
 

 

 

 

Arany János EGYMI 
 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

 

2017/2018 

INTÉZMÉNYI MUNKATERV 

 
Székesfehérvár, 2017. szeptember 17. 

 

 



 

1.Bevezetés 

A 2017/2018. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) bekezdés c) pontja,  

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) 
bekezdése, 

- 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a tanév rendjéről. 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 

 - az intézmény pedagógiai programja, 

- az intézményi önértékelés, 

 - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. 

2. Feltételrendszer leírása 

2.1. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve tanévben ellátandó feladatokra 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása  

A Magyar Közlöny 2017. évi 87. számában jelent meg június 9-én az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2017. évi LXX. törvény. A törvénymódosítás – az elmúlt időszak gyakorlatának megfelelően – több az oktatási ágazathoz tartozó vagy oktatási ágazati 

szabályozási tárgykörökkel kapcsolatos törvényt érintett. Ezek a következők: 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 

 



 

Új definíciók 

A törvény ún. értelmező rendelkezései (4. §) két ponttal egészültek ki: 

-  az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, valamint a külföldi iskolai kirándulás fogalmával. 

- enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat nevelő-oktató pedagógusok képesítési követelményeinek változása 

- Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok, illetve a készségfejlesztő iskolák 

megváltozott szabályai nem a legutóbbi módosításkor kerültek a jogszabályba, de hatásaik a 

2016/2017., illetve a 2017/2018. tanévben álltak/állnak be. 

- Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok szabályozásának előkészítése 2014-2013 novemberében – a szakképzés átalakításától 

indukálva – megkezdődött a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók gyakorlati képzését megvalósító készségfejlesztő speciális szakiskolák tartalmi 

megújítása. Az életre hívott, EMMI és az NGM által koordinált, szakmai és kormányzati tagokból álló munkacsoport munkájának eredményeképpen 

kidolgozásra került az új koncepció, s a hozzá tartozó 18 új kerettanterv, melyek 2017. szeptember 1. napjával válnak kötelezően alkalmazandóvá. 

- A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésével kapcsolatos köznevelési feladatok 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek (a továbbiakban: Gyvt.) a gyermekvédelem rendszerének megerősítése 

érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi XCV. törvény 2017. július 12. napjával módosította az Nkt. 42. §-át. Az egyének, 

családok, gyermekek problémáinak időben történő felismerése és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása érdekében az állam a szociális és gyermekjóléti 

ellátórendszerének keretében észlelő- és jelzőrendszert működtet. Ez az észlelő- és jelzőrendszer ágazatok, intézmények, szakemberek és magánszemélyek 

közötti együttműködés, amelynek célja a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése, felismerése és jelzése az erre a célra kijelölt 

szolgáltató felé, folyamatos együttműködés és információáramlás biztosítása az egyének és családok problémáinak mielőbbi megoldása, a krízishelyzet 

következményeinek enyhítése, állapotromlásának megelőzése érdekében. 

Az Nkt. módosításával összefüggésben 2017. január 1-jével módosult: 

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



 

- az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint 

- az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet. 

Az Nkt.-ban megjelenő „köznevelési feladatot ellátó hatóság” általános kifejezés 2017. január 1-jétől három közigazgatási szervet jelent: 

- a fővárosi, megyei kormányhivatalt, 

- a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát, valamint 

- a fővárosi, megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalát. 

 

 

  Pedagógus minősítés 

Speciális minősítési szabályok kerültek kidolgozásra a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkezőkre, amelyek 

végső soron a pedagógus pályához való kötődésüket, az oda való visszatérést is támogatják. 

         Térítésmentes tankönyvellátás  

         Gyógypedagógiai intézményként valamennyi tanulónk térítésmentes tankönyvellátásban részesül. 

         Ügyelet biztosítása 

         Intézményünkben (valamennyi feladat ellátási helyen) reggel 7 órától 7,45 óráig, 16-17 óráig ügyeletet biztosítunk tanulóinknak.  A pedagógusok, 

valamint a nevelő-oktató munkát segítő kollégák adnak ügyeletet. 

Pedagógusok munkaidő beosztása  

A pedagógusok munkaidő beosztása heti órarend szerint történik. A munkaközösségeken túl pedagógusaink és alkalmazottaink különböző 

munkacsoportokban dolgoznak.  

2.2. Helyzetelemzés  

2.2.1. Tanulócsoportok 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 



 

Évfolyamok Osztályok Létszáma 

1. évfolyam a 10 

2. évfolyam a 

 
9 

2. évfolyam b 8 

3. évfolyam a 8 

4. évfolyam a 7 

4. évfolyam b 5 

5. évfolyam a 7 

5. évfolyam b 6 

6. évfolyam a 12 

6. évfolyam b 11 

7. évfolyam a 11 

7. évfolyam b 8 

8. évfolyam a 6 

8. évfolyam b 6 

Összesen  114 

9. évfolyam előkészítő E/1 14 



 

9. évfolyam előkészítő E/2 12 

9. évfolyam előkészítő E/3 11 

9. évfolyam szakma 9.a – 10.a.textil.  9 

 9.c asztalosipari sz 8 

 9.e számtech. 12 

 9.f virágk. 8 

 9.g konyhai 8 

 9.h. kertimunkás 5 

10. évfolyam szakma 10.c. asztalos 10 

 10.f virágkötő 8 

 10.e. számtek. 10 

 10.g konyhai 6 

11. évfolyam szakma 11.b kőműves 3 

12. évfolyam szakma 12.b. kőműves 5 

Összesen  129 

autista csoportok A 8 

 B 8 

 C 7 



 

 D 

(készségfejlesztő) 
6 

 E 8 

 F 7 

 G 7 

 H 6 

 I 5 

 J 6 

Autista óvoda I.  6 

Autista óvoda II.  5 

Autista óvoda III.  6 

Összesen  85 

MINDÖSSZESEN:   328 fő 

 

 

Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

A 2017/2018. tanévben gyermekeink fejlesztése 17 csoportban kezdődik meg. Rendelkezünk 1 óvodai csoporttal, 3 fejlesztő iskolai csoporttal, 7 általános 

iskolai, és 6 készségfejlesztő iskolai csoporttal.  

A szakmai munkát 34 pedagógus 4 munkaközösségben végzi 17 gyógypedagógiai asszisztens segítségével. 



 

Sorszám Osztályok Létszáma 

1. Óvoda 1. 7 

2. Fejlesztő 1. 8 

3 Fejlesztő 2. 9 

4. Fejlesztő 3. 10 

5. 

Autista csoport I. 

 6 

6. 

1. - 2. évfolyam 

 5 

7. 3. évfolyam 5 

   

8. 4. évfolyam 6 

9. 5-6. évfolyam 9 

10. 

7. évfolyam 

 6 

11. 

8.  évfolyam 

 8 

12. 

9. évfolyam 

 6 



 

13. 

10. évfolyam 

 7 

14. 

11/a. évfolyam 

 6 

15. 

11/b. évfolyam 

 6 

16. 

12.a évfolyam 

 5 

17. 12.b évfolyam 6 

 

Összesen: 

 

115 fő 

   

   

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2. Magántanulók : 

Sorszám Tanuló neve Osztálya 

1. Teterin Alexander                        9. évfolyam 

2. Tercza Viktória  9. évfolyam 

3. Lakatos Dorisz  9. évfolyam 

4. Turi Krisztián 9. évfolyam 

5. Szalai Vajk Valentin 9. évfolyam 

6. Czifra Krisztofer aut. csop. 

7. Csordás Koppány 3. évfolyam 

8. Hatvani Balázs 8. évfolyam 

9. Jóna Bálint 4. évfolyam 

10. Nagy Tibor 8. évfolyam 

11. Tóth Máté 8. évfolyam 

12. Vimmer Zoltán fejlesztő 1. 

13. Bódi Erika  fejlesztő 2. 

14. Dölles Diána 6. évfolyam 

15. Geiger Míra 8. évfolyam 



 

16. Gere Laura 9. évfolyam 

17. Horváth Milán 10.évfolyam 

 

2.2.3. Az Arany János EGYMI tevékenységi köre, tanulócsoportok: 

 

A székhelyintézményben a 2017/2018-as tanévben: 3 autista óvodai csoport, 14 általános iskolai csoport, 3 szakiskolai előkészítő, 15 szakiskolai szakmára 

felkészítő, 9 autista általános iskolai, 1 készségfejlesztő iskolai csoporttal rendelkezünk. Ez mindösszesen 45 óvodai és iskolai tanulócsoport. 

A tagintézményben a 2017/2018-as tanévben gyermekeink fejlesztése 17 csoportban kezdődik meg. Rendelkezünk 1 óvodai csoporttal, 3 fejlesztő iskolai 

csoporttal, 7 általános iskolai, és 6 készségfejlesztő iskolai csoporttal.  

2.3. Utazó tanári hálózat működtetése: 

 
 A Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban integráltan nevelt, oktatott SNI tanulók komplex gyógypedagógiai, szurdo-, 

szomato-, tiflo-, logopédiai,  és autizmus specifikus habilitációs ellátása, 

 Rendszeres szakmai műhelyek, konzultációk, tanácsadások a többségi és a módszertani intézményben, 

 Szakmai módszertani előadások az inkluzív nevelés megvalósítását érintő témakörökben, 

 Részvétel team munkában a többségi intézmények egyéni fejlesztési igényeinek felmérésében, az egyéni fejlesztési terv elkészítésében, 

 Igény szerint részvétel többségi nevelési vagy egyéb, integrációt segítő fórumokon (szülői értekezletek, osztályfőnöki óra, érzékenyítő tréningek), 

 Javaslat sérülés specifikus környezet kialakítására, eszközhasználat elsajátítására, stb. 

Utazó tanári intézményegység jelen tanévi  adatai: 

1. Ellátott integráló intézmények:  56 



 

 Óvoda 26 (ebből vidéki 4) 

 Általános iskola 26 (ebből vidéki 7) 

 Gimnázium 4 
 

2. Utazó gyógypedagógusok száma: 44 fő 

 Arany EGYMI-ből: 36 fő 

 Ezredéves Tagintézményből: 4 fő 

 FMPSZ-től (megbízási szerződéssel): 4 fő 
 

3. Ellátott gyermekek száma: 335 fő 

 Óvodás 103 fő 

 Általános iskolás 220 fő 

 Középiskolások 12 fő 

Az utazótanári szolgáltatásban ellátott intézmények és tanulók száma a beérkezett igényektől függően változhat. 
 

2.4. Az intézményi nevelő-oktató munka 6 helyszínen történik: 

1. Arany János EGYMI (Székhelyintézmény), 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u.6.  
2. Arany János EGYMI Ligetsori Telephelye, 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 1. 
3. Arany János EGYMI Budai úti Telephelye, 8000 Székesfehérvár, Budai u. 90.  
4. Arany János EGYMI Seregélyesi úti Telephelye, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 
5. Arany János EGYMI Ezredéves Tagintézménye, 8000 Székesfehérvár, Havranek József u. 4.  
6. Arany János EGYMI Ezredéves Tagintézménye Polgárdi Telephely, 8154 Polgárdi, Somlyó út 2/a. 

2.4.1. Személyi feltételek 

A 2017/2018-os tanév iskolavezetése: 

Mészárosné Törzsök Zsuzsanna intézményvezető 

Pothárnné Gárdonyi Ágnes intézményvezető-helyettes ,  az általános iskola vezetője 

Fülöp Anita    a szakiskolai  intézményegység vezetője 



 

Lugosiné Neumann Márta az utazó gyógypedagógiai szolgálat intézményegység- vezetője 

Iszákné Spiczmüller Marianna  az autista intézményegység vezetője 

Szépné Reményi Annamária  az Ezredéves Tagintézmény vezetője 

Pataky Zoltánné az Ezredéves Tagintézmény óvoda és fejlesztő iskola intézményegységének vezetője 

 

2.4.2. A vezetői beosztások 

A vezetői beosztásokban változás történt(lásd fent). 

2.4.3. A pedagógusok munkafeltételei 

A nyári intézményi átszervezések következtében javultak. 

2.4.4. A közalkalmazottak továbbképzése 

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező.  

Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására felülvizsgálja a 

- a következő időszakra vonatkozó továbbképzési tervet, valamint 

- a továbbképzési terv alapján a 2017/2018. tanévre vonatkozó beiskolázási tervet.  

A tanévre szóló beiskolázási terv alapján feladatunk a képzésben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése. 

2.4.5. Közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következő feladataink vannak: 

Az intézmény típusának és az ellátott feladatnak megfelelő végzettséggel rendelkező kollégák alkalmazása. 

2.4.6. A munka szervezése 
A pedagógusok kötelező óraszáma heti 20 óra, szakértői és szaktanácsadói feladatot ellátó mesterpedagógusainké: 18 óra.  

A pedagógusok hiányzása miatti helyettesítéseket igyekszünk arányosítva, az egyenlő teherelosztás elve alapján kiadni. kiadni. 



 

2.5. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok 

Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódó kiemelt feladatok: 

A szervezeti és működési szabályzat szeptemberi felülvizsgálata, a házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintetteknek, a 
munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a tanévkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók és a 
dolgozók részére), az intézményben működő szervezetek szervezeti dokumentumai felülvizsgálatának segítése, különös közzétételi lista szükség szerint, de 
legalább nevelési évenkénti felülvizsgálata. 

3. Pedagógiai feladatok 

3.1. Az egész napos oktatás megszervezése 

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a napközis, tanulószobai, szabadidős programok, sport- és a szakkörök szervezésére.  

3.2. A pedagógiai programból fakadó feladatok 

Intézményünk a pedagógia programját ismételten felülvizsgálja ebben a tanévben. 

