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A munkaterv tartalmi elemeire vonatkozó jo~szabályi háttér:

~ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

~ A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.

rendelet

~ A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről

~ A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet

~ 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a

tarikönyvtámogatás, valamint az iskolai tartkönyvellátás rendj éről

~ 1265/2017. (V.29.) határozat; 2016. évi XC. tv. 7. melléklet III. pont; 17/2014. (111.12.)

EMMI rendelet (tankönyvrendelet)

~ 7/20 19. (VI.25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

~ 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Straté~iai céljaink és feladataink a tanévre

~ A tantárgyfelosztás alapján megszervezzük a nevelési-oktatási folyamatainkat,

kialakítjuk az órarendet.

~ Megvalósítjuk a Pedagógiai programunk oktatási-nevelési feladatait.

~ Nevelőtestületi értekezleten elemezzük az 0KM, a NETFIT mérések eredményeit

foglalkozunk az intézmény lemorzsolódási adatainak elemzésével, ezek alapján

kijelöljük a fejlesztési irányokat, a bevont személyeket, egyéni fejlesztési terveket és

intézkedési tervet készítünk.

~ Folytatjuk a Kréta e-naplóban a munkát.
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~ Tájékoztatjuk a szülői és diákszervezeteket az éves feladatokról, munkatervünkről.

~ Felkészülünk a minősítő eljárások és tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolítására.

~ Folytatjuk az intézményi önértékelés feladatainak megvalósítását.

~ Kiemelt figyelmet fordítunk diákjaink pályaorientációs felkészítésére, számukra

pályaorientációs napot, a szülőknek beiskolázási tájékoztatót szervezünk.

~ Folytatjuk a tavaly megkezdett digitális oktatás során megismert lehetőségek tudatos

alkalmazását.

~ Ha a járványügyi helyzet engedi, decemberben Családi napot tartunk Adventi

készülődés címmel.

Pedagógiai’ nevelési-oktatási feladatajnk

~ Fontos célunk az oktatási és nevelési tevékenységrendszerünk kiszélesítése és

folyamatos megújítása, megerősítése, valamint partnereink elvárásainak való

megfelelés.

~ Diákjainkat felkészítjük az elvárt társadalmi szerepek, magatartások, a sokirányú

szerepvállalás konstruktív betöltésére, saját és társaik tevékenységének aktív

irányítására a tanulási folyamatban, a közéletben, a szabadidőben.

~ Azon személyiségjegyek megalapozására törekszünk, amelyek segítségével

tanítványaink sokoldalú, önmegvalósító emberekké válnak, akik érzékenyek, nyitottak

környezetükre, segítőkészek és toleránsak embertársaikkal.

~ Előtérbe helyezzük az alapműveltség megszerzését, az élethosszig tartó tanulás

képességének kialakítását.

~ A nevelésközpontúság elvét érvényesítjük a nevelés-oktatás minden területén.

~ Tehetséggondozás: tanórai differenciálással, napköziben, szakkörön, választható

foglalkozásokon, versenyeztetéssel.

~ Felzárkóztatás: egyéni foglalkozásokkal, tanórai differenciálással, és napköziben.

~ Fejlesztés egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás keretében gyógypedagógus és fejlesztő

pedagógus segítségével.

Motiváció

~ A tanulás módszereinek megtanítása.

~ A pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése, továbbfejlesztése.
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) Törekvés a tananyag szemléletes, gyakorlatias, interaktív oktatására.

) A tanév során nevelő-oktató munkánkban kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás és a

hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására való törekvés, akár pályázatok

segítségével.

) A szociokulturális környezet hátrányainak csökkentése. Preventív gyermekvédelmi

tevékenység, bűnmegelőzési órák 6.- 8. évfolyamon, drogmegelőzési osztályfőnöki

órák szakember bevonásával a 8. évfolyamon.

) Pályaorientációs osztályfőnöki órák külső szakember segítségével.

) HáLtányos helyzetű gyerekek felmérése.

) Változatos szabadidős programok szervezése hagyományaink megőrzésével.

) Egységes követelrnényrendszer alkalmazása az érLékelés terén, Az egységes

követelményrendszer betartása munkaközösségenként.

) Egységes követelményrendszer betartatása a dokumentumokban meghatározottak

szerint a nevelés területén.

Oktatási céljaink

) A tanulók anyanyelvi kifejező képességének fejlesztése szóban és írásban, a tanítási óra

hatékonyságának javítása, különböző anyanyelvi versenyek szervezése.

) Javuljon a szövegértés és a szóbeli kifejezőképesség mérésének eredménye.

) Mérés, értékelés: külső és belső mérések eredményeinek elemzése.

Kiemelt feladat az esélyegyenlőség biztosítása, a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű

gyerekek és a lemorzsolódásban érintett diákok segítése!

