben elért eredményekről. 

Tanítási szünetek 

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első 

tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 
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A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. január 4. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 

 

Iskolai témahetek  

a)„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között 

b)Digitális Témahét 2021. március 22–26. között. 

 

c)Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,  

d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. 

szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja). 

Országos mérések 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 80.§ (1a) 

és a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (7) 

bekezdésében, az általános iskolák nyolcadik évfolyamos tanulói számára kötelezően 

előírt országos pályaorientációs vizsgálatot 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. 

között kell az iskoláknak lebonyolítani. 

 Difer méréseket 2020. október elejéig kell elvégezni. 

 Az országos kompetenciamérést a 2020/2021. tanévben 2021. május 26-án rendezik 

meg. 

 Az  idegen nyelvi méréseket 6. és 8. évfolyamon a 2021. május 19-én szervezik meg. 

Középiskolai felvételi 

A középfokú iskoláknak 2020. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi 

tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a 

felvételi eljárásról. 
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November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek 

központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2020. december 4-

ig jelentkezhetnek a diákok. 

A központi írásbeli felvételit 2021. január 23-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli 

vizsgát pedig január 28-án. A diákok február 8-ig megtudják az eredményüket. 

A középfokú iskolákba 2021. február 19-ig lehet jelentkezni. 

A szóbeli meghallgatásokat február 23. és március 13. között szervezik meg az érintett 

középiskolák. A diákok április 30-ig megtudják, hová kerültek be. 

Tanítás nélküli munkanapok 

 

A tanítás nélküli munkanapokat a naplóban nem számozzuk. 

 

1. nap – szakmai nap – 2020. szeptember- október 

2. nap - szabadon felhasználható – 2020. december 

3. nap – szabadon felhasználható – 2021. március 

4. nap - tankerületi kompetencia verseny - 2021. április 

5. nap - DÖK nap – 2021. május 

6. nap- Pályaorientációs nap – 2020.október 

 

III. Feladatok havi bontásban: 

IV. Augusztusi 

feladatok 

nap felelős  

Alakuló 

munkaközösségi 

értekezlet 

2020.08.24. munkaközösség vezetők 

Munkavédelmi oktatás 

Munkaalkalmassági 

vizsgálat 

 

 2020. 08.25. 

intézményvezető, 

munkavédelmi előadó 

dr. Kővári Gábor 

Tantermek és az aula 

dekorálása 

Évnyitó műsor próbák 

évnyitóig 

folyamatosan 

rajztanárok, osztályfőnökök 

 

2. osztály, Fövényiné 

Vásárhelyi Hajnalka 
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IV. Augusztusi 

feladatok 

nap felelős  

osztályfőnök, Csányi 

Anna 

Schultüte készítése az 

1. o-nak 

09.01-ig német munkaközösség. NNŐ 

Tankönyvek rendezése, 

kiosztása 

 

08.26-29. 

09.02. 

 Pedasszisztens, könyvtáros 

kolléganő, osztályfőnökök 

Év eleji tantestületi 

értekezlet 

 2020. 08.31. intézményvezető 

Tanmenetek készítése, 

feltöltése 

09.15-ig szaktanárok 

 

 

szeptemberi feladatok nap felelős  

Tanévnyitó ünnepség 09.01.  2. o. osztályfőnök, 

intézményvezető 

Szegedi DIFER mérés 

indítása 

09.01-től Manger Brigitta, 1. osztályos 

osztályfőnök 

Művészeti képzésben 

résztvevők pontosítása, 

csoportok áttekintése 

osztály és 

csoportnaplók kitöltése, 

bizonyítványok 

begyűjtése 

 

09. 02-06.-áig 

 

 

 

 

 

 művészeti munkaközösség- 

vezető 

Tanszakvezetők 

Napközis és 

tanulószobai 

foglalkozásokra 

jelentkezés 

09.02. 

09.03. 

osztályfőnökök 
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szeptemberi feladatok nap felelős  

Szülői értekezletek  

1-8. osztályban 

09. 02. -06.-ig osztályfőnökök,  

2-8. osztályban online 

 

Író- olvasó találkozó: 

Bosnyák Viktória 

09. 14. könyvtáros, magyartanár 

Nyelvek Európai 

Napja- megemlékezés 

órai keretek között 

09. 16. némettanárok 

SZMK tájékoztatása a 

tanévről 

09. 10. intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

osztályfőnökök 

Szakmai nap TEAMS 09.21. intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

Év eleji mérések 2020-09-30-ig szaktanárok 

A Magyar Diáksport 

Napja 

2020.09.25. Testnevelő, tanítók 

Osztálykirándulások a 

faluban 

2020.09.28. osztályfőnökök 

Magyar népmese napja 

/kiállítás/ 

09.30. 1-3.o. osztályfőnök, 

művésztanárok 

Tanulmányi versenyek 

meghirdetése 

09.02-30-ig szaktanárok 

DÖK tanulók 

megválasztása 

09.30-ig DÖK tanár, osztályfőnökök 

Papírgyűjtés 09. 30. osztályfőnökök 
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októberi feladatok nap felelős  

Központi statisztika 

készítése 

10.01. intézményvezető 

osztályfőnökök 

Munkaértekezlet 

 

10. 02. munkaközösség vezetők 

Zene világnapja- 

Hangszeres bemutató 

koncerttel egybekötve 

 

10.01. művészeti iskola szaktanárai 

Megemlékezés az aradi 

vértanúkról 

10.06. történelem tanár  

Megemlékezés Szent 

Terézről, a falu 

védőszentjéről, és a 

falusi nők világnapjáról 

 

10.16. 