3.3. Tanulmányi és egyéb versenyek 

3.3.1. Tanulmányi versenyek 

A 2017/2018-as tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek alapján jelen munkatervünkben kell meghatározni azokat a 
tanulmányi versenyeket, melyekre intézményünk felkészíti a tanulókat. 

Feladatunk az alábbi versenyekre való felkészítés: 

 

Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve 
A versenyen 

várhatóan induló 
tanuló létszám (fő) 

"Koncz Dezső” tanulmányi verseny 
középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek 
számára 

tervezés alatt 6 



 

Országos Komplex Tanulmányi Verseny 
tanulásban akadályozott tanulók számára 

Intézményünk rendezi a megyei fordulót. 

szervezés alatt 4 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny szervezés alatt 10 

 

3.3.2. Egyéb versenyek 

Intézményünk a következő – nem tanulmányi versenyek csoportjába tartozó – versenyeket szervezi meg már hagyományosan: 

- Országos Szakiskolás Sporttalálkozó  

- Atlétikai versenyek a Bregyó-közi Sportcentrumban 

- Munkaközösség vezetők által meghatározott versenyek, melyek a munkatervben szerepelnek. 

3.4. Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés 

 Intézményünk a kompetencia mérésben nem vesz részt. 

3.4.1. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A köznevelési törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 2017/2018. tanévben az országos mérés, értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika 
állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő tanulók esetében 2018. január és május között kell megszerveznünk. 

4. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

4.1. Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatainkat Szabó Anikó a Közalkalmazotti Tanács vezetője koordinálja. A pedagógusok lehetőség 
szerint havonkénti munkaértekezleten cserélnek információt. Az intézményvezető, illetve az intézményvezető-helyettes az iskola életét érintő ügyekről az 
intézményi levelező listán ad tájékoztatást. 

4.2. Nevelőtestület 



 

A nevelő-testület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, jelenlegi létszáma 160 fő. (növekedhet) 

A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a nevelőtestület ettől függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve 

további munkatervet is meghatározhat, melyben csak a nevelőtestületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel.  

A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, ennek  érdekében 

az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási  feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása. 

4.3. Szakmai munkaközösségek 

Székhelyintézményben 

1. Általános iskola 1-8. osztályban tanítók mk.        Almási Gabriella  

2. Testnevelés és mozgásfejlesztő mk.         Homoki Katalin 

3. Autista mk. I. Budai út          Berzsák Katalin 

4. Autista mk. II. Ligetsor          Rába Judit 

5. Osztályfőnöki, tanórai és tanórán kívüli tevékenységek szakmai mk.    Keresztes – Kiss Szilvia 

6. Szakmai képzésben oktatók mk.         Borsodi Gyöngyi Anna 

 

Ezredéves tagintézményben 

1. Óvodai, fejlesztői, betanító fejlesztők munkaközössége      Mózner Lászlóné 

2. Általános iskolai munkaközösség         Szántó Gáborné 

3. Készségfejlesztő iskolai munkaközösség        Kováriné Bujdosó Lilla 

4. Szabadidő szervező munkaközösség          Belley Szilvia 

 

  Közalkalmazotti Tanács 

 Elnök: Szabó Anikó 

Pedagógusok Szakszervezete 



 

 Képviselője:  Iszákné Spiczmüller Marianna és Belley Szilvia 

Szülői Szervezet 

 Elnök: Mihályi Tímea   

Étkezés: 

Iskolai étkezést biztosít: Sodexo Magyarország , a Rostási Hagyományos Konyha Kft és Bogár Pál vállalkozó. 

Iskolaorvosi ellátás: 

Általános iskolában: Dr. Dudar Éva  

Szakiskolában: Dr. Sipos Attila 

Üzemorvos: Dr. Haja Etelka 

Munkavédelem: SZTK megbízottja 

Diákönkormányzat: A diákönkormányzatot segítő pedagógus részt vesz az intézmény kibővített vezetőségi ülésén. A 2017/2018-os tanévtől Némethné 
Csentei Gabriella látja el ezt a feladatot.  

 

5. Ellenőrzési tevékenység 

Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenységet az intézmény éves munkatervében határozza meg. 

5.1. Szakmai ellenőrzés 

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzési szempontjai: 

- Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

- Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók. 



 

- A tanulás támogatása 

- A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségére, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység. 

- Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése. 

- Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 

- A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése. 

5.2. Törvényességi ellenőrzés  

1. Intézmény működéséhez szükséges dokumentumok felülvizsgálata 

- Szakmai alapdokumentum 

- Pedagógiai program 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Intézményi Önértékelési Szabályzat 

- Felelős: intézményvezető 

2. Közalkalmazottakra vonatkozó dokumentumok megléte, jogszerűsége 

- Pedagógus iskolai végzettsége 

- Erkölcsi bizonyítvány megléte 

- Orvosi alkalmassági vizsgálat érvényessége 

- Munkaköri leírás megléte 

- Felelős: iskolatitkár, ügyviteli dolgozó, intézményvezető 

3. Ügyintézés, iratkezelés 



 

- Iktatókönyvek ellenőrzése 

- Felelős: intézményvezető 

4. Gyermekek, tanulók ügyeinek intézése 

- Beírási naplók 

- Tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése 

- Törzskönyvek, naplók 

- Tanulói és felnőtt balesetek jegyzőkönyvei 

- Osztályozó vizsgák, javítóvizsgák jegyzőkönyvei 

- Magántanulói határozatok, értékelés alóli felmentések 

- Felelős: intézményvezető 

 

5.3. Pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzés 

Közalkalmazottakra vonatkozó dokumentumok megléte, jogszerűsége 

- Szabadság nyilvántartás vezetése 

- Jubileumi jutalmak kifizethetősége 

- Mellékletek ellenőrzése (SZTK adminisztráció része) 

- Selejtezés, leltározás ellenőrzése 

- Pályázati források nyilvántartása, ellenőrzése 

- Felelős: gazdasági főelőadó, ügyviteli dolgozók, intézményvezető 



 

6. Beiratkozás rendje 

Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. §-a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 
2017/2018-es tanévre. 

Tanulóink az FMPSZ által kiadott szakértői vélemény alapján (kijelölt intézmény) kerülnek felvételre. 

 

7. A tanév helyi rendje  

A Magyar Közlöny 2017. évi 90. számában, június 14-én került kihirdetésre a 2017/2018. évi tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: 2017/2018. tanév rendje rendelet). 

A 2017/2018. tanévben a tanítási év  első tanítási napja: 2017. szeptember 1. (péntek)  utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek). 

Őszi szünet: 

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2017. november 6. (hétfő). 

Téli szünet: 

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2018. január 3. (szerda). 

Tavaszi szünet: 

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 
2018. április 4. (szerda). 

Első félév vége: A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. 

Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon: 2018.június 1. 

Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. 



 

Szülői értekezlet: 2017. szeptember 12-16. 

         2018. január 23-26.  

Tanítási napok száma:  

A 2017/2018. tanévben a tanítási napok száma  az általános iskolákban száznyolcvan nap,  a nappali oktatás munkarendje szerint működő 

szakgimnáziumban százhetvennyolc nap,  a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában a tanítási 

napok száma százhetvenkilenc nap. 

Témahetek:  

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek 

játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. A nevelési-oktatási intézmények – amennyiben erre 

igényük van – a programok megtartásához önkéntesek (pénzügyi, infokommunikációs, valamint fenntarthatósági szakemberek) közreműködését is kérhetik, 

nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát. A témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:  

 Pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között; 

 Digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között;  

 Fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között 

Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. illetve 2018. június 1. 

  

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása  

 Arany János EGYMI  

 - 2017. november 10.    1. nap: Pályaorientációs nap 



 

 - 2017. év november 13.   2. nap: Őszi nevelési értekezlet                   

 - 2018. év március 27.    3. nap: Tavaszi nevelési értekezlet 

 - 2018. június 4.                               4. nap: Adminisztrációs nap 

 - 2018. június 6.          5. nap: Kirándulás 

              - 2018.június 8.       6. nap: Gyermeknap (DÖK) 

+ Szakiskolai nap 

2018. május 2.                 7. nap: Tapasztalatcsere 

 

               Ezredéves Tagintézmény 

- Félévi értekezlet: január  

- Szakmai nap - tanulmányi verseny: április 

- Szakmai nap -  tapasztalat csere: május 

- Gyermeknap: május 

- Ballagás - Évzáró: június 15. 

 

3. Nemzeti ünnepek: 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a 

kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei 

és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolásra érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontjai a 

szakmai munkaközösségek munkatervében szerepelnek. 



 

Intézményi munkaterv 

Az összevont intézményi munkatervbe kizárólagosan azok a tevékenységek, programok kerültek be, amely az intézmény egészét érintik. Az 

egyes intézményegységekre, tagozatokra vonatkozó munkatervek a részletes leírásban szerepelnek. 

Szeptember  

o Évnyitó tantestületi értekezlet – intézményi szintű 

o Munkaközösségi megbeszélések (mk. vezetők))  

o Szülői értekezletek (osztályfőnökök) 

o Önértékelési munkacsoport , megbeszélés (munkacsoport vezetője) 

o Szakkörök elindítása  

o Tanmenetek leadása 

o Sportversenyek 

o Autómentes Világnap (környezeti nevelési munkacsoport) 

o Felkészülés a pedagógusminősítésre 

Október: 

o Zene Világnapja (okt.1.) alapfok, szakiskola 

o Állatok Világnapja (okt.4.) DÖK 

o Aradi vértanúk napja alapfok  

o Közlekedési nap  



 

o EFT leadása (okt.15.) oszt. főnökök 

o Óralátogatások megszervezése (mk.vez.) 

o Okt. 23. - részvétel a városi megemlékezéseken oszt. főnökök 

November: 

o Szép olvasó verseny  

o Őszi nevelési értekezlet – intézményi szintű 

December: 

o Adventi gyertyagyújtás (oszt. keretben) oszt. főnökök 

o Mikulás  

o Részvétel a városi karácsonyon  

o Iskolai karácsonyi ünnepség  

Január 

o Szülői értekezlet  

o Félévi tantestületi értekezlet – intézményi szintű 

Február: 

o Farsang  

Március: 

o Márc. 15. – nemzeti ünnep  



 

o Vers- és énekverseny (iskolai forduló)  

o Víz Világnapja (márc.22.)  

Április: 

o Autizmus Világnapja (ápr.2.)  

o Tavaszi nevelési értekezlet – intézményi szintű 

o Költészet Napja (ápr.11.)  

o Föld Napja (ápr.22.)  

Május: 

o Madarak, fák napja alapfok,  

o Tanulmányi kirándulások szervezése, lebonyolítása  

o Gyereknap (DÖK) 

Június: 

o Nemzeti összetartozás napja (jún.4.) Sebestyén Anikó 

o Osztálykirándulások 

o Tanévzáró, ballagás 

o Évzáró értekezlet – intézményi szintű 



 

 

Munkaközösségi munkatervek 
I.) Általános iskolai mk. 

 

Az idei tanévben új munkaközösség alakult, kibővült feladatkörrel: az alapfok alsó és felső tagozatán tanító pedagógusok szakmai 

munkaközössége.  

Tagjai: az intézmény alapfokú nevelését – oktatását ellátó pedagógusok.  

 

A NEVELŐ – OKTATÓ MUNKÁNK PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEI: 

 „ A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a 

szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését 

biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. ” (2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről) 

  

A MUNKAKÖZÖSSÉG FŐ FELADATAI, CÉLKITŰZÉSEI: 

 Magas szintű nevelő – oktató munka. 

 A tanulók alapkészségeinek, alapkompetenciáinak, személyiségének fejlesztése. 

 A kulcskompetenciák kialakítása; a segítségkérés, segítségnyújtás különböző formáinak megismertetése a társadalmi beilleszkedés érdekében 

fontos feladatunk a felső tagozaton. Ennek színterei a tanítási órákon és szabadidős tevékenységeken kívül a habilitációs foglalkozások.  

 Tanulási motivációk kialakítása. 

 Az egyén képességeinek felismerése, a tanulók egyéni fejlesztése. 

 Tartalomba ágyazott képességfejlesztés tanórák során. 

 Év eleji mérés eredményeire épülő fejlesztő tevékenység tervezése. 



 

 Versenyekre való felkészítés, tanulmányi versenyek szervezése. 

 Esélyegyenlőségi program végrehajtása; tehetséggondozás, fejlesztés, felzárkóztatás. 

 Szakkörök szervezése. 

 Környezettudatos és egészséges magatartásra nevelés; Ökoiskolai szemléletmód kialakítása. 

 A tanulók társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. 

 Felkészülés a pedagógusminősítésre, segítségnyújtás kis csoportokban a portfólió összeállításában.  

 A tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordítottunk: a tanórai változatos munkaformák lehetőséget adnak a tanulók számára egyéni 

képességeik kibontakoztatására. A szakköröket érdeklődési körüknek megfelelően választhatják meg. 

 Pedagóguskompetenciák növelése továbbképzések során. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fejlesztése kiemelt figyelemmel, nyomonkövetése. 

