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A munkaterv tartalma
1. A tanév legfontosabb feladatai
2. Tanulólétszámok alakulása

3. A 2020/2021. tanév helyi rendje a 27/2020. (VIII.11.) EMMI a 2020/2021. tanév
rendjéről szóló rendelet alapján:
 a szorgalmi időszak
 a szünetek időtartama
 a tanítási napokon felül – pedagógiai célra felhasználható óvodai nevelés nélküli
munkanapok, iskolai tanítás nélküli munkanapok, kollégiumi foglalkozás nélküli
munkanapok időpontja, felhasználásuk terve (egy tanítás nélküli munkanapot
kizárólag pályaorientációs célra lehet felhasználni)
 intézményi emléknapok, megemlékezések időpontja
 óvodai, iskolai, kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények időpontja
 előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák
időpontja, szabályozása
 az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap
tervezett időpontja
 a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
 a nemzetközi kapcsolatokat érintő programok tervezete
4. Vezetői ellenőrzési terv
5. A Munkatervhez kapcsolódó intézményi projektek
6. Kiemelt projektek és pályázatok
7.
-

Függelék
OH Bázisintézményi Munkaterv
Óvodai intézményegység munkaterve
Értelmileg akadályozottak általános iskolája egység munkaterve
Tanulásban akadályozottak általános iskolája egység munkaterve
Szakiskolai egység munkaterve
Készségfejlesztő iskola egységének munkaterve
Fejlesztő nevelés-oktatás intézményegység munkaterve
Kollégiumi munkaterv
Utazó gyógypedagógiai hálózat munkaterve
Autista tagozat munkaterve
DÖK munkaterv
ÖKO-iskolai munkaterv
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A tanév legfontosabb feladatai:
-

-

-

-

A hatályos köznevelési törvény, a szakképzési törvény, a 326-os kormányrendelet figyelembe
vétele mellett az Intézményvezetői programban, a Továbbképzési programban és a Pedagógiai
Programban jelölt - a 2020/2021 -es tanévre vonatkozó - szakmai feladatok megvalósítása.
A biztonságos oktatási környezet és feltételek megteremtése az EMMI - Intézkedési terv a
köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
változásokkal egységes szerkezetű - útmutatásai, valamint az intézmény helyi protokollja
alapján.
Felelős: Müller István intézményvezető.
A tanévkezdés mindenkori, és a jelen tanév folyamatos feladata a Bajai EGYMI legfontosabb
működési dokumentumainak előkészítése, felülvizsgálata, aktualizálása, hatályba léptetésük
céljából.
A helyben szokásos módon a honlapon keresztül is biztosítani szükséges a nyilvánosságot, és
a változások követésének lehetőségét (közzétételi lista adatainak megadása).
Felelősök: Csincsák Zoltánné, Szigeti Gábor intézményvezető-helyettesek, Csatai Flórián
informatikus.

-

Az idei tanév fontos munkatervi feladata a járványügyi készenlét idejére szóló Intézményi
Protokoll elkészítése, összeállítása mely a rendeletben javasolt és a helyben megalkotott
szabályok megtartására, mindemellett pedig a biztonságos oktatás és a munkavégzés
megtervezésére, megszervezésére irányul.
Felelős: Müller István intézményvezető, Csincsák Zoltánné intézményvezető-helyettes

-

Ennek érdekében feladatunk egy belső támogató csoport alakítása, amelyben a team-tagok
szervezeti és funkcionális egységek szintjén, ütemterv alapján végzik el a szükséges
feladataikat, (tervezés, végrehajtás, koordinálás, ellenőrzés, stb.) melyekért a készenlét idejére
a jövőben is folyamatosan felelni fognak.
Felelős: Csincsák Zoltánné intézményvezető-helyettes

-

Főbb működési dokumentumaink aktualizálása, a tanterveink új, (módosított) NAT és az új
központi kerettantervek szerinti felülvizsgálata az előkészítő feladatok szerves része. Ennek
befejeztével az alábbi dokumentumok biztosítják a jogszerű és törvényes tanévkezdést és
működést az intézményben.
Ezek a következők: Helyi tantervek, Pedagógiai Program, Házirend, SzMSz,
Könyvtárhasználati Szabályzat, Óvodai Nevelési Program, Óvodai Házirend, Autista Tagozat
Házirend, Kollégiumi Házirend, Kollégiumi Pedagógiai Program, SHS Rehabilitációs
Program, Intézményi Munkaterv; Intézményegységek munkatervei, Tantárgyfelosztás,
Tanmenetek.
Felelősök: működési dokumentumok - Müller István – intézményvezető, Csincsák Zoltánné
intézményvezető-helyettes, Feladatellátásra vonatkozó intézményegységenkénti munkatervek,
nevelési programok – érintett intézményegység-vezetők, munkaközösség-vezetők, TTFO Szigeti Gábor - intézményvezető-helyettes, intézményegység-vezetők, Tanmenetek –
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osztályfőnökök,
nevelőtanárok.

csoportvezetők;

gyógypedagógusok,

kollégiumi

csoportvezetők,

-

Bázisintézményi Munkaterv elkészítése az Oktatási Hivatallal történő szakmai együttműködés
és az eljárásrendben meghatározott célok megvalósítása és a feladatok elvégzése érdekében.
Felelősök: Müller István – intézményvezető, Csincsák Zoltánné bázisintézményi koordinátor,
intézményvezető helyettes. Segítő megvalósítók az érintett intézményegység-vezetők.