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A Tiszaeszlári Általános Iskola szakos ellátottságunk az áttanító kollégák segítségével 100%-

os.

Pedagógus álláshelyek száma: 20 fő

Betöltött álláshelyek száma: 17 fő
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Intézménnyel jo~viszonyban állók közül tartósan távol lévő:

nincs

Az oktató — nevelő munkát közvetlenül segíti:

) 1 fő iskolatitkár

) 2 fő gyógypedagógiai asszisztens

A speciális ellátást, gondozást igénylő tanulók ellátását a Nyíregyházi Göllesz Viktor

Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből utazó

gyógypedagógus tátja el: szemétyét még nem tudjuk.

A műkodési feltételek megteremtésében jelenleg 5 fö technikai dolgozó tevékenykedik:

1 fő karbantartó ás 2fő takarító közalkalmazotti munkaviszonyban

1 fő karbantartó ás 2 f’ő takarító közhasznú alkalmazottként

A gyermekétkeztetést az önkormányzati f’enntartású konyha biztosítja.

Elsősegélynyújtásért felelős: Gyerák László István

Diabétesz továbbképzésben részt vevő: Gyerák László István, Halász Erika

Munkavédelmi képviselő: Papp János

MUNKAKÖZÖSSÉGEK

Intézményünkben három murikaközösség működik. (Munkatervük mellékelve)

1. Alsós munkaközösség

Munkaközösség vezető: Máté Rita

2. Felsős munkaközösség

Munkaközösség vezető: Bódorné Csikai Erzsébet

3. Osztályfőnöki munkaközösség

Munkaközösség vezető: Tóthné Fekete Ágnes

Diákönkormányzat vezetője: Kovácsné Kanyuk Eszter
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Osztályfőnökök, napközis csoportvezetők

Napközis csoportok:

Napközi I.: Kovácsné Kanyuk Eszter 1. osztály

Napközi II.: Koroknai Adrienn 2. osztály

Napközi III. Vinnai Éva: 3. osztály

Napközi IV. Forgó 4. osztály

Tanulószoba I. Tóth József

Tanulószoba II.: Papp János, Major László, Tőkésné Hell Erzsébet

Intézményi adatok:

A 2022-2023. tanévben 10 tanulócsoporttal kezdjük meg a nevelő — oktató munkát.

Telephelyünk: 2022/2023. tanévben szünetel.

Tanulói létszámunk: 213 fő

k ~

Osztály Létszám OsztáIyfőn~k

1. 31 Czaga Ildikó

2. 30 Toronyiné Csáki Gyöngyi

3. 30 Máté Rita

4.A 18 Molnár Mariann

4.B 18 Kanderné Kocsis Valéria

5. 16 Tóth József

6. 22 Tóthné Fekete Á~gl~es

7. 19 (Jyerák László István

8.A 14 Bódorné Csikai Erzsébet

8.B 15 Tőkésné Hell Erzsébet

OO1~ sz~khely 213 fő
osszesen
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SNI tanulók létszáma: 5 fő

Bejáró tanulók: 52 fő

RGYK tanulók száma: 157 fő

HH-HHH: érvényes határozatok száma: 157 fő

TÁRGYI FELTÉTELEK

A feltételek adottak a minőségi szakmai munkavégzéshez. Sor került a falak tisztasági fcstésére,

radiátorok festésére, ajtók felújítására. mázolására. Az aszfalt újrafestése is megvalósult. Beltéri

ajtók cseréje folyairiatb~ut vau.

Udvaialiik felújításra szorulnak. amennyire tudjuk. karhantartjuk, igyekszünk miné[ szebbé

tenni ezeket.

Egyéb oktatási célokat szolgáló terem:

)~ Fejlesztő szoba, amely a „C” épületbe került át

~ Könyvtár olvasóterme a főépületben található

A TANÉV HELYI RENDJE

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről

Első tanítási napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök)

Utolsó tanítási napja: 2023. június 15. (csütörtök)

A tanítási napok száma: 183 nap

A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem

akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. ~ (3)

bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt

esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról.
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(5) A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója, működtetője azzal

egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai program

végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló,

kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

4. ~ (1) A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik

a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A 3. ~ ban meghatározott esetben az clső félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az

értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és taiiit~sl év utolsó IIdpját, d középiskolábaii a május-julliusi szóbeli érettségi

v~zsgaidőszak uto[só napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi

értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának

vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg

kell küldeni a fenntartónak.

Tanítás nélküli napok száma: 4 nap, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról — a

nevelőtestület véleményének kikérésével — az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy

tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának — szükség esetén — gondoskodnia

kell a tanulók felügyeletéről. A Felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is

gondoskodhat.