 

Intézményünk 2017-ben elnyerte a Bázisintézmény címet. „Bázisintézményi működésünk célja, hogy forrásközpontként, tervezett és szervezett 

formában nyújtson lehetőséget a tudásmegosztásra. Szeretnénk széleskörű szakmai és társadalmi kapcsolatrendszerünket újakkal bővíteni, 

széleskörű hálózati tanulás részesei lenni” 

/Forrás: Bázisintézményi munkaterv – Mészárosné Törzsök Zsuzsanna intézményvezető; Lugosiné Neumann Márta intézményi koordinátor/ 

 

HÓNAP FELELŐS 

SZEPTEMBER 

- Munkaközösségi foglalkozás 

Téma: - tanmenetek 

- munkaterv 

- adminisztráció 

- ügyeleti rend 

- a hónap feladatainak áttekintése 

igazgató 

munkaközösség-vezető 



 

- Év eleji felmérések osztályfőnökök, szaktanárok 

- Kiscsoportos munkaközösségi foglalkozás 

Téma: - team – munkában új kollégák mentorálása,     

  segítése 

- tantárgyi szabályozók áttekintése 

munkaközösség-vezető  

- Pedagógiai ellenőrzés, értékelés indítása igazgató 

- Autómentes Világnap, részvétel a Mobilitási hét rendez-  

vényein 09. 18-22. 
Környezeti nevelés munkacsoport 

- Szülői értekezletek osztályfőnökök 

- Szakkörök indítása igazgató 

- Ügyelet ellenőrzése folyamatosan igazgató, igazgatóhelyettes 
 

- Továbbképzési terv alapján pedagógusok részvétele  

  továbbképzéseken – folyamatosan, felkészülés a   

 pedagógusminősítésekre 

igazgató 

- Tehetséggondozás; felkészítés tanulmányi versenyekre – 

folyamatosan 
munkaközösség-vezető 

- Felzárkóztatás – foglalkozások habilitációs, fejlesztő 

órákon – folyamatosan 
igazgató, igazgatóhelyettes 

- Szüreti mulatság, néphagyományok, táncház 
Pothárnné Gárdonyi Ágnes,  

Kiss Ilona 

  

OKTÓBER 

- Törzslapok elkészítése osztályfőnökök 

- Október l. : Zene Világnapja  
Villányi Gyuláné,  

Bíró Tamás 

- Október l. : Idősek Világnapja  Molnár Ágnes, Pálné Véber Éva 

- Október 6.: Aradi Vértanúk Napja -  megemlékezés 
Bakonyiné Lajtos Andrea 

Hollósy Emőke 

- Szépíró verseny, iskolai forduló osztályfőnökök 

- Megemlékezés az l956. október 23-i forradalomról 

   - részvétel a városi rendezvényeken 
osztályfőnökök 



 

  -  emlékhelyeken,  

   - iskolai ünnepségen 

- Egyéni fejlesztési tervek leadása osztályfőnökök 

- Kiscsoportos munkaközösségi foglalkozás: 

tantárgycsoportos megbeszélés 

Pothárnné Gárdonyi Ágnes, 

munkaközösség-vezető 

  

NOVEMBER 

- Szépolvasó verseny- iskolai tanulmányi verseny  

Cserkész Erzsébet, 

Pothárnné Gárdonyi Ágnes,  

Almási Gabriella 

- Arany János születésének 200. évfordulója  - sírjának 

megkoszorúzása (tanulmányi kirándulás) 

igazgató, igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-vezető 

- Munkaközösségi foglalkozás / nevelési értekezlet 

Téma: Társadalmi és szociális integráció,  

                        esélyegyenlőség 

igazgató 

- Honvédelmi szakkör: látogatás az Országházba Szabó Anita 

- 7. és 8. osztályos tanulók részvétele a pályaválasztási 

kiállításon. 
osztályfőnökök 

- A Suli-galéria: kiállítás a művészeti terápián készült 

alkotásokból. 
Papp Gabriella 

  

DECEMBER 

- Adventi gyertyagyújtás az osztálytermekben osztályfőnökök 

- Mikulás ünnepség 

 

Sebestyén Anikó, 

Csizmadia Lilla 

- Részvétel a Városi Karácsonyi ünnepségen, iskolai 

karácsonyi műsor 
 

„osztálykarácsony” 

Villányi Gyuláné, 

Szűcs Rita 
 

osztályfőnökök  

- Kiscsoportos munkaközösségi foglalkozás 

Téma: - karácsonyi ajándékkészítés 

Horog Leila, Hollósy Emőke,  

Pocik Vera 



 

- Mézeskalács készítés / karácsonyi ajándék  készítés napközis nevelők 

 

JANUÁR 

- Félévi értékelések osztályfőnökök 

- Szülői értekezlet osztályfőnökök 

- Szépíró verseny, területi forduló osztályfőnökök 

- Munkaközösségi foglalkozás 

      Téma: tanulási stratégiák, technikák a  

                 nevelés - oktatásban; bemutató órák 

munkaközösség-vezető 

- Szépíró verseny  
magyar tantárgyat tanító 

pedagógusok 

- Továbbtanulással kapcsolatos feladatok igazgató 

- Január 22.  –  A magyar kultúra napja 

 (a felső tagozaton tartjuk) 

magyar tantárgyat tanító 

pedagógusok 

  

FEBRUÁR 

- Farsang  

 

munkaközösség-vezető, 

osztályfőnökök 

- Előadás: egyéni tanulási képességek fejlesztése 
igazgató,  

Lugosiné Neumann Márta 

- Vers– és mesemondó verseny Molnár Ágnes, Kiss Ilona 

- Kiscsoportos munkaközösségi foglalkozás 

       Téma: tanítás módszertani börze -     

                  képességfejlesztő logikai játékok,  

                  kompetenciafejlesztés 

Pothárnné Gárdonyi Ágnes,  

munkaközösség-vezető 

- A kommunizmus áldozatainak emléknapja:    

  február 25.  -  megemlékezés (8. évfolyam) 

Pálné Véber Éva,  

munkaközösség-vezető 

 

MÁRCIUS 

- Projekthét: Pénzügyi és vállalkozói témahét 03. 05-09. 
igazgató 

osztályfőnökök 

- Március 15. – ünnepség – részvétel, szervezése  Bakonyiné Lajtos Andrea 



 

- Tavasz Pedagógiai Napok: az Arany János EGYMI 

bemutatkozása (előadás, prezentáció, műhelymunka, 

bemutató óra, megbeszélés, intézmény bejárás) 

igazgató 

- Honvédelmi szakkör: részvétel a városi Katasztrófa-

védelmi versenyen 
Szabó Anita 

- Énekverseny 
György-Halmi Bettina,  

Molnár Ágnes 

- Tavaszi Pedagógiai Napok: az IKT felhasználási 

lehetőségei az egyes foglalkozások és tevékenységek során 

( előadás, prezentáció, bemutató óra, konzultáció) 

Lugosiné Neumann Márta, 

Pothárnné Gárdonyi Ágnes 

ÁPRILIS 

- Nevelési értekezlet/ munkaközösségi foglalkozás: 

  a projekt, mint módszer: „Vízkereszttől karácsonyig” – jó 

gyakorlat (előadás, prezentáció, projekt, bemutató) 

Lugosiné Neumann Márta, 

Pothárnné Gárdonyi Ágnes 

- Projekthét: Digitális témahét 04. 09-13. 
igazgató, 

osztályfőnökök 

- A Költészet Napja: április 11. munkaközösség-vezető 

- A Föld Napja: április 22. 

  Részvétel a városi Természetbarát találkozón a  

  Sárpentelei parkerdőben 

Környezeti nevelési munkacsoport 

- Projekthét: Fenntarthatósági témahét 04. 23-37. 
igazgató, 

osztályfőnökök 

- Komplex tanulmányi verseny szervezése; 

- Részvétel a komplex tanulmányi versenyen 

igazgató, 

a versenyre felkészítő tanárok 

- A Holokauszt áldozatainak Napja: április 16. –  

  megemlékezés a 8. évfolyam tanulóinak  
Szűcs Rita 

- Munkaközösségi megbeszélés: kommunikáció, 

vitakultúra, személyiségfejlesztés 
munkaközösség-vezető g-vezető 

  

MÁJUS 

- Tanulmányi kirándulások szervezése osztályfőnökök 

- Alsó tagozat: Családi nap: Anyák napi köszöntés osztályfőnökök 



 

- Városismereti séta 

Kisfalusi Roberta, 

Bakonyiné Lajtos Andrea, 

Csizmadia Lilla 

- Munkaközösségi megbeszélés:  

Téma: éves szakmai munka értékelése 

igazgató, 

munkaközösség-vezető 

- Honvédelmi nevelés: A Honvédelem Napja 05. 20 Szabó Anita 

  

JÚNIUS 

- Június 4. Nemzeti összetartozás napja Zánthó Tibor 

- Tanév végi felmérések, értékelések osztályfőnökök 

- Tanulmányi kirándulások lebonyolítása osztályfőnökök 

- Ballagás osztályfőnökök 

 
 

II. Testnevelés és mozgásfejlesztés munkaközösség 

Az újonnan alakult testnevelés és mozgás munkaközösség feladata a tanulók mozgásfejlesztése, a mozgás és a sport megszerettetése és ezen 

keresztül az egészséges életmód igényének kialakítása. Munkaközösségünknek nem csak a mindennapos testnevelés órák megtartása, hanem a 

mozgásfejlesztésre, gyógytestnevelésre szoruló tanulók ellátása is a feladata. Az elmúlt évekhez hasonlóan, ebben a tanévben is rendezünk és 

részt veszünk szabadidős, megyei és országos szintű versenyeken. 

Szeptember 

 Az újonnan megalakult munkaközösség, szervezése, közös célok, követelmény rendszer és szabályok kialakítása, megbeszélése 

 Mozgásfejlesztő terem kialakítása, új eszközök vásárlása 

 Mozgásfejlesztésre szoruló tanulók habilitációs és gyógytestnevelés órára való beosztása 

 Megyei Atlétika Diákolimpia, TANAK 

 Szomszédoló Kupa, labdarúgó bajnokság 



 

 Dokumentációk, versenynaptár, eszközök átnézése, karbantartása 

 Kapcsolattartás a telephelyeken dolgozó testnevelő és mozgásfejlesztő kollegákkal 

Október 

 Megyei Labdarúgás Diákolimpia, TANAK 

 Megyei Kosárlabda Diákolimpia, TANAK 

 Kegyeleti futás 

 Szakmai megbeszélés: mozgásfejlesztést végző kollegáknak  

November 

 Asztalitenisz Megyei Diákolimpia, TANAK 

 Alsós váltóverseny, Arany 

 Különböző mozgásterápiák megbeszélése (SZIT) 

December 

 Mikulás kupa 

 Szakiskolás labdarúgó bajnokság, Győr 

 Különböző mozgásterápiák megbeszélése: alapozó terápia 

Január 

 Megyei Zsinórlabda Diákolimpia,TANAK 

 Nehezen mozgó tanulók váltóversenye 

 Különböző mozgásterápiák megbeszélése: rehabilitációs úszás 

Február 

 „Kapkodd a lábad!” alsós váltóverseny, Diákolimpia, TANAK 

 Zsinórlabda Diákolimpia Országos Döntő, Kecskemét 

 Megyei Asztalitenisz, Diákolimpia, TANAK 

 Különböző mozgásterápiák megbeszélése: gyógytestnevelés 



 

Március 

 Március 15. Labdarúgó Kupa  

 Különböző mozgásterápiák megbeszélése: konduktív pedagógia 

 Arany-Sportnap 

Április 

 Megyei Labdarúgás, Diákolimpia, TANAK 

 Megyei Mezei futás, Diákolimpia, TANAK 

 „ Kapkodd a lábad” Diákolimpia Országos Döntő, Miskolc 

 Megyei Szabadidősport rendezvény Bregyó Sportközpont 

 

Május 

 Megyei Atlétika Diákolimpia, TANAK,  

 Labdarúgás Diákolimpia Országos Döntő, Szekszárd 

 Atlétika Diákolimpia Országos Döntő, Győr 

 Mezei futás Diákolimpia Országos Döntő, Gödöllő 

 Szakiskolások Országos Sportfesztiválja, Székesfehérvár 

 

Június 

 Szomszédoló Labdarúgó Kupa 

 Tanár-diák sportvetélkedők 



 

III. Autizmussal élő tanulókat nevelők munkaközössége I.  

(Budai úti Telephely) 

A 2017/2018-as tanévtől autizmussal élő tanulóink fejlesztése a Budai úti telephelyen (Székesfehérvár, Budai út 90.) 9 iskolás csoportban 

történik. A „C” csoportban az 1-4. évfolyamos, a „B” csoportban az 5-8. évfolyamos tanulóink oktatása a tanulásban akadályozottak tanterve 

szerint történik. Az „E”, „F”, „H”, „I”, „J” csoportokban az értelmileg akadályozottak tanterve alapján folyik a tanulók oktatása. „G” 

csoportunkba új, első osztályos tanulóink beszoktatása, fejlesztése történik. A „D” készségfejlesztő iskolai csoportként működik.   

Feladatuk a csoportok szakmai munkájának tervezése, szervezése, végrehajtása, koordinálása, kapcsolattartás a szülőkkel és a fejlesztésben részt 

vevő szakemberekkel. 

A munkaközösség tagjai: Az autizmussal élő tanulók iskolai csoportjaiban nevelő, oktató munkát végző valamennyi pedagógus. 

 

A munkaközösség kiemelt céljai: 

 Magas szintű gyógypedagógiai oktató – nevelő munka az általános szakmai és fejlesztési követelményeknek megfelelően.  

 A csoportokban dolgozó pedagógusok szakmai munkájának összehangolása, hatékonyságának növelése.  

 Új módszerek, diagnosztikai eljárások megismerése, felhasználása révén egységes szakmai protokoll kialakítása, megismertetése, 

alkalmazása 

 Szülőklub, tanácsadás 

 Belső továbbképzések megszervezése, lebonyolítása. 

 Rendszeres hospitálások a csoportokban. 

 Egyénre szabott tervezőmunka megvalósítása. 

 Tanulóink egyéni fejlesztése  



 

 Részvétel továbbképzéseken, szakmai napokon, konferenciákon. 