-

Az egyes intézményegységek külön szabályozás alá eső dokumentumainak elkészítése
folyamatos feladat és tevékenység.
Felelősök: érintett intézményegységvezetők és munkaközösségvezetők.
További feladatok:

-

A pedagógusok tanulókkal szembeni következetes nevelési-oktatási elvének megvalósulása,
ennek folyamatos nyomon követése.
Felelős: Müller István intézményvezető, Szigeti Gábor és Csincsák Zoltánné intézményvezetőhelyettesek, valamennyi intézményegység-vezető.

-

A gyermekek fejlesztése, az egyéni fejlődési utak figyelembe vételével, terápiák, egyéni
bánásmód alkalmazásával, - komplex módon - a gyermek szükségleteinek, sajátos nevelési
igényeinek maximális figyelembe vételével. A fejlesztések, habilitációk korszerű pedagógiai
módszerekkel, egyénre szabottan, az intézmény lehetőségeit maximálisan kihasználva
valósuljanak meg.
Felelős: valamennyi intézményegység-vezető

-

Az IKT eszközök rendszeres, növekvő számban történő használata, az előző tanévben
bevezetett digitális munkarend és online-oktatás hasznosítható tapasztalatainak beépítése a
tanév nevelő-oktató munkájába, az informatikai ismeretek lehető legtöbb diákhoz való
eljuttatása.
Felelős: Müller István intézményvezető. Segítők: Csubák Ferenc és Kiss Erika
gyógypedagógusok.

-

Az intézmény - mint Örökös ÖKO-iskola – által kialakított, sikeresen megvalósított
eredményeinek szinten tartása, hálózatépítés más intézményekkel, a tevékenységek,
programok, akciók látogatottságának növelése új partnerek bevonásával.
Felelős: Kovácsné Zsemlye Marietta intézményegységvezető

-

Gyermek-, és ifjúságvédelem körébe tartozó feladatok megerősítése.
Felelős: Várhelyiné Takács Mónika intézményegység-vezető, Laskai Erika óvodavezető

-

A lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzésére tett intézkedések, intézményi szintű
tevékenységek mulasztások kezelése a jogszabályban meghatározottak szerint. A szükséges
családlátogatások
biztonságos
előkészítése,
szükség
szerinti
megszervezése
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(problémahelyzet/új tanulóesetén). A lemorzsólódással veszélyeztetett tanulók folyamatos
nyomon követése, nyilvántartásának vezetése, adatszolgáltatás, az intézkedések elektronikus
felületen történő rögzítése.
Felelős: Müller István intézményvezető, Csincsák Zoltánné intézményvezető-helyettes, Csubák
Ferenc gyógypedagógus.
-

A 2019/2020. tanévben egy - a korai iskolaelhagyást és lemorzsolódást megelőző - innovatív
kezdeményezésen alapuló modell program kipróbálásában, illetve monitoringozásában a Bajai
EGYMI szakmai együttműködésre vállalkozott. A modellprogram kidolgozásába és
megvalósításába két helyi szakember kapcsolódott be az intézményből. A program a szociális
hátrányokkal küzdő csoportokra készült, az érintett célcsoportok aktív bevonásával került sor a
megvalósításra az előzetes szakmai tervek alapján. A jelen tanév célja, és kiemelt feladata a
kipróbálás során nyert tapasztalatok hasznosítása, beépítése az intézmény integrációs
törekvéseibe és napi gyakorlati tevékenységeibe is. A lemorzsolódás csökkentése, a tanulói
motiváció és eredményesség érdekében megtett intézkedések valamennyi oktatási
intézményben feladatokat és kötelezettségeket jelentenek. Ezért intézményünk a
kiemelten hasznos tapasztalatok integrálását - a 2019/20-as tanév folyamán történt kipróbálás
nyomon követéséről készített Összefoglaló anyag alapján tervezi a 2020/2021. tanévben.
Felelős: Müller István intézményvezető. Szakmai megvalósítók: Csincsák Zoltánné
intézményvezető-helyettes, Szedő Barbara intézményegységvezető-helyettes.

-

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez kapcsolódó jogalkalmazás
biztosítása. (A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet – ben foglaltak figyelembe vételével, az intézményünkben ellátandó feladatok
összehangolása)
Felelős: Várhelyiné Takács Mónika és Laskai Erika intézményegység-vezetők.

-

A sport és mozgásfejlesztés, valamint a szabadtéri, kültéri testmozgási lehetőségek területeinek
bővítése, kiaknázása az egészség megóvásának és védelmének céljából.
Felelős: Müller István intézményvezető.

-

Kézműves/alkotófoglalkozások, képzőművészeti, művészeti kompetenciákra, kreativitásra
irányuló, ezekhez kapcsolódó tehetséggondozási, tehetségsegítő tevékenységek körének
szélesítése, további gazdagítása. Az intézményi támogató csoport bővítése, új team-tagok
bevonása az új tanévben a tervezett tehetségponti munkába.
Felelősök: Csincsák Zoltánné intézményvezető-helyettes, Varga Erzsébet szakvizsgázott
tehetségkoordinátor, iskolapszichológus, gyógypedagógus és Kovács Henrietta
munkaközösség-vezető, gyógypedagógus szakemberek.