A tanítási év első féléve, va~yis a szorgalmi idő:

Félévi osztályozó értekezlet: 2023. január 20.

Szülők értesítése: 2023. január 27.

Nevelőtestületi értekezlet: 2023. február 2.

Tanítási szünetek:

Őszi szünet:

~ Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő)
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~ Téli szünet:

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda)

Szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd)

~ Tavaszi siünet:

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 5. (szerda)

Szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda)

AZ ISKOLÁBA LÉPŐ, LEENDŐ ELSŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK BF’ISKOI’Á?~ÁSA

Előkészítése az intézményvezetőség, az iskolatitkár és a leendő 1. osztályos tanítók közös feladata,

amelynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. A leendő elsősök és szüleik

megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való kapcsolattartás.

Az Nkt. 50. ~ (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20—

21-én kell beíratni.

A témahetek és a témanap megszervezése

11. ~ (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
miniszteri rendelet) 7. ~ (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő
témahetek és témanap időpontj ai:

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6—10. között,
b) Digitális Témahét 2023. március 27—31. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24—28. között,
d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a

témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott

témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap

keretében megszervezheti.
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Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

12. ~ (1) A tanév során négy Országos mérés lebonyolítására kerül sor:

a) az Nkt. 80. ~ (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és

természettudományi kompetenciáit vizsgátó hemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a

miniszteri rendelet 79. ~ (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6—

11. évfolyamokon;

c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol

vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a

6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6—8. évfolyamon, amely a 6.

és a 1. évlolyaiiioii a K1/R szeilull Al szliitü, a 8. évklyanioii a KER szerinti A2 szintü

nyeivtudást méri;

d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4—5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és

matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

(2) Az a)—c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az

egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a

matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az adott tanulóra

vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal által

meghatározott eljárásrend szerint. A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési

napon vesznek részt.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által

meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a

kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik

meg a Hivatal részére.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott

ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022.

november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9.

között kerül sor.

(6) A méréseket a Hivatal által elkészített — és informatikai rendszerének közvetítésével az

iskolák számára elérhetővé tett — digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

(7) Az iskolák az (1) bekezdésben meghatározott bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó

adatokat legkésőbb december 9-ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023.

június 15-ig küldik meg a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon.
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(8) A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek

részt.

(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az

általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az

óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek

fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak

látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2022. október 28-ig a Hivatal által

meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben

IIleglialétIoLott viLsgL~tld1okaL a~. állaláiios iskolák a kIváJasLLoLt Laiiulókkál 2022. decetrWet 9-ig

e ívégzik.

(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik

évfolyamos tanulóik számára — a felnőttoktatásban tanulók kivételével —2022. szeptember 19.

és 2022. október 10. között megszervezik az Nkt. 80. ~ (la) bekezdése alapján, a

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített — és

informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett — digitális mérő- és

támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat

lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. október 1 7-éig küldik

meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(11) A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. ~ (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi

LXXX. törvény 35. ~ (5) bekezdése alapján, Országos mérés, értékelés keretében a tanulók

fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák — az 1—4. évfolyamon, valamint a

felnőttoktatásban tanulók kivételével — a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő

tanulók esetében 2023.január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit

az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt

rendszerbe.

13. ~ (1) 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell

vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. ~ (11)

bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében

történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és

dokumentálását.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést

a Hivatal 2023. június 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

Felelős:

~ Intézményvezető

~ Koordinátor (Papp János)

~ Érintett osztályok osztályfőnökei

Áthelyezett munkanapok:

október 15. szombat munkanap áthelyezett munkanap (október 31. helyett)

23/2021. (VI. 1.) fIM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. ~ (5) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/20 18. (V. 22.)

Korm. rendelet 116. ~ 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket

rendelem el:

1. ~ E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben

foglalkoztatottakra.

2. ~ A 2022. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti murikarendtől való eltéréssel

járó - munkarend a következő:

a) 2022. március 14., hétfő pihenőnap

2022. március 26., szombat munkanap

b) 2022. október 15., szombat munkanap

2022. október 31., hétfő pihenőnap

3. ~ Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

4. ~ Ez a rendelet 2023. január 1-jén hatályát veszti.
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A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

Esemény Időpont

Őszi nevelési értekezlet 2022. november 7.

Pályaorientációs nap 2022. október

Tavaszi nevelőtestületi értekezlet 2023. április 12.

BÖK nap: Bolondballagás 2023. június 14.

Nemzeti ünnepeinkre, nemzetünk emléknapjaira yglú mv~cmlékezéscink időpontjai

Esemény/téma Időpont

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) 2022.10.06.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) 2022.10.21.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) 2023.02.24.