 Segíteni tanulóink részvételét iskolán kívüli programokon (csoportra vagy egyénre szabottan tervezhető). 

 Ünnepek megszervezése, megemlékezés jeles napokról (csoportra vagy egyénre szabottan tervezhető). 

 

Folyamatos feladataink: 

 Új kollégák ismereteinek bővítése, munkájuk segítése (belső továbbképzések tartása). 

 Osztályfőnöki megbeszélések (kéthetente, aktuális feladatoktól függően). 

 Tanulók számára legeredményesebb egyéni fejlesztési tervek kidolgozása. 

 A tanév során fokozott figyelmet fordítunk a csoportokban folyó team-munka megvalósulására, hatékony működtetésére (havi szintű 

csoportmegbeszélések). 

 Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel („nyílt órák”, szükség szerint egyéni problémafeltáró beszélgetések). 

 Rendezvények és pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése. 

 Bekapcsolódunk az ökoiskola kínálta programokba, a pozitív értékrendet beépítjük egyes tanulóink tananyagaiba, a gyerekek állapotának 

figyelembevételével, egyénekre szabottan.  

 Egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés folyamatos beépítése a mindennapi életünkbe 

 

Szakmai feladatok, események Felelősök 

Szeptember  

Munkaközösség vezető választás, munkaközösség Mészárosné Törzsök Zsuzsanna 



 

megalakulása Iszákné Spiczmüller Marianna 

Munkaközösségi foglalkozás: éves munkaterv kialakítása, 

új osztályfőnökök tájékoztatása, tanügyi dokumentációk 

Berzsák Katalin 

munkaközösség tagjai 

Szülői értekezletek megtartása osztályfőnökök 

Lépcsőzetes iskolakezdés megvalósítása, új tanulók 

beszoktatása, megfigyelések, felmérések megkezdése 

osztályfőnökök 

Ügyelet megszervezése Bruzsa Dóra 

Csoportmegbeszélések osztályfőnökök 

Bekapcsolódás a Sport Világnapja rendezvényébe Horváth Miklósné 

Október  

Új kollégák munkájának segítése, hospitálások beindítása Berzsák Katalin 

Aula dekorálása – Suli Galéria kialakítása, aktualizálása 

(folyamatos éves feladat) 

Horváth Adrienn 

Lendvai Alexandra 

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, leadása osztályfőnökök 

Csoportmegbeszélések osztályfőnökök 

Munkaközösség foglalkozás – belső továbbképzés 

Téma: Az autizmus elméleti és gyakorlati alapjai 

Hüll- Balajthy Lilla 

Berzsák Katalin 

Szüreti témájú csoportközi foglalkozás Böröcz Brigitta 

November  

Márton napi játékos csoportfoglalkozás Balogh Anita 

Nyílt napok megszervezése, lebonyolítása osztályfőnökök 



 

Munkaközösségi foglalkozás – belső továbbképzés 

Téma: Szülőkonzultáció, kapcsolattartás módjai 

Pócsik András 

Berzsák Katalin 

Pályaválasztásai hét programjain való részvétel  

„B”, „D” csoport tanulói részére 

Székely Judit  

Spitzmüller Gyuláné 

Nevelési értekezlet 

Kiscsoportos foglalkozások autizmus témában 

tantestület 

Berzsák Katalin 

December  

Karácsonyi készülődés csoportonként osztályfőnökök 

Karácsony közös megünneplése  Spindler Judit 

Sziksz Zsuzsanna 

Csoportmegbeszélések osztályfőnökök 

Szülőklub, témája: Karácsonyi készülődés Balogh Anita,  

Spitzmüller Gyuláné 

Csoportmegbeszélések osztályfőnökök 

Január  

Munkaközösségi megbeszélés, kiscsoportos foglalkozás 

Téma: félévi értékelések, adminisztráció, intézményi 

dokumentumok változásának előkészítése, határidők 

Berzsák Katalin 

 

Félévi értékelések elkészítése osztályfőnökök 

Szülői értekezletek megtartása osztályfőnökök 

Csoportmegbeszélések osztályfőnökök 



 

Február  

Csoportmegbeszélések osztályfőnökök 

Farsangi mulatság megszervezése, lebonyolítása Szabó Adrienn 

Horváth Miklósné 

Játékos sportdélután a farsang jegyében Várhalmi Viktória 

Nyílt nap az Arany EGYMI tanulásban akadályozottak 

osztályaiban dolgozó, autista tanulókat integráló 

pedagógusok részére 

Berzsák Katalin 

osztályfőnökök 

Munkaközösségi foglalkozás – belső továbbképzés: 

Téma: Viselkedésrendezés, konfliktuskezelés 

Hüll- Balajthy Lilla 

Berzsák Katalin 

 

Március  

Bekapcsolódás a Bázisintézményi pályázati programba-

autista csoportjaink bemutatkozása: nyílt órák, bemutatók, 

konzultációk tartása az érdeklődők részére 

Iszákné Spiczmüller Marianna 

Berzsák Katalin, Székely Judit 

Hüll- Balajthy Lilla 

Húsvéti csoportközi foglalkozás Bruzsa Dóra, Böröcz Brigitta 

Téma hét: pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete Székely Judit 

Csoportmegbeszélések osztályfőnökök 

Április  

Az Autizmus Világnapjának megünneplése Iszákné Spiczmüller Marianna 

Berzsák Katalin 



 

Autizmus Világnapi sportrendezvények: reggeli torna, 

„Fussunk kékben!” 

Sziksz Zsuzsanna 

Várhalmi Viktória 

„Művész- Kék” alkotások tanulói munkákból,  

Suli Galéria rendezése  

Horváth Adrienn 

Lendvai Alexandra 

Téma hét: digitális témában Pócsik András 

Téma hét: fenntarthatóság és környezettudatosság Spitzmüller Gyuláné 

Csoportmegbeszélések osztályfőnökök 

Munkaközösségi foglalkozás – belső továbbképzés 

Téma: Kamaszkori változások, kezelésük 

Pócsik András 

Berzsák Katalin 

Kapcsolatfelvétel a Szakértői Bizottság pszichológusaival, 

gyógypedagógusaival, konzultáció, tanulók megfigyelése 

Iszákné Spiczmüller Marianna 

Berzsák Katalin 

Tankönyvrendelés elkészítése, leadása osztályfőnökök 

 

Május  

Tanulmányi kirándulások előkészítése osztályfőnökök 

Munkaközösségi foglalkozás 

Téma: módszertani ötletbörze, saját készítésű eszközök, 

linkgyűjtemény használata, tapasztalatok átadása 

Bruzsa Dóra 

Horváth Miklósné 

Kontroll köteles tanulók pedagógiai véleményeinek 

elkészítése, kontrollkérő lapok kitöltése 

osztályfőnökök 

 

Munkaközösségi megbeszélés. Téma: tanév végi Berzsák Katalin 



 

felmérések, év végi értékelés elkészítése, adminisztráció 

Csoportmegbeszélések osztályfőnökök 

Nyílt napok lebonyolítása osztályfőnökök 

Június  

Tanulmányi kirándulások lebonyolítása osztályfőnökök 

Gyermeknap megünneplése játékos sportfoglalkozásokkal Horváth- Vadász Dóra 

Várhalmi Viktória 

Munkaközösségi megbeszélés, téma: a tanév szakmai 

munkájának értékelése, eredmények, célok  

Csoportmegbeszélések 

Berzsák Katalin 

 

osztályfőnökök 

Nyárköszöntő játékos csoportfoglalkozások osztályfőnökök 

Tanévzáró ünnepség megszervezése Iszákné Spiczmüller Marianna 

osztályfőnökök 

Autista nyári tábor megszervezése  Iszákné Spiczmüller Marianna 

Berzsák Katalin 



 

IV.) Autizmussal élő tanulókat nevelők munkaközössége II.  

       Liget sori  telephely 

A 2017/2018-as tanévtől új munkaközösség alakult a Liget sori telephelyen működő óvodai és integrációt előkészítő, részleges integrációt végző 

iskolai csoportjainkból. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola épületének külön részében kaptak helyet azok a gyermekek, akik felkészíthetőek 

a részleges integráció megkezdésére, valamint itt folyik autizmussal élő óvodás korú gyermekeink nevelése, fejlesztése is.  

 A már meglévő két óvodai csoportunkhoz csatlakozott a Gyöngyvirág Óvodában eddig helyet kapó szegregált autista csoport. Így a gyermekek 

oktatása, nevelése most már három óvodai (óvoda I., II., III.) és egy iskolai csoportban ( „A” csoport) történik. Az „A” csoportban a szakértői 

vélemények valamint az egyéni képességek, készségek alapján strukturálódnak tanulóink, így az életkor és osztályfok alapján nem alkotnak 

homogén csoportot. 

A csoportvezető pedagógusok feladata a csoportok szakmai munkájának tervezése, szervezése, végrehajtása, koordinálása, kapcsolattartás a 

szülőkkel és a fejlesztésben részt vevő szakemberekkel, pedagógusokkal (logopédus, mozgásfejlesztő, többségi iskola pedagógusai).  

Munkaközösség Tagjai: Az autizmussal élő tanulók óvodai és iskolai csoportjaiban nevelő, oktató munkát végző valamennyi pedagógus. 

A munkaközösség kiemelt céljai: 

 Magas szintű gyógypedagógiai oktató – nevelő munka az általános szakmai és fejlesztési követelményeknek megfelelően.  

 Új módszerek, diagnosztikai eljárások megismerése, felhasználása, egységes szakmai protokoll kialakítása, alkalmazása. 

 Tanulóink egyéni fejlesztése (szociális és kommunikációs képességek fejlesztése, gondolkodás fejlesztése, segítségnyújtás megfelelő 

alkalmazása, motivációs lehetőségek kihasználása, értékelés, jutalmazás módjainak alkalmazása, viselkedésterápia alkalmazása, alternatív 

viselkedési módok tanítása). 

 Egyénre szabott tervezőmunka megvalósítása. 

 Egyéni és csoportmunkában történő munkavégzés képességének kialakítása. 



 

 A csoportokban dolgozó pedagógusok szakmai munkájának összehangolása, hatékonyságának növelése.  

 Rendszeres hospitálás a csoportokban. 

 Részvétel továbbképzéseken, szakmai napokon, konferenciákon. 

 Belső továbbképzések megszervezése, lebonyolítása. 

 Ünnepek megszervezése, jeles napokról való megemlékezés (csoportra vagy egyénre szabottan tervezhető). 

 Tanulóink részvételének segítése iskolán kívüli programokon (csoportra vagy egyénre szabottan tervezhető). 

 Szülőklub, tanácsadás. 

Általános feladataink: 

 Új kollégák munkájának segítése, ismereteinek bővítése. 

 A csoportokban folyó team-munka megvalósítása, hatékony működtetése.  

 Csoport megbeszélések (havi rendszerességgel). 

 Tanulók számára legeredményesebb egyéni fejlesztési tervek kidolgozása. 

 Az „A” csoportban a szakmai protokollnak megfelelő integráció működtetése. 

  Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel („nyílt órák”, szükség szerint egyéni problémafeltáró beszélgetések). 

 Rendezvények és pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése. 

 Ökoiskolai programban való részvétel, a pozitív értékrend beépítése a tananyagba ( csoportra vagy egyénre szabottan tervezhető).  

 Egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés a mindennapi életünkbe. 

Szeptember Felelős 

 Új munkaközösség megalakulása, munkaközösség-vezető választás. 

 

Mészárosné Törzsök Zsuzsanna, 



 

 

 Új csoport befogadása, telephely megismertetése, szokások, rutinok kialakítása. 

 Munkaközösségi foglalkozás témája: új csoportvezető, pedagógusok tájékoztatása, adminisztráció, 

dokumentáció megbeszélése, éves munkaterv összeállítása, feladatok kijelölése. 

 

 Autizmus spektrum zavar óvodai, általános iskolai dokumentációja. 

 Új gyermekek beszoktatása, megfigyelések, felmérések elvégzése. 

 

 Csoportmegbeszélések megkezdése. 

 Egyéni fejlesztési, tanulási tervek írásának megkezdése. 

 Szülői értekezletek megtartása. 

 Szülői munkaközösség alakulása.  

 Integrációban résztvevő gyermekek osztályának, tanárainak, órarendjének egyeztetése a többségi 

pedagógusokkal. Az integráció folytatásának átbeszélése az osztályfőnökökkel. Esetleges integráció 

megkezdésének jelzése, egyeztetés elindítása  az SNI koordinátorral,többségi intézmény vezetőivel. 

 Szüreti mulatság. 

Iszákné Spitzmüller Mariann 

 

Rába Judit Helga 

 

Rába Judit Helga 

 

Csoportvezetők 

 

Pedagógusok 

Csoportvezetők 

Rába Judit Helga 

Faragó Csilla 

Október Felelős 

 Hospitálások. Pedagógusok 



 

 Csoportmegbeszélések, Egyéni fejlesztési tervek leadása. 

 Munkaközösségi megbeszélés: beszoktatás, csoportok működésének, tapasztalatoknak 

megbeszélése. Módszertani alapok ismétlése, új kollégák segítése. 

Csoportvezetők 

Rába Judit Helga 

November Felelős 

 Csoportmegbeszélések. 

 Munkaközösségi megbeszélés: napirend, önállóság, önkiszolgálás. 

 Márton-napi megemlékezés. 

Csoportvezetők 

Rába Judit Helga 

Vörös Attiláné 

December Felelős 

 Egyéni tanulási tervek írása. 

 

 Mikulás nap. 

 Ádventi gyertyagyújtás. 

 Készülődés a karácsonyra. 

 

Iskolai csoport pedagógusai 

 

Faragó Csilla 

Csoportvezetők 

 

Rába Judit Helga 



 

 Karácsonyi ünnep: Betlehemi játék. 