-

Az óvodai nevelésben, a gyermekek fejlesztése, az egyéni fejlődési utak maximális figyelembe
vételével, terápiák, egyéni bánásmód, preventív szemlélet alkalmazásával, komplex módon - a
gyermek szükségleteinek maximális figyelembe vételével történjen.
Felelős: Laskai Erika intézményegység-vezető.
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-

A fejlesztő nevelés - oktatás keretében az újonnan épülő Terápiás Centrum kínálta sérülésspecifikusfejlesztő szolgáltatások, rehabilitációs terápiák, szobák, közösségi terek, funkcionális
terek lehetőségeinek kihasználása; a gyermekek szociális kapcsolatteremtő képességének, a
figyelmének, fejlesztése, a család tehermentesítése, mentálhigiénés akadálymentesítése
érdekében. A differenciált, egyéni megsegítések érdekében fontos a terápiás lehetőségek
tárának bővítése, alkalmazása, újabb metodikai módszerek, eljárások megismerése, elsajátítása.
Felelős: Müller István intézményvezető, Jávor Katalin Ilona intézményegység-vezető.

-

A járványügyi készenlét idején az engedélyezett, biztonságosan megszervezhető szakmai
versenyek, vizsgák előkészítése (tanulmányi, sport, kulturális) az azokra történő eredményes
felkészítőmunka megszervezése, a tapasztalatok leszűrésével, az erősségek, hiányosságok
szakszerű kezelésével a hasznos szakmai konzekvenciák levonása.
Felelősök: Müller István intézményvezető, érintett intézményegység-vezetők.

-

A szakmai partnerkapcsolatok elmélyítése, fenntartása, új kapcsolatok keresése, a tanulók
integrációjának, egyéni boldogulásának, munkába állásának sikeressége érdekében.
Felelős: Müller István intézményvezető,
Szakmai segítők: Szigeti Gábor, Csincsák Zoltánné intézményvezető-helyettesek, Gáll Bettina
és Sebestyénné Kajtár Piroska intézményegység-vezetők.

-

Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként új kapcsolatrendszer kiépítése, a hálózatosodás
megerősítése, intézményi innovációk, jó gyakorlatok megosztása, szakmai szolgáltatások
biztosítása. A Bázisintézményi munkatervben vállalt feladatok, célkitűzések maradéktalan
megvalósítása, az ütemezett szervezés gördülékenységének biztosítása. Rugalmas
alkalmazkodás a bázisintézményi munkatervben tervezett szakmai programok és szolgáltatások
előkészítésében, megszervezésében, megvalósításában és lebonyolításában a központilag
kiadott eljárásrendekhez; a készenlét aktuális szabályozásához.
Felelős: Müller István intézményvezető, Csincsák Zoltánné intézményvezető-helyettes,
bázisintézményi koordinátor.

-

Az egyedülálló, nagy volumenű, nemzetközi projektek referenciául szolgálnak a bennük
résztvevő team-tagok és az intézmény szakmai, módszertani munkájáról. Célunk ezek
biztonságos; az intézményi protokoll és az állami irányítás szerinti további fenntartása,
működtetése az együttműködés és a szakemberhálózati munka online környezethez igazítása.
A fentiek által, a vállalt szakmai feladatok megvalósítása az új, adaptív környezetben.
Felelős: Müller István intézményvezető. Szakmai segítők: Rózsás Lívia

-

A KRÉTA-rendszer informatikai felületének naprakész, szabályszerű működtetésének
biztosítása, adminisztrációs kötelezettségek elvégzése, ellenőrzése.
Felelős: Müller István intézményvezető. Szakmai segítők: Csincsák Zoltánné és Szigeti Gábor
intézményvezető-helyettesek, Csubák Ferenc, Kiss Erika, továbbá az admin jogosultsággal
rendelkező magasabb vezetők és alkalmazottak.
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-

-

A kollégiumi nevelés a járványügyi készenléti helyzetben is legjobb szakmai tudása szerint,
segítse a tanulók szocializációját, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődését, tanulását, a sikeres
életpályára való felkészítését, személyiségnek fejlesztését, a szabadidős tevékenységek széles
körének biztosításával.
Kapjon a nevelés kiemelt szerepet a pedagógiai munkában: az értékek, a normák, a felelősség
a környezetünkért, a helyes viselkedéskultúra kialakításával, az udvariasság, a segítőkészség,
ápolt megjelenés, igényes nyelvhasználat, az értékteremtő tevékenység, a társadalmilag
hasznos munka elismertetésével.
Felelős: Kovácsné Zsemlye Marietta intézményegység-vezető

-

A bemeneti mérésekre tervezett fejlesztések minden pedagógiai egységben biztosítsák a
tanulók reális megítélését, a fejlesztendő területek konkrét kijelölését. (TARC, PAC,
SINDELAR, DIFER)
Felelős: valamennyi érintett intézményegység-vezető.

-

Az Utazó Gyógypedagógiai Hálózatban új be-, és kimeneti mérések bevezetése.
Felelős: Sztruhákné Gunity Szandra
A szakértői szakvélemények által meghatározott fejlesztések maradéktalan megvalósítása, törekvésünk, hogy ne legyen ellátatlan gyermek, tanuló az ellátórendszerben, az intézményben
és az integráló többségi intézményekben.
Felelős: valamennyi érintett intézményegység-vezető.