Az 1 848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) 2023.03.14.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) 2023.04.14.

A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 2023.06.02.

OKTATÓ - NEVELŐ MUNKA

A fenntartó által me~jelölt célok, feladatok:

A gyermekek életkori és egyéni képességei szerinti szükségleteinek megfelelő színvonalas

nevelés. Segítségnyújtás a mentális problémák kezeléséhez, az alapfokú képzés befejezéséhez.

A jogszerű működés feltételeinek megteremtése és az intézmény jogszabály szerinti működés

biztosítása. Alapdokumentumok szerinti működés. Mindenki legyen szíves az

alapdokumentumokat áttanulmányozni.

A megvalósítás területei:

Tanórai keret:

1 — 4. évfolyam:

Hagyományos osztálykeretben: 1., 2., 3., 4. osztályok

1-4. évfolyam:
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Német nemzetiségi oktatás, egész napos formában: nincs

5 — 8. évfolyam:

Német nemzetiségi oktatás: 6. osztály egy csoportja, 7.a

1 - 8. évfolyam:

Normál tanterv szerint: 1., 2., 3., 4., 5., 6., i.b., 8. osztályok

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG

~ Korrepetálás

~ Szakkör: elsősegélynyújtó szakkör, mazsorett szakkör, táblajáték szakkör

~ Speciális képességek fejlesztése az:

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola — Képzőművészet

~ Speciális gondozást igénylő tanulók ellátásának biztosítása az EGYMI (Egységes

Gyógypedagógiai Intézet) segítségével

~ 1 — 8. évfolyamon erkölcstan és felekezetek szerinti hitoktatás kötelező óratervbe építve:

Református, Római katolikus, Görög Katolikus Hit — és erkölcstan

A tanév kiemelt feladatai:

~ Lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzése (pályázatok útján)

~ Kompetenciamérés, nyelvi mérés eredményének javítása

~ Kimeneti és bemeneti mérések (matematika, szövegértés, magyar nyelv, helyesírás,

idegen nyelv

PÁLYÁZATOK

EFOP-3.1 .5 — A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

EFOP-3 .2.15 -VEKOP- 17-2017-00001 azonosító számú, „A köznevelés keretrendszeréhez

kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások

kialakítása, megújítása’ című kiemelt projekt

EFOP-3.1 .11-19 „Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési

intézmények munkájának támogatása” című projekt

EFOP-3.1.5 — A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása
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A projekt célja az Országos kompetencia-méréseken alul teljesítő köznevelési intézmények

minőségi köznevelés nyújtásához szükséges komplex fejlesztése, valamint a lemorzsolódás

szempontjából veszélyeztetett tanulói csoportok iskolai sikerességének elősegítése. A projekt

hozzájárul a köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növeléséhez, a

minőségi oktatáshoz való hozzáférés javításához, az oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A projekt céljait az alábbi beavatkozások szolgálják:

az iskolák támogatása a Saját intézményi szintű intézkedési tervük

~ készítésébenlfej lesztésében és megvalósításában;

~ intézményvezetők, pedagógusok módszertani felkészültségének támogatása;

~ Let’üleU támogató rendszer minőségének és kapacitásának fejlesztése;

)~ helyi intézmények, feladatellátási helyek fejlesztését támogató általános módszertani.

valamint szaktárgyi, szakma csoportonként folyamat-tanácsadás.

A peda2ó2us-előmeneteli rendszer

2022. évi minősítési tervbe került:

1. Halász Erika

2. Molnár Mariann

3. Papp János

2023. évi minősítésbe

1. Czaga Ildikó

2. Tóth József

Tanfelügyeleti ellenőrzés:

A 2021. évi tanfelü~yeleti ellenőrzésbe került kollé~a:

Labbancz-Seregi Magdolna — törölték, később időpontra került át

Intézményi és vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor a 2023. évben.
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Tankönyv:

A Magyar Kormány törvényi szabályozása* szerint ingyenes tankönyvellátásra jogosultak

jelenleg az 1-9. évfolyamon tanuló diákok.
* Jogszabályi háttér. 1265/2017. (V.29.) határozat; 2016. évi XC. tv. 7. melléklet III. pont;

17/2014. (111.12.) EMMI rendelet (tankönyvrendelet)

1-es típusú diabétesszel élő iskolások ellátása

A nemzeti köznevelésró’l szóló 2011. évi CXC. tÖrvény 2021. szeptember I -jétől hatályos

módosítása értelmében az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és tanulók esetében az óvoda,

valatriint az iskola 1 8. évfolyamán az érintett intézmény gondoskodik a napközbeni aIapv~tő

speciális ellátásról: a vércukorszint szükség szerinti méréséről, valamint szükség esetén,

orvosi előírás alapján— a szülővel, törvényes képviselővel történt egyeztetést követően, az előírt

időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadásáról.