 

 Szülő klub foglalkozás: karácsonyi kézműveskedés. 

 

 Csoportmegbeszélések. 

Rába Judit Helga 

Csoportvezetők 

Január Felelős 

 Munkaközösségi megbeszélés, témája: adminisztráció, határidők, második félévi teendők. 

 Integrációban résztvevő gyermekek tanulmányainak megbeszélése a többségi pedagógusokkal. 

 Félévi szöveges értékelések megírása, tájékoztató kiadása. 

 Egyéni fejlesztési tervek módosítása. 

 Szülői értekezletek megtartása. 

 Csoportmegbeszélések. 

Rába Judit Helga 

 

 

 

Csoportvezetők 

Február Felelős 

 Csoportmegbeszélések. Csoportvezetők 



 

 

 Farsangi mulatság. 

 Munkaközösségi megbeszélés: aktuális nehézségek, problémás helyzetek, viselkedésrendezés, 

egyéb terápiás eljárások.  

Faragó Csilla 

Rába Judit Helga 

 

Március Felelős 

 Tavaszi pedagógiai napok: az autizmussal élő tanulók integrációjának lehetőségei. 

 

 Nyuszi várás: csoportközi foglalkozások. 

 

 Csoportmegbeszélések. 

 Egyéni tanulási tervek megírása. 

Iszákné Spitzmüller Mariann, Rába 

Judit Helga 

Csoportvezetők 

 

Iskolai csoport pedagógusai 

Április Felelős 

 Autizmus világnapja. 

 

 A föld napja: növények ültetése. 

Iszákné Spitzmüller Mariann, Rába 

Judit 

Pintér Henrietta 



 

 

 Csoportmegbeszélések. 

Csoportvezetők 

Május Felelős 

 Anyák napja. 

 Gyermeknap. 

 Tanulmányi kirándulások. 

 Csoportmegbeszélések. 

 Munkaközösségi megbeszélés, témája: év végi felmérések, értékelések elvégzése, adminisztráció, 

határidők. 

 Kontroll köteles tanulók pedagógiai véleményének megírása, kontrollkérő lap kitöltése. 

 Tankönyv igények felmérése. 

Csoportvezetők 

 

 

Rába Judit Helga 

Június Felelős 

 Tanév végi szöveges értékelések, bizonyítvány megírása, adminisztráció elvégzése. 

 Autista nyári tábor előkészítése. 

 Tanévzáró ünnepségek megszervezése csoportonként 

Csoportvezetők 

 



 

 

V-VI.) Szakiskolai munkaközösség terve  

 

A munkaközösséghez tartozó szakmák, osztályok: 

 Asztalosipari szerelő rész-szakképesítés 2 évf./ 9.-10.c 

 Kőműves és hidegburkoló 4 évf. / 11.-12.b 

 Virágkötő rész-szakképesítés 2évf. / 9.-10.f 

 Konyhai kisegítő rész-szakképesítés 2évf./ 9.-10.g 

 Számítógépes adatrögzítő rész-szakképesítés 2évf. / 9.-10.e 

 Kerti munkás rész-szakképesítés 2évf. / 9.h 

 Textiltermék-összeállító 2évf./ 10.a 

 Lakástextil-készítő 2 évf./ 9.a 

 9. előkészítő osztályok: 9E.I., 9E.II, 9E.III. 

A munkaközösség tagjainak feladatai: 

 Munkaközösség megalakulása, munkaközösségi vezetők választása A pedagógusok és a munkaközösségek munkájának összehangolása 

 Új telephelyre beköltözés, tantermek, tanműhelyek kialakítása, széppé, otthonossá tétele 

 Új kollégák segítése 



 

 Téma hetek megszervezése, lebonyolítása:  

 „Szakmák éjszakája” programhoz való csatlakozás 

 Esélyegyenlőségi Tematikus programsorozat eseményeinek tovább bővítése 

 Az intézményi önértékelés előkészítése, elkészítése 

 Tehetséggondozási program megtervezése, megvalósításának előkészítése 

 Iskolai honlap gondozása, megvalósult pályázatok eseményeinek feltöltése 

 Tanulóink nyomon követése 

 Önkormányzati-,civil-,valamint az üzleti szféra szereplőinek együttműködésének bővítése az SNI fiatalok munkaerő-piaci 

integrációjának jegyében 

 Osztályozó értekezletek előtti konzultálás, egyeztetés az azonos területen dolgozó kollégákkal 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése az új elvárásoknak megfelelően 

 Szakmai konzultációk szervezése a hatékonyabb tanítás érdekében 

 Szakmai napok szervezése, melynek célja, a Szakiskola bemutatása a szülőknek, kollegáknak, leendő diákoknak, városunknak 

 Komplex szakmai vizsgáztatási rendszer folyamatos működtetése 

 A tanórák, foglalkozások szakszerű színvonalas megtartása, a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára 

 A tanulók tovább haladásának, pályaválasztásának segítése, irányítása, a szakiskolai lehetőségek kihasználás 

 Pályaválasztási tanácsadó központtá válás előkészítése, sikeres működésének kialakítása, szakmai tervének elkészítése 

 Tanulmányi versenyekre való felkészítés SZKTV, Szakma sztárra. 



 

 Szakmai fejlődés elősegítése, belső képzés megszervezése, hospitálások 

 Egységes, hatékony nevelői koncepció kialakítása, különösen a nehezen kezelhető tanulók esetében 

 Az örökös ökoiskola kritériumrendszerével kapcsolatos elvárások, feladatok teljesítése 

 Óralátogatások, óramegbeszélések megszervezése 

 Felkészülés a pedagógus minősítésre, tanfelügyeleti ellenőrzésre 

 A tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése 

 A család és az iskola kapcsolatának erősítése 

 Esztétikus, kulturált környezet megteremtése 

 Szakmai önképzés, hospitálások 

 Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok írása 

 „Virágos Magyarországért” programban való együttműködés 

 A minden napos testnevelés mellett, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása, különböző versenyeken való részvétel 

 

Rendszeres munkaközösségi foglalkozásaink tervezett témái: 

Szakmai kérdések megbeszélése, egységes értékelés, módszerek, szemléletek, egységes naplóvezetés kialakítása 

Szakmacsoportok módszertani megbeszélése a hatékony tanítás érdekében 

Szemléltető eszközök használata 



 

 
 

Szakmai feladat, módszertan 
 

Szeptember 
 

Munkaközösség megalakulása 
 

Munkaközösségi foglalkozás: 

Éves munkaterv kialakítása, feladatok, ötletek 

munkaközösség tagjai 

Diákok adókártyáinak, tanulói azonosító, TAJ kártya és 

személyes iratainak elkészíttetése 

osztályfőnökök 

Szülői értekezletek megtartása osztályfőnökök 

Munkaközösségi foglalkozás: 

9.Előkészítő osztályok bemutatása 

Péterné Kovács Katalin 

Vuity Adrienn 

Bartyik Katalin, Borsodi Gyöngyi 

Határtalanul pályázat 2017.09.18-22. 

Erdélyi szakmai gyakorlat, kirándulás 

Fülöp Anita, Borsodi Gyöngyi, 

Fojtek Tibor 

Tanmenetek leadása munkaközösség tagjai 

Szülői klub megalakítása Sebestyénné Oroszi Ágnes 

Európai Mobilitás Hét programjaihoz kapcsolódva osztályfőnökök 

Október 
 

ERASMUS + 2017.09.30-10.21 

Spanyolországi szakmai gyakorlat  

Fülöp Anita 

Statisztika elkészítése osztályfőnökök 

Határtalanul pályázat 2017.10.09.-13. 

Erdélyi testvériskolánk fogadása, szakmai gyakorlat 

Fülöp Aniata, Borsodi Gyöngyi, 

Fojtek Tibor, vendég pedagógusok 

Állatok világnapja 
Kardos Anikó, Mesterházi 

Zoltánné Vas Ildikó 

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, aktualizálása osztályfőnökök 

Aradi vértanúk megemlékezés Némethné Csentei Gabriella 

Okt.23. megemlékezés Bartyik Katalin 

Munkaközösségi foglalkozás:9.a - 10 a. textiltermék- Horváth Márta, Borsodi Gyöngyi 



 

összeállító osztály szakmai bemutatása Sebestyénné Oroszi Ágnes,  

Székely Zsuzsa 

Határtalanul Pályázat 

Erdélyi témanap 

Fülöp Anita, Borsodi Gyöngyi, 

Fojtek Tibor 

Bp. Corvinus Egyetem őszi kertészeti napok 
Bozori Zsuzsanna, Szabó Tünde, 

Bőcsné Peresztegi Hajnalka 

Őszi nevelési értekezlet tantestület 

Munkaközösségi foglalkozás: 9-10.f. virágkötő szakma 

oktatóinak módszertani megbeszélés 

Bozori Zsuzsanna, Szabó Tünde, 

Bőcsné Peresztegi Hajnalka, 

Borsodi Gyöngyi 

Munkaközösségi foglalkozás: 9.-10.c. asztalosipari szerelő 

osztályok pedagógusainak, osztályfőnökeinek módszertani 

megbeszélés 

Mesterházi Zoltánné, Fojtek Tibor, 

Király Rudolf, Német István, 

Borsodi Gyöngyi 

Szigetszentmiklós Nagybani Virágpiac témanapjának 

megtekintése 

virágkötők 

Megyei Labdarúgó Diákolimpia 
Pipó Róbert, Galbács Sándor, 

Janda András 

Kosárlabda Megyei Diákolimpia 
Pipó Róbert, Galbács Sándor, 

Janda András 

Az IKT felhasználási lehetőségei az egyes foglalkozások és 

tevékenységek során 

Fülöp Anita Mázik Ildikó 

ERASMUS + megvalósítása a szakiskolai intézmény-

egységben 

Fülöp Anita, Mázik Ildikó 

November 
 

Pályaválasztási kiállítás/ Türr István Képzőközpont 
Fülöp Anita, Borsodi Gyöngyi, 

Keresztes-Kiss Szilvia 

Társadalmi integráció támogatása 

"…mert közös a világunk!" - jó gyakorlat 

Fülöp Anita, Sebestyénné Oroszi 

Ágnes 

Munkaközösségi foglalkozás: 9.-10.g. konyhai kisegítő 

szakma oktatóinak módszertani megbeszélés 

Kardos Anikó, Bartyik Júlia Imola, 

Mervay Tibor, Sebestyénné Oroszi 

Ágnes, Borsodi Gyöngyi 



 

Szakmai nyílt nap Fülöp Anita, Borsodi Gyöngyi 

Asztalitenisz Megyei Diákolimpia 
Pipó Róbert, Galbács Sándor, 

Janda András 

Szintvizsgák szervezése a szakképző évfolyamokban 
osztályfőnökök, szakoktatók, 

Borsodi Gyöngyi 

December 
 

Védőnői órák szervezése Iskolai védőnő 

Város Ádventi koszorújának elkészítése virágkötők 

Karácsonyi vásár Székesfehérvár belvárosában Szakkör vezetők 

Karácsonyi ünnepély szakiskolai tantestület 

Munkaközösségi foglalkozás:11.-12.b. 

Kőműves és hidegburkoló szakma oktatóinak módszertani 

megbeszélés 

Kovács Sándor, Keresztes Kiss 

Szilvia, Boda Gyula, Szabó József, 

Borsodi Gyöngyi 

Január 
 

Szakmasztár elődöntők elméleti oktatók, Borsodi Gyöngyi 

Félévi osztályozó értekezlet Fülöp Anita, tantestület 

Félévi bizonyítvány osztályfőnökök 

Szintvizsgák lebonyolítása Szakoktatók, Borsodi Gyöngyi 

Pályaválasztási nyílt nap 
Fülöp Anita, Borsodi Gyöngyi, 

Keresztes-Kiss Szilvia 

Feldhoffer kertészet látogatása (Martonvásár) virágkötők 

Munkaközösségi foglalkozás: 

9.-10.e. számítógépes adatrögzítő szakma oktatóinak 

módszertani megbeszélés 

Nagy Gáborné, Török Miklós, 

Mázik Ildikó, Borsodi Gyöngyi 

Február 
 

Farsang/ DÖK Némethné Csentei Gabriella 

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól osztályfőnökök 

Nyelvi vetélkedő Lohonyai Zoltán 



 

Szalagavató végzős diákoknak Keresztes-Kiss Szilvia 

SZKTV elődöntő elméleti oktatók 

Március 
 

Víz világnapja Kardos Anikó 

Székesfehérvári virágkertészet látogatása virágkötők 

Fogyatékkal élő gyermekek tehetség-gondozása Fülöp Anita, Piros Tünde 

Téma hét: Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás Sebestyénné Orosz Ágnes 

Három-negyedéves értékelés osztályfőnökök 

Esélyegyenlőségi tematikus hét szervezése Fülöp Anita 

Munkaközösségi foglalkozás: 

Végzős évfolyamok számára/ komplex szakmai vizsgáztatás 

osztályfőnökök, Szakoktatók,  

Borsodi Gyöngyi 

Április 
 

Holokauszt áldozatainak emléknapja osztályfőnökök 

Fák napja Piros Tünde 

Munkaközösségi foglalkozás: „Szakmák éjszakája” 
Borsodi Gyöngyi, Keresztes-Kiss 

Szilvia 

Költészet napja Lohonyai Zoltán 

Nevelési értekezlet tantestület 

Labdarúgó Megyei Diákolimpia /tavaszi forduló 
Pipó Róbert, Galbács Sándor, 

Janda András 

Téma hét: Digitális témában 
Nagy Gáborné, Mázik Ildikó, 

Török Miklós 

SZKTV döntő 
Szakoktatók, elméleti oktatók 

 