-

Belső továbbképzések szervezése az EFOP 3.1.6 pályázat keretében vállalt esélyteremtő
programok, feladatok; pedagógus-támogató, módszertani tudásmegosztó tevékenységek, házi
bemutatók, műhelymunkák, hospitálások szervezése, sérülés-specifikus eszközhasználat
bemutatása külső intézményekből érkezők számára, tapasztalatok, jó gyakorlatok átadása,
egymástól való tanulás, a hasznosítható tapasztalatok, alkalmazható módszerek eljárások
megismerése érdekében. (SIT- Reményi Tamás, Olvasástanítás fonomimikával – Fazekasné
Dr. Fenyvesi Margit, AAK, Sindelar-program, stb.)
Felelős: Müller István intézményvezető, Csincsák Zoltánné intézményvezető helyettes,
koordinátor.
Szakmai segítők: Sztruhákné Gunity Szandra és Jávor Katalin Ilona intézményegység-vezetők.

-

A szakoktatók belső kreditszerzési, (30 óra) továbbképzési, egyéb hasznos kreditszerzési
lehetőségeinek intézményen belüli támogatása, újabb képzések feltérképezése.
Felelős: Szigeti Gábor intézményvezető-helyettes, érintett pedagógusok.

-

Online térben szervezett szakmai tanácskozásokon, online-konferenciákon való részvétel, szűk
körű, a szociális távolság megtartását garantáló szakmai napok, programok szervezése,
szakmai, szakmaközi megbeszélések elektronikus/online lebonyolítása kistérségi, megyei,
regionális, országos és szükség szerint nemzetközi szinteken.
Felelős: Müller István intézményvezető.
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-

Pedagógus, gyógypedagógus szakemberek utánpótlásával kapcsolatos tevékenység
továbbképzési program szerinti megvalósítása. Az intézményvezetés stratégiai tervezése
egyöntetű véleményre alapul. Eszerint nagy szükség van a pedagógusok, a gyógypedagógus
szakemberek utánpótlására, a szakirányú gyógypedagógiai tanulmányok támogatására, a
nevelőtestület most kirajzolódó kompetenciatérképének további színesítésére és gazdagítására.
Ennek megvalósulásához elsősorban a lehetőség biztosításával, megteremtésével járul hozzá az
intézmény vezetése.
Felelős: Müller István intézményvezető.

-

Felsőoktatási intézmények, pedagógusképző karok – mint együttműködő partnereink –
gyógypedagógusa hallgatóinak biztonságos fogadása, a hallgatói terepgyakorlatok
megszervezése, hallgatók beosztása, a lebonyolítás szakmai keretek közti biztosítása.
A jelenléti/hibrid/online-oktatáshoz való alkalmazkodás; az intézményen belüli innovációk
támogatása, a terepgyakorlatok irányítása, koordinálása, és mentorálása.
Felelős: Müller István intézményvezető, Csincsák Zoltánné intézményvezető helyettes,
intézményi kapcsolattartó.

-

A tanulmányok miatti távollétek, illetve a vizsgák miatti helyettesítések rugalmas
megszervezését és megoldását, - a helyi támogatást a nevelőtestület segítségével tervezzük, mellyel a gördülékenység, a támogatás a célunk, mint az elmúlt időszakokban eddig.
(Alapvégzettség megszerzésére irányuló gyógypedagógusképzés, Szakirányú továbbképzés,
Szakvizsga-program, Tehetséggondozás - MATEHETSZ támogató képzések, egyéni
érdeklődés szerinti akkreditált képzések támogatása) Felelősök: érintett intézményegységvezetők.

-

Újonnan érkező kollégák, pályakezdők, gyakornokok mentorálása, mentorok kijelölése.
Felelős: Müller István intézményvezető, Csincsák Zoltánné intézményvezető-helyettes, érintett
intézményegység-vezetők

-

Az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében ellátandó tanulók, habilitációs tanórák és az
ellátás jelen tanévre vonatkozó megszervezése, a feladat minőségi ellátása.
Felelős: Sztruhákné Gunity Szandra intézményegység-vezető, Szedő Barbara
intézményegységvezető-helyettes.

-

A pedagógus előmeneteli rendszer 2020/2021-es tanévben folytatódó rendszerében felmerülő
aktuális intézményi, intézményvezetői, szakértői feladatok maradéktalan elvégzése. A minősítő
vizsgákkal, minősítő eljárásokkal, minősítési eljárásba történő jelentkezésekkel kapcsolatos
jelentések, adategyeztetések elvégzése. Adatszolgáltatási kötelezettségek betartása,
koordinálása.
Felelős: Müller István, Segítők: Csincsák Zoltánné és Szigeti Gábor intézményvezetőhelyettesek, intézményi delegálti feladatkörbe beosztott magasabb vezetők.