Ezen feladatok ellátását a jogszabályban meghatározott intézményi kör az iskolaorvos és

védőnő, vagy a megfelelő szakmai továbbképzést elvégző, pedagógus vagy legalább érettségi

végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörbenfoglalkoztatott

személy révén biztosíthatja:

„ 62.~ (Ja) A nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetóje a 14 évnélfiatalabb 1-

es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az

általános iskola, a fejlesztó’ nevelést-oktatást végző iskola, a kollégium, a hat és nyolc

évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az

intézmény — beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt is —

felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló szük~’jének, más törvényes

képviselójének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi

intézmények szakmai iránymutatása alapján az (lb)—(le) bekezdés szerinti speciális ellátást

biztosítja.

(1 b) Az intézmény vezetóje a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára az (Ja) bekezdés szerinti

esetben és módon előírhatja

a) a vércukorszint szükség szerinti mérését,
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b) szükség esetén, orvosi eló’írás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott

kapcsolattartási módon egyeztetve, az eló’írt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin

headását.

(lc) A nevelési-oktatási intézmény vezetóje az (ib) bekezdés szerinti feladat ellátását

a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki a hivatal által

szei ve~eU~ a feladat ellúíú~úho.~ kapcsolódó ismeretekröl szóló szakmai továbbképzésén részt

vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy

b) isholuot i’os I’agy i~kola~édőnő útján b’ztosílja.

(id) A szüló~ más törvényes képviselő az (Ja) bekezdés szerinti kérelmét az Eülv. 15. 5V (5,)

bekezdésével összhangban megtettformában nyújtja be.

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek továbbijavításáról

szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapj án az Oktatási Hivatal biztosítj a a szakmai

továbbképzési lehetőséget a pedagógus vagy a legalább érettségi végzettséggel rendelkező,

nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott

személyek számára, amelynek elvégzését követően az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek

óvodákban, iskolákban történő támogatása biztosítható.

Iskolánkban jelenleg nincsi-es típusú diabétesszel élő gyermek. A szakmai továbbképzésen

Gyerák László István biológia-földrajz szakos kolléga vesz részt. Amennyiben a tanév

folyamán ilyen betegség merülne fel tanulóink körében, szükség esetén, orvosi előírás alapján,

a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt

időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását vállalja.

AZ ISKOLAI SPORTKÖR CÉLJA

tagjainak rendszeres mozgási lehetőséget, játékot, versenyekre való

felkészülést, a rendelkezésre álló diákolimpiai és más versenyrendszerekben

való szereplés biztosítása.
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AZ ISKOLAI SPORTKÖR TAGSÁGA

Az iskolai sportkör tagsága az iskola tanulóiból áll. Az iskolai sportköri tagság

a tanulói jogviszonnyal keletkezik és más iskolába való átvétellel, az iskolából

való távoyás$al szűnik meg.

A SPORTKÖR FELADATA

az adott tanítási évre szóló szakmai program feladatainak elvégzése

a mindennapos testedzés feladatainak ellátása

A SPORIKÖRI TAG JOGA!

részt vehet a sportcsoport(ok) munkájában (sportcsoportok: labdarúgás:

fiú, leány, teqball

részt vehet diáksport versenyeken

véleményt mondhat, javaslatot tehet a sportkört érintő kérdésekben

A SPORTKÖRI TAG KÖTELEZETTSÉGEI

tartsa be a sportkör szabályzatát

óvja az intézményi sporteszközöket, felszereléseket

legjobb tudása szerint képviselje és munkájával segítse a sportkört

Az iskolai sportkör tevékenységét az iskola intézményvezetőjének felkérésére a sportkör

vezetője irányítja, az egy évre szóló szakmai program célkitűzéseinek végrehajtása

érdekében. A szakmai programot a diákok igényeinek felmérése és a diákönkormányzat

véleménye alapján készítik el a testnevelők.

AZ ISKOLAI SPORTKÖR VEZETŐJÉNEK A FELADATAI

a sportkör tevékenységének irányítása

a sportköri munkaterv és eseménynaptár elkészítése

a foglalkozások idejének meghatározása
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a sporttal kapcsolatos információk továbbadása

az intézmény vezetőivel és más sportkörökkel való kapcsolat

kialakítása, együttműködés

A SPORTCSOPORTOK VEZETŐINEK FELADATAI

a rendszeres sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása

az intézményen belüli játékok, vetélkedők, versenyek megszervezése

turisztikai események szervezése

egyéb feladatok ellátása

d (~(iJi t[[LIUkt~IjáLktk [[~l /(-~LSík~’~’, ~ ~tti~t (öi(éiiő iii zgósí(á~

amennyiben szükséges, a tanulók irányítása külső sportegyesületbe

A SPORTKÖR GAZDÁLKODÁSA

Az ISK önálló gazdálkodással nem rendelkezik. A versenyzéssel kapcsolatos kiadásokat a

Nyíregyházi Tankerületi Központ finanszírozza.