PROJEKT-

NAP 

némettanárok 

 

 

Ültess fát! 2020.10.15. osztályfőnökök 

Énekkar 10 éves 10.16. 

  

énektanár 

Megemlékezés október 

23.-áról 

10.22. 8. o. osztályfőnöke  

Nyílt nap a szülőknek Tavaszra 

Covid miatt 

szaktanárok 

Pályaválasztási fórum- 

7-8.osztálynak online 

 7-8. o. osztályfőnöke 

Megyei rajzverseny  Szaktanárok 
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novemberi feladatok nap felelős  

Munkaértekezlet 

 

11. 02. munkaközösség vezetők 

Egyéni fogadó órák 

 

 szaktanárok, tanítók 

Játék határokkal- 

pályázat 6-7. 

osztályosainknak 

11.06.tól -

2020. februárig 

hetente egy 

alkalommal 

Felsős munkaközösség-

vezető-  

5.-6.-7. o. osztályfőnöke 

A magyar nyelv napja 11.13. magyartanárok 

Egészség témahét/ 

2021 a zöldség, 

gyümölcs éve 

11.04-11.11. osztályfőnökök, szaktanárok 

Pályaválasztási szülői 

értekezlet- 7-8.o.-nak 

 7-8. o. osztályfőnöke 

Megemlékezés Márton 

napról, 

néphagyományok 

felelevenítése, játékos 

feladatok segítségével 

11.11. némettanárok 

   

Helyi népdaléneklési 

verseny 

11.25.-ei héten szaktanár 

Advent projekt indítása  nov. utolsó 

hete 

osztályfőnökök 

Rajzpályázat 

Szigetújfaluban 

 művészeti iskola tanárai 

Nevelési értekezlet  intézményvezető 

Titok Arany János 

helyesírási verseny 

nov. utolsó 

hete 

magyartanárok 
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decemberi feladatok nap felelős  

Munkaértekezlet 

 

2020 12. 07. munkaközösség vezetők 

Fogadó órák 12.07. tantestület 

Mikulás party, DÖK 

délután 

12.07. DÖK tanárok 

Adventi készülődés folyamatos osztályfőnökök,  művészeti 

tanárok 

Tanszaki 

hangversenyek, 

kiállítás 

12.14-18. művészeti iskola szaktanárok 

Osztálykarácsony  12.18.. osztályfőnökök 

Helyi vers- és 

prózamondó 

versenymeghirdetése 

12.16.  némettanárok 

 

  

januári feladatok nap felelős  

Munkaértekezlet 2021.01.04 munkaközösség vezetők 

NETFITT mérésének 

indítása 

2020.01.11. testnevelő 

Szerb karácsony 01.08. szaktanár 

Félévi felmérők 01.11-22. szaktanárok, tanítók 

Félévi osztályozó 

értekezlet 

01.25. intézményvezető helyettes 

Magyar kultúra napja 01.22. magyartanárok 

Szent Száva kiállítás 01.27. szerboktató 
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januári feladatok nap felelős  

Félévi nevelőtestületi 

értekezlet 

01.28. intézményvezető 

Félévi értesítők 

kiosztása 

01.29. osztályfőnökök, művészeti 

tanárok 

 

 

II. félév 

  

februári feladatok nap felelős  

Szakmai értekezlet  munkaközösség-vezetők 

Szülői értekezletek 02.01-05. osztályfőnökök 

A továbbtanulásával 

kapcsolatos 

adminisztrációs 

feladatok 

folyamatosan 8. o. osztályfőnöke 

Farsang 2021.02. DÖK tanárok, művészeti 

iskola tanárai 

Tanulmányi versenyek- 

házi versenyek 

felsőben 

02.15-20. szaktanárok 

Helyi német 

versmondó verseny 

alsó tagozatban 

Helyi vers- és 

prózamondó verseny 

lebonyolítása felsőben 

 

2021.02. némettanárok 

Rajzpályázat 

Szigetújfaluban 

2021. febr. szaktanárok 

Faschingsfest 02.15-ei héten némettanárok 
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februári feladatok nap felelős  