-

Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés kapcsán tervezett tanfelügyeleti ellenőrzések
lebonyolításának támogatása, (2020-2021-ben; az intézményegység-vezetők vezetői
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tanfelügyelete: Sztruhákné Gunity Szandra, Bencses Beáta illetve intézményi tanfelügyelet az
érintett intézményegységek vizsgálatán keresztül – az aktuális vezető, a tervbe bekerült
személyek tanfelügyelete által)
Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó tanfelügyeleti ellenőrzések sikeres,
- a járványügyi megelőző intézkedéseknek és a helyi protokollnak megfelelő – szabályszerű,
akadálymentes lebonyolítása. Ez a fentiek maradéktalan teljesülése és figyelembe vétele
mellett, operatív intézkedéseket, aktuális döntéseket és technikai feladatok megvalósítását is
jelenti a folyamat valamennyi érintett szereplője, és a szervezeti hierarchia alapján az
intézményvezető, és helyettesei számára.
Felelős: Müller István
-

A 2018/2019-ben kezdett pedagógus önértékelést (intézményi szinten 20 %) folytatva, jelen
tanévben elsősorban a 2019/2020-as tanévben elmaradt pedagógus-önértékelések pótlólagos
lebonyolítását célul tűzzük ki. Erre folyamatos, intézmény-egységenként újonnan ütemezett
beosztás alapján kerülhet sor a tanévben hátralévő időszakban. Az előző tanévben tervezett
intézményi önértékeléseket (40 %-os arány) a digitális munkarendre való áttérés miatt teljes
mértékben fel kellett függeszteni. Az illetékes POK kapcsolattartó javaslatára törölni kellett
azokat a nyilvántartó rendszerből.
Felelős: Csincsák Zoltánné és Szigeti Gábor intézményvezető-helyettesek, érintett
intézményegység-vezetők.

-

A pedagógusok első intézményi önértékelését eredetileg 2021. augusztus 31-ig kell
befejezni. Az intézményegységenként megtervezett feladatok egy része az önértékelések direkt
ütemezésére irányul. Az intézményben létrehozott önértékelést segítő csoportok (BECS)
reményeink szerint a jövőben is segítik majd az intézményegységekben zajló munka
folyamatoságát, melyet azonban nagyban nehezít - és jelenleg lassít is - az EGYMI-ben
foglalkozatott magas pedagóguslétszám, és a rendelkezésre álló idő rövidsége is.

-

A Magyar Diáksport Szövetség az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság
jóváhagyásával kezdeményezte 2019/2020 tanév NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi
mérések lebonyolításának törlését. Az államtitkársággal egyetértésben – a járványügyi
helyzetre és a 2020. március 16. napjától bevezetett tantermen kívüli digitális munkarendre
tekintettel – a 2019/2020. tanévben a fizikai állapotfelmérés, fittségmérési időszak törlésre
került. Adatok felvitelére nem volt szükség.
A 11/2019.(VII.3.) EMMI rendelet 10§ (7.) bekezdés alapján: A 2020/2021. tanévben az Nkt.
80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának
és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban
tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók esetében 2021.
január 8. és 2021. április 24. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett
iskolák 2021. május 29-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.
Felelős: Kajtár József NETFIT adminisztrátor, Szigeti Gábor intézményvezető-helyettes.

-

Az adatkezelésre az idei tanévben is különös hangsúlyt kívánunk helyezni. Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (3)
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bekezdés értelmében a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén a személyes és egészségi
állapotra vonatkozó különleges adatok együttes kezelése csak a törvényes képviselő írásbeli
hozzájárulásával lehetséges. A szülő a nyilatkozat elfogadásával a gyermek személyes
adatainak kezeléséhez járul hozzá. A mérésben való részvételt törvény szabályozza, annak nem
feltétele a szülői hozzájáruló nyilatkozat elfogadása. A szülői hozzájáruló nyilatkozat letöltése
az intézményi adminisztrátor felkeresésével lehetséges.
Felelős: Müller István intézményvezető, valamennyi intézményegység-vezető, Kajtár Józsefadatvédelmi felelős, Szigeti Gábor intézményvezető-helyettes.
-