Lázár Ervin Program

Magyarország egyik legfontosabb nemzetstratégiai célja a kulturális alapellátás kiszélesítése és

ennek segítségével a nemzeti identitás megerősítése a tanulókban. E célok megvalósítása

érdekében indult útjára az európai viszonylatban is egyedülálló Lázár Ervin Program, amely

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

lehetővé teszi.

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

8. évfolyamon tanuló általános iskolai diáknak évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a

színházi, tánc, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények,

illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.

NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐ

Folyamatos:

~ igény szerint iskolavezetőségi ülések, nevelőtestületi megbeszélések

~ munkaközösségek működése

~ gyermekvédelmi munka, folyamatos
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~ továbbképzések: egyéni, időszaki szakmai

~ Belső ellenőrzésű csoport

Ellenőrzött Álkalm~ottHónap Ellenőrzés célja i~eü~etei~ módszer Ellenőrzést végzők

rvlunkaköii leíiá~ok Pedagógus és Dukuineiiluin
alkalmazotti kör . Intézményvezetőaktualizálása vizsgálata

munkaköri leírásai

Pedagógia besoi olások intézményvezető
KIR-rendszorellenőrzése helyettes, iskolatitkár

Tűz - és balesetvédelmi Tűz - és intézményvezető,
Augusztus, terv balesetvédelem szakértő
szep(ember

intézmónyve7ctőI(ö”elelinéilvinegfelelés Tanici v. taiiirieitel
iiiuiikakűzösségellenőrzése ellenőrzése

vezetők
Létszámadatok dokumentumok intózmónyvezető

Beírási naplóellenőrzése ellenőrzése helyettes
Elektronikus felület

KRÉTA — e — napló intézményvezetőellenőrzése
Év eleji adminisztrációs Statisztika intézményvezető,

Október feladatok nyomon Törzslapok KIR-STAT intézményvezető
követése e-napló helyettes

intézményvezető,
Első félévi Tanórák, Hospitálás, intézményvezetőmegbeszélés,óralátogatások foglalkozások helyettes, mk.November dokumentálás

vezetők
Pedagógiai munka

BECSellenőrzése
Osztálynapló,

Dokumentáció csoportnapló,
intézményvezetőDecember ellenőrzése szakköri napló, dokumentumvizsgálat

helyettese-napló ellenőrzése sportnapló, egyéni
fejlesztési_napló

intézményvezetőTanulói jelentkezési Központi felvételi
helyettes,lapok továbbításának eljárás: központi

ellenőrzése írásbeli osztályfőnök,
iskolatitkár

Január Osztályozó vizsga
feladatlap intézményvezető,szervezése és Osztályozó vizsga

dokumentum .lebonyolítása Osztályozó . intézményvezető
Intézményi záradékok értekezlet vizsgálat, helyettesmegbeszélésmegbeszélése

intézményvezető,Beszámoló, .I. félévi munka Pedagógia munka intézményvezető
értéke lése ellenőrzése megbeszélés, helyettes, mk.értekezés

vezetőkFebruár
intézményvezetőJelentkezési lapok, dokumentum helyettes,Továbbtanulással

tanulói adatlapok .kapcsolatos teendők Vizsgálat osztályfőnök,
kitöltése KIFIR

iskolatitkár
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Tavaszi nevelési
értekezlet

Intézkedési terv
megvalósítása

Pedagógia munka
ellenőrzése

Mérés-értékelési
munkacsoport
tevékenysége

dokumentum
vizsgálat

Beszámoló,
megbeszélés,

értekezés

intézményvezető,
intézményvezető

helyettes

munkacsoport
vezető,

intézményvezető

4 ~& ~q

Március

O ii,

Általános iskolai Beiratkozáshoz
Április beiratkozással szükséges dokumentum intézményvezető

kapcsolatos feladatok dokumentumok vizsgálat helyettes, iskolatitkár
Elektronikus napló,

dokumentum intézményvezető,Dokumentáció
szakköri napló, . intézményvezetőellenőrzés

sportnapló vizsgálat helyettes
K ompetenciaméréssel

Országos intézményvezető,
kapcsolatos

Május adminisztratív kompetenciamérés, kérdőív, feladatlap intézményvezető

feladatok Idegen nyelvi mérés helyettes

O,szLályozó vizsga
Ibladallap, ~Lóbcli ~ak1aii~iuk,szervezése, Osztályozó vizsgák ‚

előkészítése vizsga itiLéztnéily v~z~Lő
Elektronikus napló, osztályfőnökök,

Tanév végi
törzskönyv, intézményvezető,

adminisztrációs Összeolvasás
bizonyítvány intézményvezető

teendők
ellenőrzése helyettes

Június Intézményvezető,
Tanévzáró dokumentum munkaközösség

Eves munka vezetők, DÖK,
nevelőtestületi vizsgálat,

értékelése VLAMI, Mérés -

értekezlet beszámolók
értékelési

munkacsoport
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2022.
szeptember