Téma Hét: Fenntarthatóság, környezettudatosság 
Balogh Laura, Szabó Tünde, 

Bozori Zsuzsanna 

Május 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kőműves szakmai szintvizsga 
Fülöp Anita, Borsodi Gyöngyi, 

Boda Gyula, Szabó József 

Kőműves írásbeli vizsgatevékenység 
Fülöp Anita, Keresztes-Kiss 

Szilvia, Borsodi Gyöngyi 

Madarak Fák napja Piros Tünde 

Tankönyvigény felmérése a 2018-2019 tanév 
osztályfőnökök, Kereszetes-Kiss 

Szilvia, Borsodi Gyöngyi 

Atlétika Megyei Diákolimpia/tavaszi forduló 
Pipó Róbert, Galbács Sándor, 

Janda András 

Zsinórlabda verseny 
Pipó Róbert, Galbács Sándor, 

Janda András 

Gyermeknap DÖK, Némethné Csentei Gabriella 

Országos Szakiskolás Sporttalálkozó a testnevelés munkaközösség 

Június 
 

Osztályozó értekezlet Fülöp Anita 

Pünkösdi virágálom 
Bozori Zsuzsanna, Szabó Tünde, 

Bőcsné Peresztegi Hajnalka 

Nemzeti emléknap 
Bartyik Katalin 

Írásbeli szakmai vizsgák 

Fülöp Anita, Borsodi 

Gyöngyi,Szakoktatók, elméleti 

oktatók 

Szakmai vizsgák 
Fülöp Anita, Borsodi Gyöngyi, 

Szakoktatók, elméleti oktatók 

Nyári gyakorlat 
Fülöp Anita, Borsodi Gyöngyi, 

Szakoktatók 

Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök 

Bankett, szerenád 
végzős osztályfőnökök, ballagtató 

osztályok 

Tanévzáró, ballagás Vuity Adrienn, Lohonyai Zoltán 



 

 

EZREDÉVES TAGINTÉZMÉNY 

 

Intézményünk kiemelt feladata: 

- a kompetencia alapú oktatás 

- projekt, mint módszer alkalmazása és megvalósítása különböző formákban 

- bázisintézményként a munkatervben vállalt feladatok megvalósítása 

Vannak intézményi szintű programjaink, de a programok többsége a munkaközösségek szervezésében zajlik. Kiemelt szerepet kapnak a 

munkaközösségi tervekben az iskolai hagyományok (nemzeti ünnepek, megemlékezések megtartása, családi nap, szülőbál) a népi 

hagyományok, az egyes világnapok, jeles napok köré szervezett projektek megvalósítása. Nagy hangsúly fektetünk az egészséges életmódra 

nevelésre és a környezeti nevelésre.  

 

Az óvodai, fejlesztői és egyéni fejlesztők munkaközössége munkacsoportokat hoztak létre a munkaközösségeken belül. Feladatuk az óvodáskorú 

gyermekek, a fejlesztő iskolai nevelésben részesülő tanulók fejlesztése, valamint a rehabilitációs célú foglalkozások megtervezése, 

megszervezése. 

Az általános iskolai munkaközösség a tanórai feladatok mellet számos programot tervezett a tanulók számára az iskolában (Ki Mit Tud? az iskola 

tanulói között, projektnapok különböző témákban, ) és az iskolán kívül (bábszínház, falmászás, színházlátogatás, sószoba látogatása, 

kirándulások).Megrendezik a Koncz Dezső Tanulmányi Verseny házi fordulóját. 

A készségfejlesztő iskolai munkaközösség is színes programkínálattal gazdagítja a tanulók iskolai és iskolán kívüli életét. Éves projektjük téma a 

gasztrológia. Témahetükön az állatok témakörét járják körül. Ezen kívül szervezik a közösségi szolgálatban résztvevő középiskolai tanulók 

feladatait, részvételét az iskolai életben. Tudásukat a Háztartástan verseny házi fordulóján mérik össze. 



 

A szabadidős munkaközösség feladata az iskolai hagyományok, ünnepek megtervezése megszervezése, valamint a Belső innováció néven futó 

integrált programok megvalósítása.  

A munkatervek részletes programja a mellékelt táblázatokban található. 

 

 

I.) Általános iskolai munkaközösség 

Éves terv 

2017/2018. tanév 

Dátum Program Helyszín Közreműködő 
pedagógusok 

Felelős 

Szeptember 

 

aug. 30. Munkaközösség 

alakuló gyűlés 

Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. osztfő. , 
betanítók 

Szántó G-né 

aug. 30. Szept. havi munkaközösségi gyűlés Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. 
osztfő.,betanítók 

Szántó G-né 

szept. 18. Sérült gyerekek napja Állatkert: Veszprém Pedagógusok Szántó G-né 

szept. 20. Mese projekt - Múzeumpedagógiai 
foglalkozás 

Martonvásár, Veszprém 

Ezredéves Ált. Isk. Szántó G.-né Szántó G-né 



 

szept. 27. Falmászás Red Rock Falmászó 
terem 

változó Szántó G-né 

szept. 29. Pegazus Bábszínház Szabad Művelődés 
Háza 

változó Gábris-Szász Andrea 

Október 

okt. 3. Munkaközösségi gyűlés – szakmai előadás: digitális tananyagok 

okt.3. Zene világnapja. Katona Fúvószenekar 
meghívása 

Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf.osztfő., 
betanítók 

Szántó G-né 

 

okt. 4. Állatok világnapja 

 

Hérosz Menhely 1-8 évf.osztfő., 
betanítók 

Szántó G-né 

Jámborházi Árpádné 

okt. 6.  Aradi vértanuk napja Ezredéves Ált. Isk. Pedagógusok Osztfő-k 

okt.13. Projekt délelőtt: Foglalkozások Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf.osztfő., 

betanítók 

Kaifis Szabolcs 

Helt Margit 

 

okt. 16-20. Bázisintézményi IKT Ezredéves Ált. Isk. Pedagógusok mindenki 

okt. 20. 1956. okt. 23. megemlékezés Ezredéves Ált. Isk. Pedagógusok Osztfő-k 

okt. 26. Falmászás Red Rock 
Falmászóterem 

változó Szántó G-né 

 

November 



 

nov. 7.  Munkaközösségi gyűlés, szakmai előadás: 
Az autizmus 

Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf.osztfő., 
betanítók 

Szántó G-né 

Kaifis Szabolcs 

nov. 11. Mézes reggeli, projekt délelőtt Ezredéves Ált. Isk. Pedagógusok Harangozó Anikó 

Szántó Gáborné 

okt. 17. Színházlátogatás Vörösmarty Színház 1-8 évf.osztfő., 

betanítók 

Osztfő-k 

nov. 24. Sószoba Virág Egészség 
Központ 

Pedagógusok Szántó G.-né 

 

nov. 25. Falmászás Red Rock Falmászó 
terem 

változó Szántó G-né 

December 

dec.4. Nemzetközi fogyatékos világnap Ezredéves Ált. Isk. 1-8. évf. mindenki 

dec. 05. Dec. havi munkaközösségi gyűlés Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. osztfő., 
betanítók 

Szántó G-né 

dec. 07. Falmászás Red Rock Falmászó 
terem 

változó Szántó G-né 

dec. 09 Pegazus Bábszínház Szabad Művelődés 
Háza 

változó Gábris-Szász Andrea 

dec. 13.  Népi hagyományok: Luca-nap Ezredéves Ált. Isk. Pedagógusok Szántó G.-né 

Gábris-Szász Andrea, Helt Margit 



 

dec. 14-18. Könyvvásár Ezredéves Ált. Isk. Pedagógusok mindenki 

dec.19.  Sószoba Virág Egészség 
Központ 

Pedagógusok Szántó G.-né 

 

 

Január 

jan. 05. Jan. havi munkaközösségi gyűlés, 
Regionális Tanulmányi Verseny 
megbeszélése 

Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. osztfő., 
betanítók 

Szántó G-né 

jan. 06. Téli sport délelőtt - Korcsolyázás Zichy Liget Pedagógusok Szántó G.-né 

jan. 09. Előkészületek a Ki Mit Tud?-ra Ezredéves Ált. Isk. Pedagógusok Samu Ildikó 

Takács Orsolya 

jan.16. Sószoba Virág Egészség 
Központ 

Pedagógusok Szántó G.-né 

 

jan. 19. Falmászás Red Rock Falmászó 
terem 

változó Szántó G-né 

jan. 23. Pegazus Bábszínház Szabad Művelődés 
Háza 

változó Gábris-Szász Andrea 

Február 

febr. 02. Febr. havi munkaközösségi gyűlés, szakmai 
előadás: Fejlesztő csoport mindennapjai  

Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. osztfő., 
betanítók 

Szántó G-né 

Harangozó Anikó 



 

febr.13. Sószoba Virág Egészség Központ Pedagógusok Szántó G.-né 

 

febr. 16. Falmászás Red Rock Falmászó 
terem 

változó Szántó G-né 

febr. 20. Pegazus Bábszínház Szabad Művelődés Háza változó Gábris-Szász Andrea 

febr. 24. Projekt délelőtt: foglalkozások Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. 
osztfő.,betanítók 

Kovács Mária 

Samu Ildikó 

Március 

márc. 02. Márc. havi munkaközösségi gyűlés Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. osztfő., 
betanítók 

Szántó G- né 

márc. 10. Komplex házi verseny Ezredéves Ált. Isk. Helt Margit 

Jámborházi Gy. 

Kovács M. 

Samu I. 

Szántó G.-né 

Szántó G.-né 

márc. 17. Sport-délelőtt: Játékos versenyek Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. osztfő., betanítók Jámborházi Gy. 

Szántó G.-né 

márc. 21. Iskolai Ki Mit Tud? Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. osztfő., betanítók pedagógusok 

márc. 22. Falmászás Red Rock Falmászó változó Szántó G-né 



 

terem 

márc. 24. Pegazus Bábszínház Szabad Művelődés 
Háza 

változó Gábris-Szász Andrea 

márc. 28. Színházlátogatás Vörösmarty Színház 1-8 évf.osztfő., 

betanítók 

Osztfő-k 

Április 

április 

 

A projekt mint módszer 

 

Ezredéves Ált. Isk. Pedagógusok mindenki 

ápr. 05. Ápr. havi munkaközösségi gyűlés Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf.osztfő., betanítók Szántó G-né 

ápr. 07. Regionális Koncz Dezső Tanulmányi Verseny Ezredéves Ált. Isk. Helt Margit 

Jámborházi Gy. 

Kovács M. 

Samu I. 

Szántó G.-né 

Szántó G.-né 

ápr. 11. Projekt délelőtt: Foglalkozások Ezredéves Ált. Isk. Pedagógusok Jámborházi Árpádné 

Takács Orsolya 

 

ápr. 21. Föld Világnapja – Előadó meghívása (Galya 
Egyesület) 

Ezredéves Ált. Isk. Pedagógusok Szántó G.-né 



 

ápr. 25. Falmászás Red Rock Falmászó 
terem 

változó Szántó G-né 

ápr. 27. Pegazus Bábszínház Szabad Művelődés 
Háza 

változó Gábris-Szász Andrea 

Május 

máj. 03. Máj. havi munkaközösségi gyűlés, szakmai nap: 
Mozgáskotta 

Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. osztfő., betanítók Szántó G- né 

Horváth Miklósné 

máj. 09. Falmászás Red Rock Falmászó 
terem 

változó Szántó G-né 

máj. 11. Pegazus Bábszínház Szabad Művelődés 
Háza 

változó Gábris-Szász Andrea 

máj. 21.  Madarak és fák napja Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. osztfő., betanítók 1-8 évf. osztfő., betanítók 

máj. 26. Kirándulás Soponyára – Közös főzés Soponya pedagógusok Szántó G.-né 

Kovács Marika 

Június 

jún. 02.  Munkaközösségi gyűlés, 

év értékelés 

Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. osztfő., betanítók Szántó G-né 

jún. 06. Kirándulás a Velencei-tóhoz Agárd pedagógusok mindenki 

jún. 09. Élménybeszámoló a szülőknek a tanévről – 
Fényképek, munkák kiállítása 

Ezredéves Ált. Isk. 1-8 évf. osztfő., betanítók Helt Margit 

Samu Ildikó, Szántó gné 

II.)  



 

Készségfejlesztő iskolai munkaközösség 

ÉVES TERV 

2017/2018-es tanév 

Dátum Program Helyszín 
Közreműködő 
pedagógusok 

Felelős 

Szeptember 

28.aug 
Munkaközösségek 
alakuló gyűlése 

Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
pedagógusai 

Kováriné Bujdosó Lilla 

28.aug Munkaközösségi gyűlés 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
pedagógusai 

Kováriné Bujdosó Lilla 

2017.szept. 18-
22 

témahét: Állati hét 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
pedagógusai 

Kováriné Bujdosó Lilla,Majorné Marton Krisztina 

18.szept Sérült Gyerekek Napja 
Budapesti 
Állatkert 

Ezredéves Iskola 
dolgozói 

Bognár Zoltánné 

30.szept Zene Világnapja 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
pedagógusai 

Kováriné Bujdosó Lilla 

Október 

04.okt Munkaközösségi gyűlés 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla 

2017.10.06. 
(szept 23-29) 

Aradi Vértanúk 
megemlékezés 

Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó lilla 



 

okt.10-16. héten Bázisintézmény IKT 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

  Kováriné Bujdosó lilla 

20.okt 
Projektnyitó: 
Gasztrotúra 

Speciális 
Szakiskola 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla,Keresztes Gabriella 

2017.okt.2o. 
Október 23-ai 
megemlékezés 

Speciális 
Szakiskola 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla 

27.okt Halloween-nap 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Cettl Andrea, Baranyai István 

 Őszi-szünet (2017.10.30- 11.03) 

November 

08.nov 
Munkaközösségi 
értekezlet 

Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla 

November 
Bázisintézmény Éves 
projekt 

Ezredéves Ált. 
Isk. 