Német tantárgyi vizsga 2021.02. szaktanárok, 

intézményvezetés 

Kommunizmus és 

egyéb diktatúrák 

áldozatainak 

emléknapja 

02.25. történelem tanár 

 

márciusi feladatok nap felelős  

Nevelési értekezlet 

 

03.01. intézményvezető 

Szakmai értekezlet 03. 02. munkaközösség-vezetők 

Pénzügyi tudatosság és 

gazdálkodás témahete 

03.01-05. osztályfőnökök 

Március 15-ei 

ünnepség 

03.12. 7. o. osztályfőnöke 

Körzeti tanulmányi 

versenyekre nevezni és 

részt venni 

 

 

folyamatosan szaktanárok 

Iskolanyitogató 

Nyílt nap a szülőknek 

alsó és felső tagozat 

03.16-20. 1. o. osztállyfőnök 

osztályfőnökök, szaktanárok 

Digitális témahét 03.22-26. Informatikatanár 

Néptánc minősítő 

Biatorbágy 

2021. 03. Tánctanár. Énektanár 

Körzeti vers- és 

prózamondó versenyen 

való részvétel németből 

 német munkaközösség- 

vezető 
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márciusi feladatok nap felelős  

Nyelvtan – helyesírási 

házi és matematika 

verseny 2- 3. 4. 

osztályban 

03.15 után  alsós munkaközösség-vezető 

 

  

áprilisi feladatok nap felelős  

Munkaértekezlet 04.07. munkaközösség-vezetők 

Egyéni fogadó órák 2021.április tantestület 

Fúvóstalálkozó 

Dömsödön 

 Fúvóstanár 

Nemzeti kórusok 

minősítő versenye 

Biatorbágyon 

április utolsó 

hete 

énektanár 

Fenntarthatóság-

környezettudatosság 

témahét keretében 

Papírgyűjtés 

04.19-23. osztályfőnökök 

Költészet napja  04.12. felsős munkaközösség-vezető 

Holokauszt emléknapja 04.16. történelem tanár 

Kompetencia verseny 

matematika és 

szövegértési területen 

04.23. tantestület 

Rajzpályázat Tököl  rajztanárok 

A Föld napja 04.22. osztályfőnökök, szaktanárok 

Fenntarthatósági 

témahét 

 valamennyi pedagógus 

Trachttag- német 

népviseletről kiállítás 

rendezése 

04.utolsó hete Munkaközösség-vezetők 



Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.  

 

 

májusi feladatok nap felelős  

Szakmai értekezlet 05.04. munkaközösség-vezetők 

Fogadó órák 05.04. tantestület 

Anyák napja 

osztálykeretben 

05. első hete osztályfőnökök 

Kamaraest  ütőtanár 

Drámabemutató  énektanár 

Madarak fák napja, 

újrahasznosítás 

05.16. utáni 

héten 

osztályfőnökök, szaktanárok 

Nyelvi mérés 05.20. mérési koordinátor 

Kimeneti mérés 4. o. 05.27-31. mérési koordinátor 

Tanszaki vizsgák  szaktanárok 

Nemzetiségi nap 2021. május énektanár, tánctanár 

Helyi rajzverseny  rajztanárok 

Országos 

kompetenciamérés 

05.27. mérési koordinátor 

Év végi felmérők 

 

05.utolsó hete szaktanárok 

 

 

júniusi feladatok nap felelős  

Munkaértekezlet  2021.06.02. munkaközösség- vezetők 

Évzáró hangverseny és 

kiállítás 

 művészeti iskola szaktanárai 

Nemzetiségi falunap  némettanárok, ének, tánctanár 
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júniusi feladatok nap felelős  

Nemzeti összetartozás 

napja 

06.04. történelem tanár 

Iskolai kirándulás június 4-11. 

között 

Alapítvány, osztályfőnökök 

Osztályozó értekezletek  intézményvezető 

Ballagás 2021.06.12. 7-8. o. osztályfőnöke 

Anyakönyvek, naplók 

zárása 

2021.jún. szaktanárok 

Év végi beszámolók 

készítése- 

2021.jún. munkaközösség-vezetők 

Tanévzáró ünnepély, 

bizonyítvány osztása 

2021.06.22.  osztályfőnökök 

szaktanárok 

 

Leltározás 

  

szaktanárok 

Tanévzáró 

nevelőtestületi 

értekezlet 

június utolsó 

hete 

intézményvezető 

 

 

A 2020/21-es tanév éves munkatervének véleményezése és elfogadása:  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet3. § (1) bekezdése alapján: 

„Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint 

az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a 

fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumiszék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői 

szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, 

kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a 

gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.” 
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 A dokumentum azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.  

 

 A dokumentumban megfogalmazott rendelkezések, programok fenntartói 

finanszírozása a mindenkori éves költségvetés függvényében történik, a tankerületi 

igazgató előzetes írásbeli elrendelése alapján.  

 
 

Szigetcsép, 2020.08.31. 

 

                   Süki Judit  

                                                                                                      intézményvezető 