Októberi statisztikai adatszolgáltatás intézményvezető, iskolatitkár

Október 6. ünnepi megemlékezés ‚

(2022.10.06. hétfő) 5. evfolyam, osztalyfonokok
2022. 8. osztályos osztályfőnök,

október Pályaválasztási kiállítás és intézményvezető,
pályaorientációs nap (2022.10.) intézményvezető - helyettes,

nevelőtestület

1d$pout 1~eIada& F~1eIős

Munkaközösségi értekezlet
Nevelőtestület(2022.08.24.)
intézményvezető,

Alakuló értekezlet (2022.08.24.) munkaközösség vezető,
2022. intézmény vezető - helyettes

augusztus intézményvezető.
Eves inuiikateiv elkészítése

intézményvezető-helyettes,(2022.08.30.) munkaközösség vezetők______

Tanévnyitó értekezlet (2022.08.30.) intézményvezető

Órarend elkészítése 2022. augusztus 31.

SLCptCiIibCi 1.
Tanévnyitó, első tanítási nap 2022

Az ügyeleti rend kidolgozása 2022.
szeptember 1.

intózm(~nyw7c~tő, n~vo [őt~tü[~t

nevelőtestület, szaktanárok

Tanórán kívüli foglalkozások beindítása
szaktanárok2022. szeptember 5.

Tanév eleji diagnosztikus felmérések Első évfolyamos osztályfőnök

Munkaközösség vezetők,Tanmenetek leadása (2022.09.30.) nevelőtestület

Osztályfőnökök, szaktanárok,I. szülői értekezlet (online): 2022.
szeptember 3. hete intézménYVezető,

intézményvezető - helyettes
Egyéni fejlesztési tervek készítése az
EFOP 3.1.5 pályázat cselekvési tervének Nevelőtestület
megfelelően

Belső hospitálási rendszer kidolgozása munkaközösség-vezetők

Népmese napja (2022.09.30.) alsós pedagógus

Lions raj zpályázatra való nevezés szaktanárok

Egészségtudatos gondolkodás és iskolai
mozgástevékenységek (Magyar

szaktanárokDiáksport témanap) 2022. szeptember
30.
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Október 23. ünnepi megemlékezés
(2022.10.21. iéntek)

Őszi szünet (2022.10.29-11.6.)
Őszi nevelőtestületi értekezlet
2022.11.08.

E) ~~Jii~ ~\

7. évfolyam, osztályfőnökök

Az első félév eleji e — Dia mérés (1-8.
évfolyam részére - magyar, matematika, Szaktanárok
természettudományok)
Helyi rajzverseny meghirdetése (,‚Itt van Szaktanárok
azosz,... )
Hospitálás, óralátogatás folyamatosan a Intézméiiyvczc[ők,
tanév folyamán munkaközösség vezetők
Munkaközösségi értekezlet Munkaközösség vezetők,
(2022.10.14.) nevelőtestület

2022.
november

Munkaközösség vezetők

tvfárÉon nap német. szakos peda~ó ~us

Kompetenciamérés koordinátorának és a intézinényvezetők, inélési
feliiiéiésvezetőknek kijelölése koordinátor

Iskolatitkár, 8. osztályosPályaválasztási Szülői értekezlet
osztályfőnök, intézményvezetőközépiskolák meghívásával
- helyettes

Helyi rajzverseny lebonyolítása

Mikuláscsomagok kiosztása
(2022. 12.05.)

Szaktanár

Osztályfőnökök

2022.
december

1. osztályos tanulók DIFER
1. évfolyam osztályfőnökevizsgálatának befejezése, leadása

Központi írásbeli jelentkezés középfokú 8. osztályos osztályfőnök,
iskolákba (2022.12.02.) intézményvezető, iskolatitkár

8. osztályos osztályfőnök,AJTP 2022.12.11.
intézményvezető, iskolatitkár
8. osztályos osztályfőnök,Családi nap 5. Adventi készülődés 2022. EFOP 3.1.5 mikrocsoport tagjai,

dec. 16. (péntek)
tantestület

Karácsonyi műsor községi szinten
Alsós munkaközösség(2022. 12. 16.)

Téli szünet (2022.12.22-2023.01.03.)

Féléves munka értékelése (2023.01.20.)