A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az intézmény tanulásban
akadályozottakat oktató-nevelő általános iskolai egysége, és a készségfejlesztő iskola valósítja
meg ebben a tanévben. Mindkét iskolatípus a munkatervében meghatározott módon vesz részt
a témahetekhez kapcsolódó programokon, (Fenntarthatósági Témahét)* továbbá a tantervben
előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében
szervezi.
*Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020/2021. tanév rendjéről szóló új időpontban,
2020. október 5-9. között hirdeti meg a Fenntarthatósági Témahetet, melynek kiemelt
támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány. A Témahét kiemelt témái az energia, a
klímaváltozás és az egészségnevelés.
Felelősök: Várhelyiné Takács Mónika, Sebestyénné Kajtár Piroska intézményegység-vezetők
- A Bajai EGYMI intézményegységei – amennyiben a központi szabályozás és állásfoglalás
ezt megengedi – a kapott instrukciók és javaslatok alapján részt kívánnak venni a
fogyatékossági típusra és életkorra vonatkozó Diákolimpiai versenyeken. Ehhez kérjük a
fenntartó rendszeres utaztatási támogatását. (megyei, regionális, országos szinten), étkezési
költségtérítését (regionális, országos szinten)
Jelen tanévben 2020. szeptember 25-e a Magyar Diáksport Napja. A sportnap programjainak
előkészítése és a lebonyolítással kapcsolatos feladatok megtervezése kiemelt feladataink közé
tartozik.
Felelős: Müller István intézményvezető, érintett intézményegység-vezetők és testnevelő
szaktanárok.
- Az általános iskolai, szakiskolai, illetve készségfejlesztő iskolai diákok részére meghirdetett
szakmai tanulmányi versenyeken a biztonságos lehetőségekhez mérten nevezni kívánjuk
diákjainkat. Ezzel kapcsolatosan az esetlegesen felmerülő utazás, étkezés, illetve szállás
költségeit az idei tanévben is a fenntartó támogatásával, partneri együttműködésével tervezzük
megvalósítani.
Felelősök: Várhelyiné Takács Mónika, Hegyi Matild, Gáll Bettina, Sebestyénné Kajtár Piroska
intézményegység-vezetők.
- Az intézményvezető a 326-os Kormányrendelet és a Mt. ide vonatkozó szabályozása alapján
a következő rendelkezést hozza a kötött munkaidőre:
Pedagógusok esetében: a pedagógus a heti neveléssel- oktatással lekötött munka idején túl, napi
60 percet tölt a tanórák után az intézményben.(összesen heti 5 óra) Ez utóbbi döntését a
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készenlét ideje alatt szükség esetén módosíthatja, felfüggesztheti az intézményvezetői
jogkörben történő egyéni szabályozása alapján.
A kötött munkaidőben, az intézményben elvégzendő feladatokra, szakmai
munkaértekezletekre, team-megbeszélésekre, műhelyfoglalkozásokra, valamint az intézményi
SZMSZ ide vonatkozó részében meghatározott feladatok ellátására kell fordítani a
rendelkezésben megszabott időt.
Szakoktatók esetében: a kötött munkaidő heti 32 óra, melyet az intézményegységvezető
utasítása, valamint munkaidő beosztása alapján az intézményben (adott feladatellátási helyen)
tölt.
Felelős: Müller István intézményvezető, Csincsák Zoltánné és Szigeti Gábor intézményvezetőhelyettesek, érintett intézményegység-vezetők.

1. Tanulólétszámok alakulása:

Intézmény-egység

Fejlesztő nevelés
– oktatás Baja

Tan
ulólétsz
ám
2013
/201
4
(09.0
1.)

12

Tanulólétszám
2014/201
5
(09.01.)

11

Tanulólétszám
2015/2016
(09.01.)

13

Tanulólétszám
2016/2017
(09.01.)

Tanulólétszám
2017/2018
(09.01.)

16

Tanulólétszám
2018/2019
(09.01.)

Tanulólétszám
2019/2020
előzetes
TTFO
terve
alapján

19
58

62

Változó
tanulólétszám
szept.-től
folyamatosan

22 (ebből
1 fő
otth.ellátásban)

Tanulólétszám
2020/2021.
várható
létszám az
előzetes
TTFO
terve
alapján

20

Fejlesztő nevelés
- oktatás Gara

27

27

32

39

Óvoda

8

8

10

8

17

19

14

13

39
(+1 fő
otth.ellátásban)
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Értelmileg
akadályozottak
általános iskolája

42

41

36

35

35

36

38

39

43

Tanulásban
akadályozottak
általános iskolája

147

134

146

132

132

118

117

121

115

74

72

79

89

98

101

98

100

91

252
165

251
140

216
148

190
151

224
147

203
145

175
146

167
130

158
123

19

20

23

várhatóan
3-5 fő

5

669

650

630

470

470-550
fő között

570

Készségfejlesztő
iskola
Szakiskola
Kollégium
Autista Tagozat
(ált.isk.)
Autista Tagozat
ÓVODA
Összesen
kollégiummal
együtt
UTAZÓ GYPED
hálózat*
Összesen Utazó
hálózattal együtt

747

699

680

661

41

711

682

38

1200
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* Az utazó gyógypedagógiai hálózatban az ellátandó tanulólétszám napi/heti szinten változik.
A felmérések, az idei tanévben történő ellátásra vonatkozó adategyeztetés, pontosítás, a
KRÉTA órarendek elkészítése folyamatos.
A Bajai Tankerületi Intézményközi Szakmai Munkaközösség tagjaiként együttműködő
felekkel; a többségi oktatásban integráltan oktatott-nevelt SNI tanulók ellátásáért felelős
intézményvezetőkkel az utazó hálózat vezetője és az intézményvezető – helyettes folyamatos
kapcsolatot tart. Az együttműködés szabályozását tartalmazó együttműködési megállapodások
elkészítése az idei tanévre vonatkozóan folyamatban van, október hónapban, a statisztika
lezárását követően befejeződik.