  Kováriné Bujdosó Lilla 

27.nov 
Integrált kézműves 
foglalkozás-Vörösmarty 
7.évfolyam 

Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla, Kissné Hamvay Éva, Schmidtné Molnár Márta 

23.nov Első Projektnap 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

12. a és 12. b 
évfolyam 

Keresztes Gabriella, Czettl Andrea 

  Színházlátogatás 
Vörösmarty 
Színház 

Speciális szakiskola Keresztes Gabriella 

December 



 

06.dec Munkaközösségi gyűlés 
Speciális 
Szakiskola  

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla 

06.dec Mikulás 
Speciális 
Szakiskola 

Speciális szakiskola 
dolgozói 

Martonné Major Krisztina, Bognár Zoltánné 

07.dec 
Vörösmarty-Mikulás 
sport 5. osztály 

Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla, Czettl Andrea 

dec. 11.-15. Karácsonyi vásár 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó lilla 

19.dec Karácsonyi koncert 
Szent 
Sebestyén 
Templom 

Ezredéves Iskola 
Énekkara+Ezredéves 
iskola tanulói 
zenekara 

Kováriné Bujdosó Lilla, Baranyai István 

12.11-i héten 

Karácsonyi ünnepségre 
munkahelyek 
képviselőinek 
meghívása, tanulóink 
munkáiból készített 
ajándék átadása  

  
Speciális szakiskola 
dolgozói 

Majorné Marton Krisztina 

Téli szünet (2017.12.22.- 2017.01.03) 

Január 

03.jan Munkaközösségi gyűlés 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla 



 

12.jan 2. projektnap:  
Ezredéves Ált. 
Isk. 

9-10 évfolyam Bognár Zoltánné, Baranyai István 

17.jan Egészségnap 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kersztes Gabriella, Hegyi Andrea, Sörös Éva 

25.jan Diákgála 
Művészetek 
Háza 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla, Baranyai István 

  
Országos Háztartástan 
Verseny Iskolai forduló 

Ezredéves Ált. 
Isk. 

  Kováriné Bujdosó Lilla, Majorné Marton Krisztina 

Február 

február 
Bázisintézmény Színes 

kotta 
Ezredéves Ált. 

Isk. 
  Kováriné Bujdosó Lilla 

07.febr 
Munkaközösségi 
értekezlet 

Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla 

15.febr Farsang 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Czettl Andrea, Baranyai István 

Március 

07.márc 3. projektnap:  
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla, Majorné Marton Krisztina 

22.márc Víz Világnap 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Sörös Éva, Hegyi Andrea 

2018.márc.28. Húsvét 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kocsis Judit,Hamvay Éva 



 

Április 

Tavaszi Szünet (2018 03.29.-04.03.) 

április Bázisintézmény projekt 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

  Munkaközösség vezetők 

04.ápr Munkaközösségi gyűlés 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiksola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla 

07.ápr 4. projektnap 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

12. a és 12. b 
évfolyam 

Keresztes Gabriella, Czettl Andrea 

26.ápr 5. projektnap 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

9. és 10. évfolyam Bognár Zoltánné, Baranyai István 

  Színházlátogatás 
Vörösmarty 
Színház 

  Keresztes Gabriella 

Május 

02.máj Munkaközösségi gyűlés 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla 

07.máj Anyák napja 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Majorné Marton Krisztina,Kováriné Bujdosó lilla 

  Háztartástan verseny 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Majorné Marton Krisztina, Kováriné Bujdosó Lilla 

  Kérdőívek kitöltése Munkahelyek 
MAP-os 
munkaközösség 

  

30.máj Munkaközösségi Ezredéves Ált. Speciális Szakiskola Kováriné Bujdosó Lilla 



 

értekezlet Isk. dolgozói 

Június 

04.jún V. ÖsszetarTÓ futás 
Bregyó vagy 
Zichy-liget 

Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Kováriné Bujdosó Lilla, Czettl Andrea 

13.jún Szakiskolás zárónap Sárkeresztes 
Speciális Szakiskola 
dolgozói 

Keresztes Gabriella 

14.jún Közös ebéd 
Hatpöttyös 
Étterem 

  Majorné Marton Krisztina 

2018.jún.15. Évzáró 
Ezredéves Ált. 
Isk. 

    

 

III.) 

Az Óvodai- Fejlesztői- és Egyéni Fejlesztői munkaközösség munkaterve  

Időpont Téma Résztvevők Felelősök 

szept. 1. hete Alakuló értekezlet, vezetőválasztás a mk. tagjai Mózner Lászlóné 

szept. 2. hete Az éves munkaterv összeállítása a mk. tagjai Mózner Lászlóné 

szept. 18. Sérültek napja a bp.-i állatkertben óvodai m. csoport Belley Szilvia 

szept 18-22. Állatok projekthét óvodai m. csoport Belley Szilvia 

okt. 15-ig Az EFT-k elkészítése a mk. tagjai Mózner Lászlóné 

nov. 13. Érzékenyítő szakmai program nyílt szakmai program V.-né Tatár Anna 



 

dec. 11. Konduktív pedagógiai módszerek 
alkalmazása az egyes gyermekeknél 

nyílt szakmai program Várnagyi Gergely 

dec. 18-21. Téli projekthét óvodai munkacsoport Bene Lászlóné 

jan. 26. A félévzárás aktuális feladatai a mk. tagjai Mózner Lászlóné 

febr. 12-16 Farsang projekthét óvodai m. csoport Belley Szilvia 

febr. 12. Módszer- és eszközbörze, az IKT 
módszerek alkalmazása az egyéni 
fejlesztésben 

nyílt szakmai program Gábris-Szász Andrea 

Mózner Lászlóné 

márc. 26-28. Tavaszi projekthét óvodai m. csoport Bene Lászlóné 

márc. 28. Húsvéti projektnap óvodai csop., fejlesztő csoportok, 
alsó tagozat 

Gábris-Szász Andrea 

Mózner Lászlóné 

ápr. 16.  Ismerkedés a Spec. Műv. Műhely 
munkájával 

nyílt szakmai program Kovári Lilla 

M.-Szigetvári Viktória 

máj. 7-11. Tavaszi virágok projekthét óvodai m. csoport Kissné Pauer Ilona 

máj. 14. Esetismertetések a 
munkacsoportokban 

a munkacsoportok tagjai Harangozó Anikó 

Bene Lászlóné, Miklós Fruzsina 

jún. 10-15 A tanévzárás aktuális feladatai a mk. tagjai Mózner Lászlóné 

 

IV.) Szabadidő-szervező munkaközösség 

 



 

Dátum Program Helyszín Közreműködő pedagógusok Felelős 

SZEPTEMBER 

2017. 09.13. Szabadidős munkaközösség alakuló 
értekezlet 

Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Belley Szilvia 

2017. 09. 18. Budapest - állatkert Budapest Munkaközösségek tagjai spec. - vonat 

OKTÓBER 

2017. 10. 11. Munkaközösségi értekezlet Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség  

2017. 10. 19. 
– 14 óra 

Belső Inmovációs Projektnyitó – ŐSZ 

Sport 

Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Rideg Éva, Székelyhidi 
Szilvi, 

Tatár Anna  

 Október 6-ai megemlékezés Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség osztályok 

 Október23-ai megemlékezés Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség osztályok 

             ŐSZI SZÜNET                                ŐSZI SZÜNET                              ŐSZI SZÜNET                                                        

NOVEMBER 

2017. 11. 08. Munkaközösségi értekezlet Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség  

2017. 11. 24. 1., Adventi gyertyagyújtás 

 

Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Kováriné Lilla, 

Baranyai István 

DECEMBER 



 

2017. 12. 01. 2., Adventi gyertyagyújtás Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Kováriné Lilla, 

Baranyai István 

2017. 12. 06. Mikulásváró Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Majorné Kriszta, 

Bognárné Vera, 

Gábris-Szász Andi, 

Belley Szilvia 

2017. 12. 13. Munkaközösségi értekezlet Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség  

2017. 12. 08. 3., Adventi gyertyagyújtás Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Kováriné Lilla, 

Baranyai István 

2017. 12. 14.  Karácsonyi templomi koncert Templom Munkaközösségek tagjai Kováriné Lilla, 

Baranyai István 

2017. 12. 15. 4., Adventi gyertyagyújtás Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Kováriné Lilla, 

Baranyai István 

2017. 12. 21.  Karácsonyi műsor Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Móznerné Ida 

             TÉLI SZÜNET                          TÉLI SZÜNET                             TÉLI SZÜNET 

JANUÁR 

2018. 01. 10. Munkaközösségi értekezlet Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség  



 

2018. 01. 18. 

 - 14 óra 

Belső Inmovációs Projekt – TÉL 

Sport 

Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Majorné Kriszta, 

Bognárné Vera, 

Kováriné Lilla 

FEBRUÁR 

2018. 02. 14. Munkaközösségi értekezlet Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség  

2018. 02. 15. Farsang Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Spec: Hauzel István, 

Czettl Andi 

Ált.isk: Benéné Éva, 

Miklós Fruzsina 

2018. 02. 16. Szülőbál Ezredéves Ált. Isk.  Belley Szilvia 

Kováriné Lilla 

Szépné Ancsa 

 Kiszebáb - Moha Moha   

MÁRCIUS 

2018. 03. 07. Munkaközösségi értekezlet Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség  

2018. 03. 14. Március 15-ei megemlékezés - Projektnap Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Várnagyi Gertgő 

        TAVASZI SZÜNET                            TAVASZI SZÜNET                                    TAVASZI SZÜNET 



 

ÁPRILIS 

2018. 04. 11. Munkaközösségi értekezlet Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség  

2018. 04. 19.  

14 óra 

Belső Inmovációs Projekt – TAVASZ 

Kreatív 

Ezredéves Ált. Isk.  Gábris – Szász Andi, 

Móznerné Ida, 

Belley Szilvia 

 Intézményi kirándulás  Munkaközösségek tagjai Belley Szilvia 

MÁJUS 

2018. 05. 09. Munkaközösségi értekezlet Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség  

2018. 05. 25. Gyermeknap Ezredéves Ált. Isk. Munkaközösségek tagjai spec. 

JÚNIUS 

2018. 06. 13. Munkaközösségi értekezlet Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség  

2018. 06. 01. ÖsszetarTó futás Székesfehérvári 

Csónakázó tó 

Munkaközösségek tagjai Czettl Andi 

Kováriné Lilla 

2018. 06. 15. Évzáró ünnepély Ezredéves Ált. Isk. Szabadidő – szervező munkaközösség Belley Szilvia 

 

 

 



 

 

 

Diákönkormányzat munkaterve 

 

A Diákönkormányzat az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény tanulói által létrehozott érdekképviseleti szerv, a DÖK SZMSZ ismeretében, a DMSP-vel karöltve tevékenykedik. 

Tagjait az osztályközösségek delegálják, osztályonként minimum 1 tanulót. Jelöltállítás után, demokratikus úton megválasztott 1 fő elnök és 2 

helyettes áll az élén. 

Munkáját a jogszabályokkal és az iskolai szabályzatokkal összhangban, demokratikus elvek alapján végzi. 

A Diákönkormányzat összetartó, az iskoláját szerető közösséggé szeretné formálni az itt tanuló diákokat.  

Célja és feladata a diákok érdekképviselete, az iskola belső és külső kapcsolatrendszerének építésében és ápolásában való 

közreműködés, a diákság tájékoztatása. 

A Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben.  

Alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa az érdekképviseletre, jogaik és kötelességeik figyelembe vételével, azokkal összhangban, a 

közéleti feladatok ellátására, hogy maguk döntsenek működésükről, szervezeti kereteikről, vezetőségükről. 

Iskolánk Diákönkormányzata tevékenyen vesz részt a székesfehérvári Diáktanács munkájában, az éves munkatervet ehhez igazítva 

alakítottuk ki. 



 

2017. szeptember: 

 

a törvényi előírásoknak megfelelően átdolgozott DÖK SZMSZ és 

Házirend véleményezése 

éves munkaterv elfogadása 

„Gólyanap” megbeszélése 

2017. október: 

a Diákönkormányzat által kijelölhető egy tanítás nélküli munkanap: 

ifjúsági nap előkészítése 

beszámoló a székesfehérvári Diáktanács évindító táboráról 

2017. november: felkészülés a székesfehérvári Diáktanács tisztújítására 

2017. december: 
karácsonyi ünnepség szervezése 

felkészülés a Diáktanács adventi napjára 

2018. január: a Diákönkormányzat által kijelölhető egy tanítás nélküli munkanap: 

ifjúsági nap szervezése 



 

városi Diákbál 

2018. február: az 1. félévi tanulmányi munka értékelése 

2018. március: 
a FMDN-on való részvétel előkészítése 

a Diáktanács Szakmai napja 

2018. április: 
tájékoztató a szakmai vizsgákról 

a Diáktanács Sportnapja 

2018. május: pedagógusnapi köszöntés szervezése 

2018. június: 

éves munka értékelése 

a Diáktanács évzáró tábora 

 

 

 



 

Bázisintézményi munkaterv 

2017-2018. 