2023.
január

Osztályfőnökök, szaktanárok
Szülők tájékoztatása a féléves munka Osztályfőnökök
eredményéről (2023.0 1.27.)
Munkaközösségi értekezlet (a Munkaközösség vezetők,
munkaközösség féléves beszámolój ának nevelőtestület
készítése)
NETFIT-mérés kezdése 2023.01.09- testnevelés szakos kolléga
2023.05.12.
Továbbtanulás: központi írásbeli 8. osztályos osztályfőnökök
felvételi (2023.01.21.)
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Szülői értekezlet az óvodás szülők
részére

II. Szülői értekezlet február első hete

~ób~/i/~/~’é(elj 2023.02.27-03.14.

Felké~,zQlé~, a körzeti raj zverscnyekre
(Holló László és Z. Szalay Pál)

() ~i;, fi

alsó tagozat

Osztályfőnökök, szaktanárok,
intézményvezető,
intézményvezető - helyettes

Második félév eleji e-Dia mérés (1-8.
évfolyam részére - magyar, matematika,
természettudományok)
Félévi nevelőtestületj értekezlet
(2023.02.02.)

2023.
február

Szaktanárok

Intézményvezető - helyettes

Farsang (2023.02.17.) Diákönkormányzat
8. osztályos jelentkezási lapok
továbbítása KIFIR és Középiskolák intézményvezető, iskolatitkár
részére 2023. 02.22.)

Tankönyvrcndclés előkészületei Tank önyvfelelős

Szaktanár

1848/1 849-es forradalomés
szabadságharc ünnepi megemlékezése 6. évfolyam, osztályfőnökök
(2023.03.14.)
Készülődés a Magyar Nyelv Napokra Szaktanárok

2023. Nemzetközi Nőnap 2023.03.08.
március Tanulói adatlap módosítása 2023.03.21- intézményvezető, iskolatitkár,

22.) 8. osztályos osztályfőnök

Nyílt tanítási nap (2023.03 .29.) Tanítók, szaktanárok

Digitális témahét 2023.03.27-31. nevelőtestület

Tavaszi szünet: 2023.04.06-04.11. Szaktanárok

Tavaszi nevelési értekezlet 2023.04.12. Intézményvezető
Magyar Nyelv Napja (2023.04.05.)
Holokauszt emléknap (2023.04.14.) Szaktanár

2023. Természettudományos napok Szaktanárok
április elokeszuletei

Munkaközösségi értekezlet
(2023.04.20.) munkakozosseg vezetok
Természettudományos napok (Föld napi
vetélkedő, matematika verseny, Fut a Szaktanárok
suli futóverseny) (2023.04.19-21.)
Német nemzetiségi nap: osztályszinten Szaktanár

Osztályfőnökök, szaktanárok,
Szülői értekezlet 2023. május 2. hete intézményvezető,

2023. intézményvezető - helyettes
május EFOP 3.1.5. pályázat

‚ . megvalósítói, mikrocsoportCsaladi nap Sportnap (2023.05.26.) „ ..

tagok, nevelotestulet,
intézményvezető, koordinátor
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‘Netf~tt eredmények feltöltése
szaktanár, iskolatitkár(2023.06.15.) ___________________

___________ Tanév végi felmérések szaktanárok
Nemzeti összetartozás napja

Diákönkormányzat(2023.06.02.) ___________________

Munkaközösségi értekezlet
_____________ munkaközösség vezetők(2023.06.07.) ____________________ ___________________________

intézményvezető,Osztályozó értekezlet (2023.06.15.)
nevelőtestület, iskolatitkár

Bolondballagás 2023.06.14.
2023. intézményvezető,
június Ballagás és tanévzáró (2023.06.16.) intézményvezető-helyeltes,

Tanévzáró ünnepély 2023.06.22. munkaközösség vezetők,

~
Miinkaközösségj he~iáírioló készítése munkaközös~g v(~/e(ők

intézmény vezető,

Tanévzáró értekezlet (2023.06.29.) intézményvezető-helyettes
munkaközösség vezetők,
nevelőtestület, iskolatitkár

Záradék:
A 429/2022. sz. nevelőtestületj határozattal: a Tiszaeszlári Általános Iskola 2022/2023.
tanévre szóló munkatervét a nevelőtestület elfogadta.

Tiszaeszlár, 2022. 09. 01.

ILabbanczL~ere~Magdolna

intézmén~~ ‚



TISZAESZLÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
O64?/271—SS~ ~ ~h~kM?~z1ar@~rnai1.corn

2022/2023. tanév

Tanévnyitó értekezlet

Jelenléti ív

~

~ ~-~‘-

:~:b&~9w~ ~

~~

~ 7TL’

~ r
{~ «~1~c
~

.ILF ~
4~, o~c~2

4 ~. ~ -