2. A 2020/2021. tanév helyi rendje 27/2020. (VIII.11.)
EMMI rendelet alapján:
Szorgalmi időszak:
A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó
tanítási napja 2021. június 15. (kedd).
A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - százhetvenkilenc nap. A
nappali oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában százhetvennyolc nap a tanítási
napok száma.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási
nap: középfokú iskolákban 2021. április 30., a két évfolyamos részszakképesítésekre való
felkészítést folytató szakiskolákban 2021. május 31.
A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,
hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet
tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.
A szünetek időtartama:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási
nap 2020. november 2. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. április 7.(szerda).
A Témahetek időpontjai:
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között,
b) Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,
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c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,
d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020.
szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).
Egyéb jeles napok:
-

szeptember 25. Magyar Diáksport Napja
szeptember 30. – A népmese napja
október 1. – Az idősek világnapja
október 04. – Állatok világnapja
október 31. – Takarékossági világnap
december 3. – Fogyatékos emberek nemzetközi napja
január 22. – A magyar kultúra napja
február 21. – Az anyanyelv nemzetközi napja
március 22. – A víz világnapja
április 11. – A magyar költészet napja
április 22.- A Föld napja

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja:
A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 10. § (7) bekezdése
alapján és az Nkt. 80. § (9) bekezdése szerint, a 2020/2021. tanévben a fizikai fittségi méréshez
kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a mérések lebonyolítását az intézményeknek - a
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók esetében - 2021. január 8. és 2021.
április 24. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2021. május
29-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe. Felelős: Kajtár József
Óvodai nevelés nélküli munkanapok, iskolai tanítás nélküli munkanapok, kollégiumi
foglalkozás nélküli munkanapok időpontja, felhasználásának tervezése:
A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelés - oktatást végző
iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában és készségfejlesztő
iskolában hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás
nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs
célra használható fel.
Felhasználható Tervezett tanítás nélküli munkanapok
napok száma
dátuma
1.
2020.12.12.
2.
2021.03.12.
3.
2021.04.30.
4.
2021.05.03.
5.
2021.05.21.
6.
2021.05.25.
7.
2021.06.07.
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*Megjegyzés: Az egyes intézményegységekre vonatkozó tanítás nélküli munkanapok konkrét
felosztását a fenntartó részére benyújtott összesített intézményi munkatervben jelöljük, mely
munkafüzetenként tartalmazza az érintett intézményegység tervét a dátumok pontos
megjelölésével.
Az intézményegységek maguk határozzák meg a tervezett napok dátumait, a törvényben
meghatározott keretszámokhoz igazodva. Ennek értelmében az Óvoda: 5 nap, az Általános
iskola és Fejlesztő Nevelés-oktatást végző Iskola: 6 nap, a Készségfejlesztő iskola és a
Szakiskola: 7 nap (ebből kötelezően 1 nap pályaorientációs nap) meghatározásáról dönt. A
Kollégium az intézményegységekben kialakított munkarendhez igazodva szervezi meg nevelőoktató munkáját.
Intézményi ünnepi műsorok, emléknapok, megemlékezések tervezett időpontja

Tanévnyitó
Megemlékezés az
aradi vértanúk
áldozatairól
Nemzeti ünnep
október 23.
Karácsony
Megemlékezés a
kommunista
diktatúra áldozatairól
Nemzeti ünnep
március 15.
Megemlékezés a
holokauszt
áldozatairól
Nemzeti
Összetartozás Napja
Tanévzáró

2020. szeptember 1.
(kedd) 7:45

Aula

Tanulásban
akadályozottak
általános
iskolája

2020. október 05.
(hétfő) 11:00

Tantermek

Osztályfőnökök

2020. október 22.
(csütörtök) 11:00

Aula

2020. december 18.
(péntek) 11:00

Aula

2021. február 25.

Tantermek

Osztályfőnökök

2021. március 11.
(csütörtök) 11:00

Aula

Szakiskola

2021. április 16.
(péntek)

Tantermek

Osztályfőnökök

2021. június 04.
(péntek)

Tantermek

Osztályfőnökök

Aula

Kollégium,
Tanulásban
akadályozottak
általános iskola

2021. június 11.
(péntek) június 15.
(kedd) 11:00

Készségfejlesztő
Iskola
Tanulásban
akadályozottak
általános iskola,
Készségfejlesztő
Iskola

Az óvodai, iskolai, kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények, kalendáriumi
programok és események időpontja az egyes intézményegységek előzetes tervezése
alapján.
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Az intézményegységek munkatervei az intézményi munkaterv részét képezik. Az intézményi
feladatok meghatározásánál az intézményegységek vezetői törekednek az arányos, egyenletes
feladatelosztás biztosítására és betartására. Emellett lehetőség szerint figyelembe veszik a
kollégák munkatervi feladatokhoz kapcsolható önkéntes feladatvállalására épülő szándékát és
kompetenciáit is.
Az intézmény együttműködő partnereivel megvalósuló programok terve:
Hazai kapcsolatokat érintő programok tervezete
Az intézmény évekre visszanyúló együttműködési kapcsolatban áll a Danubia Alapfokú
Művészetoktatási Intézménnyel, mely együttműködés keretein belül zenei nevelés folyik a
tanulásban akadályozott diákok körében.
- érzékenyítő napi hangverseny
- diákok félévi és év végi záró vizsgái
A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjával együttműködési dokumentum
alapján partneri kapcsolatot ápol az intézmény. A tanév a következő programok megvalósulását
tervezzük:
- táncházak
- karácsonyi műsorok
- karácsonyi kiállítás
- közös színházlátogatások
- németországi vendégek fogadása, kalauzolása
Nemzetközi partnerkapcsolatokat érintő programok tervezete
A Pedagógiai Program egyik kiemelt feladatai közé tartozik az intézmény nemzetközi
kapcsolatrendszerének ápolása. Ennek kapcsán előre láthatólag az idei tanévben a következő
találkozások nem/részben/ az eredeti elképzelések és a pályázati időszakok módosításával
valósulnak meg:
- pedagógusok, szakoktatók tapasztalatcseréje
- diákok tapasztalatcseréje
- nemzetközi kőműves szakmai verseny
- nemzetközi sportverseny
- pedagógus, diák tapasztalatcsere
- SEC4VET nemzetközi projekt – a járványügyi helyzethez igazítottan, a
Projekttalálkozókon való interaktív együttműködés / lehetőség szerinti onlinekiterjesztésű és elektronikus kapcsolattartás és részvétel megvalósítása az
érintett partnerekkel.
Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja
-