 

 

1. Bázisintézményi célok  

Intézményünk jelentős innovációs, pályázati és folyamatos szakmai megújulást célzó működése nyomán mások számára mintát, modellt 

nyújtó, adaptálható tudásbázissal és gyakorlattal rendelkezik. A speciális gyógypedagógiai és módszertani eredményeink a társintézmények 

számára, és – kilépve a szegregált intézményi keretek közül -, mára már a közoktatás széles spektrumára kínálnak hasznosítható tudást az 

óvodától a középiskoláig. Bázisintézményi működésünk célja, hogy forrásközpontként, tervezett és szervezett formában nyújtson lehetőséget 

ezek átvételére, alkalmazására. Célunk igény szerint segítséget nyújtani az egyenlő hozzáférést, esélyegyenlőséget biztosító, pedagógiai 

fejlesztési folyamatokat ösztönző pedagógiai-módszertani kultúraalakításában. Szeretnénk széleskörű szakmai és társadalmi 

kapcsolatrendszerünket újakkal bővíteni, széleskörű hálózati tanulás részesei lenni.  A közös út, közös munka számunkra is fontos tapasztalatot 

jelent, amely segíti további szakmai fejlődésünket, újabb célok kitűzésére, újabb átadható eredmények elérésére kínál lehetőséget. 

 

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek 

Nevelőtestületünk gazdag képzettségi repertoárral rendelkezik, lefedve a sajátos nevelési igény teljes spektrumát. Emellett akkreditált 

képzéseken újabb kompetenciákat, tudást, gyakorlatot szereztek.  Jártasak vagyunk képzések, előadások tartásában, saját publikációs 

repertoárunk gazdag. Több területen magunk is rendelkezünk akkreditált képzések vezetéséhez szükséges tanúsítványokkal, tanfolyamvezetői 

gyakorlattal. Saját fejlesztésű szakmai-módszertani lapunkat a következő tanévtől online formában működtetjük tovább. Több egyetemmel kötött 

megállapodás nyomán felsőoktatási közoktatási és klinikai gyakorlatban veszünk részt. Továbbképzések, szakmai együttműködések keretében 



 

számtalan esetben bemutató órákon osztottuk meg speciális oktatási, nevelési gyakorlatunkat. Jó gyakorlataink átadását referencia intézményi 

mentorpedagógusok, megvalósító szakmai team biztosítja. 

A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk. Intézményünkben forrásközponti 

szerepünket segítő Forrásszoba, szakmai könyvtár, sérülés- és fejlesztés specifikus játék és eszköztár áll rendelkezésre, melyet kölcsönzési 

protokoll alapján könyvtáros kolléga segít. A megfelelő informatikai háttér is biztosított, megfelelő méretű, előadóvá alakítható, digitális 

táblával, projektorral rendelkező osztálytermeinkben.  

3.Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek 

 

Bázisintézményi működésünk során a következő területeken szeretnénk mintát, segítséget, fejlődési lehetősége nyújtani  

 az IKT alkalmazása az egyéni tanulási képességek fejlesztésében 

 a társadalmi és szociális integráció, esélyegyenlőség 

 a szakmai-módszertani fejlesztések, hatékony tanulásszervezés, tanórai folyamatok, kompetenciafejlesztés 

 kommunikáció, vitakultúra, személyiségfejlesztés 

 autizmussal élő tanulók integrációja 

 hatékony, korszerű tanulásmódszertan alkalmazása 

 

 



1. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben  

 

Időpont 

 

Feladat  

a téma 

megjelölésével 

 

Felelős 

 

Intézményi 

mukatársak 

 

Munka-

forma 

 

Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

 

Helyszín, max. 

létszám 

 

Célcsoport 

 

Tájékoztatás, 

kommuni-

kálás 

 

Keletkező 

dokumentumok 

2017.  

10.16-20. 

 

Őszi 

Pedagógiai 

Napok 

 

Az IKT 

felhasználási 

lehetőségei az 

egyes 

foglalkozások és 

tevékenységek 

során 

Kováriné 

Bujdosó Lilla 

 

Gábris-Szász 

Andrea 

Kováriné 

Bujdosó Lilla 

 

Előadás, 

prezentáció, 

műhely-

munka, 

bemutató óra, 

megbeszélés 

Laptop, 

projektor, 

digitális 

tábla, 

tablet, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír, 

tollak 

Ezredéves 

Tagintézmény 

3 fő/foglalkozás 

20 fő/előadás  

 

Szegregált 

intéz-

mények 

 

Érdeklődő 

többségi 

intéz-

mények 

Intézményi 

honlap   

                  

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel                 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap 

2017.  

10.16-20. 

 

Őszi 

Pedagógiai 

Napok 

 

 

Az IKT 

felhasználási 

lehetőségei az 

egyes 

foglalkozások és 

tevékenységek 

során 

Fülöp Anita 

 

 

 

Mázik Ildikó 

 

Előadás, 

prezentáció, 

műhely-

munka, 

bemutató óra, 

megbeszélés 

Laptop, 

projektor, 

digitális 

tábla, 

tablet, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír, 

tollak 

Szakiskolai 

Telephely: 

5 fő /foglalkozás 

 

 

Szegregált 

intéz-

mények 

 

Érdeklődő 

többségi 

intéz-

mények  

Intézményi 

honlap   

                  

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel                 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  

2017.  

10.16-20. 

 

Őszi 

Pedagógiai 

Napok 

 

ERASMUS  

Plusz 

megvalósítása a 

szakiskolai 

intézmény-

egységben 

Mázik Ildikó Fülöp Anita Előadás, 

prezentáció 

Laptop, 

projektor 

Székhely-

intézmény: 

20 fő/ előadás 

Szegregált 

intéz-

mények 

 

Érdeklődő 

többségi 

intéz-

mények 

Intézményi 

honlap  

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel  

    

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  



 

             

 

Időpont 

 

Feladat  

a téma 

megjelölésével 

 

Felelős 

 

Intézményi 

mukatársak 

 

Munka-

forma 

 

Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

 

Helyszín, max. 

létszám 

 

Célcsoport 

 

Tájékoztatás, 

kommuni-

kálás 

 

Keletkező 

dokumentumok 

2017. 11. hó Kompetenciafejl

esztés projekt 

módszerrel  

Kováriné 

Bujdosó Lilla 

 

Készség-

fejlesztő iskolai 

munka--

közösség 

Előadás, 

műhely-

munka 

Laptop, 

projektor, 

digitális 

tábla, 

tablet, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír  

Ezredéves 

Tagintézmény 

 

10 fő/előadás 

Szegregált 

intéz-

mények 

 

Érdeklődő 

többségi 

intéz-

mények 

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel                 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  

2017. 11. hó Társadalmi 

integráció 

támogatása 

 

"…mert közös a 

világunk!" - jó 

gyakorlat 

Fülöp Anita Sebestyénné 

Oroszi Ágnes 

 

Előadás, 

prezentáció 

Laptop, 

projektor 

Székhely-

intézmény 

20 fő/előadás 

Szegregált 

intéz-

mények 

Érdeklődő 

többségi 

intéz-

mények 

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel        

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  

2017. 01. hó  Szociális 

integráció  

 

 "Belső 

innováció" - jó 

gyakorlat  

Belley Szilvia Szabadidő 

szervező 

munka-

közösség 

Előadás, 

prezentáció, 

műhely-

munka 

Laptop, 

projektor 

Ezredéves 

Tagintézmény  

15 fő/ előadás 

Szegregált 

intéz-

mények 

 

Érdeklődő 

többségi 

intéz-

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  



 

mények előtt 4 héttel                 

2018. 02. hó Fogyatékkal 

élők tehetség- 

gondozása:  

színes kotta 

Kovariné  

Bujdosó Lilla 

Érintett munka-

közösségek 

Előadás, 

prezentáció, 

műhely-

munka 

Laptop, 

projektor, 

digitális 

tábla, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír, 

tollak 

színeskotta 

Ezredéves 

Tagintézmény: 

15 fő/előadás 

Szegregált 

intéz-

mények 

 

Érdeklődő 

többségi 

intéz-

mények 

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel                 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  

 

Időpont 

 

Feladat  

a téma 

megjelölésével 

 

Felelős 

 

Intézményi 

mukatársak 

 

Munka-

forma 

 

Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

 

 

Helyszín, max. 

létszám 

 

Célcsoport 

 

Tájékoztatás, 

kommuni-

kálás 

 

Keletkező 

dokumentumok 

2018. 02. hó Egyéni tanulási 

képességek 

fejlesztése 

 

Mészárosné 

Törzsök 

Zsuzsanna  

 

Lugosiné  

Neumann 

Márta 

Előadás, 

prezentáció, 

műhely-

munka 

Laptop, 

projektor, 

digitális 

tábla, 

tablet, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír, 

tollak  

Székhely-

intézmény 

30 fő/előadás 

Szegregált 

intéz-

mények 

 

Érdeklődő 

többségi 

intéz-

mények 

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel                 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  

2018. 03. hó 

 

Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

Az Arany János 

EGYMI 

bemutatkozása 

 

Mészárosné 

Törzsök 

Zsuzsanna 

intézmény-

vezető 

Szépné Reményi 

Annamária 

Tagintézmény 

intézmény-

egység vezetők 

nevelőtestület 

Előadás, 

prezentáció, 

műhely-

munka, 

bemutató óra, 

megbeszélés, 

intézmény 

bejárás 

Laptop, 

projektor, 

digitális 

tábla, 

tablet, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír, 

Székhely-

intézmény és 

Telephelyei 

 

Tagintézmény 

 

Szegregált 

intéz-

mények 

 

Érdeklődő 

többségi 

intéz-

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  



 

vezető 

 

 tollak 

Kiadvány 

mények 

 

Pedagógus 

Oktatási 

Központ 

előtt 4 héttel                 

2018. 03. hó 

 

Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

Fogyatékkal élő 

gyermekek   

tehetség-

gondozása 

Fülöp Anita 

 

Piros Tünde 

 

Előadás, 

prezentáció 

Laptop, 

projektor, 

digitális 

tábla, 

tablet, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír, 

tollak 

 

Székhely-

intézmény 

10 fő/előadás 

Szegregált 

intéz-

mények 

 

Érdeklődő 

többségi 

intéz-

mények 

 

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel                 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap 

 

Időpont 

 

Feladat  

a téma 

megjelölésével 

 

Felelős 

 

Intézményi 

mukatársak 

 

Munka-

forma 

 

Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

 

 

Helyszín, max. 

létszám 

 

Célcsoport 

 

Tájékoztatás, 

kommuni-

kálás 

 

Keletkező 

dokumentumok 

2018. 03. hó 

 

Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

Képesség- és 

személyiség-

fejlesztés 

lehetőségei 

- Kommunikácó 

fejlesztése 

Fülöp Anita Mázik Ildikó Előadás, 

prezentáció 

Laptop, 

projektor, 

digitális 

tábla, 

tablet, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír, 

tollak 

 

Székhely 

intézmény 

10 fő/előadás 

Szegregált 

intéz-

mények 

 

Érdeklődő 

többségi 

intéz-

mények 

 

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel                 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap 



 

2018. 03. hó 

 

Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

Az IKT 

felhasználási 

lehetőségei az 

egyes 

foglalkozások és 

tevékenységek 

során 

Lugosiné 

Neumann Márta 

 

Pothárnné 

Gárdonyi Ágnes 

Érintett munka-

közösségek 

Előadás, 

prezentáció,  

bemutató óra,  

konzultáció 

 

 

 

 

 

Laptop, 

projektor, 

digitális 

tábla, 

tablet, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír, 

tollak 

Székhely-

intézmény: 

30 fő/előadás 

10 fő/ tanóra 

 

 

 

 

 

 

Szegregált 

intéz-

mények 

 

Érdeklődő 

többségi és 

szegregált 

intézményi 

pedagó-

gusok  

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel  

 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  

 

 

 

 

 

2018. 03. hó 

 

Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

Az autizmussal 

élő tanulók 

integrációjának 

lehetősége 

Iszákné 

Spiczmüller 

Marianna 

Rába Judit Műhely-

munka 

Laptop, 

projektor 

digitális 

tábla, 

tablet, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír, 

tollak 

 

 

Budai úti 

tagintézmény 

30 fő 

Autizmussal 

élő tanulót 

integráló 

pedagógusok  

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel                 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  

 

Időpont 

 

Feladat  

a téma 

megjelölésével 

 

Felelős 

 

Intézményi 

mukatársak 

 

Munka-

forma 

 

Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

 

 

Helyszín, max. 

létszám 

 

Célcsoport 

 

Tájékoztatás, 

kommuni-

kálás 

 

Keletkező 

dokumentumok 



 

2018. 04. hó A projekt mint 

módszer:  

„Vízkereszttől 

karácsonyig" - jó 

gyakorlat 

Lugosiné 

Neumann Márta 

 

Pothárnné   

Gárdonyi Ágnes 

 

 

Székhelyintéz-

mény gyógy-

pedagógusai 

Előadás, 

prezentáció, 

projekt-

bemutató 

Laptop, 

projektor 

tablet, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír, 

tollak 

Székhely-

intézmény 

30 fő 

 

 

 

Szegregált 

intézmé-

nyek 

 

Érdeklődő 

többségi 

intézmé-

nyek 

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel                 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  

2018. 04. hó A projekt mint 

módszer 

Mózner Lászlóné 

Szántó Emese 

Kovariné 

Bujdosó Lilla 

Belley Szilvia 

Érintett munka-

közösségek 

Előadás, 

prezentáció, 

műhely-

munka 

Laptop, 

projektor 

tablet, 

flipchart, 

filctoll, 

jegyzet-

papír, 

tollak 

Székhely-

intézmény 

20 fő/előadás 

Szegregált 

intézmé-

nyek 

 

Érdeklődő 

többségi 

intézmé-

nyek 

Intézményi 

honlap   

 

Program 

megküldése a 

POK-nak a 

rendezvény 

előtt 4 héttel                 

Jelenléti ív, 

prezentáció, 

elégedettség mérő 

lap  

 

 

 

 

 