Rendkívüli értekezletek: kizárólag szükség esetén és szükség szerint
Félévi nevelőtestületi értekezlet: az első félév utolsó tanítási napját követő 15
napon belül
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-

Tanév végi nevelőtestületi értekezlet: a tanítási év utolsó tanítási napját követő
15 napon belül
Osztályozó értekezletek: az egyes intézményegységek munkatervében
meghatározottak szerint
Egységértekezletek: rendkívüli esetben szükség szerint, illetve a munkatervben
meghatározott módon és gyakorisággal.
Szülői értekezletek, fogadóórák: az intézményegységenkénti valamit a
járványügyi szabályozás által meghatározottak szerint.

Esemény
Szülői értekezlet (lehetőleg
elektronikusan, levélben, KRÉTAügyintézéssel)

Időpont

Egység

2020. szeptember

Minden intézményegység

Beiskolázási szülői értekezlet

2021. május

Tanulásban akadályozott
általános iskola

Szülői értekezlet a 8. osztályos
tanulók szülei részére

2021. január eleje

Szakiskola

Félévi osztályozó értekezlet

2021. január 22 után

Félévi egységértekezletek
Félévi nevelőtestületi értekezlet
Szülői értekezlet (szükség szerint
online, lehetőleg elektronikusan,
levélben, KRÉTA-ügyintézéssel)
Osztályozó értekezlet - végzős
tanulók
Osztályozó értekezlet –
részszakképesítés

2021. január 29 után
2021. február eleje

Év végi osztályozó értekezlet

2021. június

Záró egységértekezletek

2021. június
2021. június közepét
követően
heti rendszerességgel
szerdánként - 13:00
helyi működési
rend/aktualitás szerint

Tanév végi nevelőtestületi értekezlet
Vezetői értekezletek
Havi rendszerességgel megvalósuló
egységértekezletek

Minden érintett
intézményegység
Minden intézményegység
Nevelőtestület

2021. január 29február 01.

Minden intézményegység

2021. április utolsó
hete/május eleje

Szakiskola

2021. május

Szakiskola
Minden érintett
intézményegység
Minden intézményegység
Nevelőtestület
Vezetőség
Minden intézményegység

Az intézmény bemutatását, a társadalmi integrációt szolgáló pedagógiai célú óvodai,
iskolai, intézményi szintű nyílt napok tervezett időpontja*
*Megjegyzés: minden program kizárólag az érvényben lévő járványügyi eljárásrendben előírt
szabályozásnak megfelelően.
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Esemény
Bemutatjuk intézményünket a
továbbtanulni vágyó fiataloknak
és szüleiknek
Pályaválasztási kiállítás
Bemutatjuk kollégiumunkat az
intézményünkben továbbtanulni
vágyó fiataloknak és szüleiknek
Terápiás-Centrum átadása –
intézménylátogatással
egybekötött tájékoztató nap
Iskola Napi Érzékenyítő
Programok

Időpont
2020. október/
november
2020. november
2020. október 5-9.

2020. december
vége/2021. január
eleje
2021. május vége/
június eleje

Egység
Tanulásban Akadályozottak
Általános Iskolája,
Szakiskola
Szakiskola
Kollégium
Értelmileg akadályozott általános
iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást
végző Iskola, Utazó
Gyógypedagógiai Hálózat
Utazó Gyógypedagógiai Hálózat,
Fejlesztő Nevelés-oktatást végző
Iskola, valamint valamennyi
bevont intézményegység.

Várható ellenőrzések a 2020/2021. tanév folyamán:
Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév
rendjéről 12. §
(1) bekezdése alapján:
2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni
a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és
dokumentálását.
(2) bekezdése értelmében: Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le.
Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2021. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős
miniszter részére.

3. Vezetői ellenőrzési terv 2020/2021. tanév
- Általános cél, hogy az ellenőrzések során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva
megvizsgáljuk, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredménye mennyiben felel meg az
iskola pedagógiai programjában leírt célkitűzéseknek.
- A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka
átfogó ellenőrzése, az esetlegesen felmerülő hibák észlelése és korrigálása, a munka
hatékonyságának emelése.
- Az ellenőrzés éves ütemezését az intézmény; az intézményi szervezetet alkotó egyes
intézményegységek munkatervei részletesen tartalmazzák, a felelősök, időpontok, stb.
megnevezésével.
- Ellenőrzést végez az iskola egészét illetően az intézményvezető, saját hatáskörükben az
intézményvezető-helyettesek, célzottan az érintett intézményegység-vezetők, az utazó
gyógypedagógiai hálózatban az intézményegység-vezető helyettes is, valamint az
intézményegységeken belül a munkaközösség-vezetők, vagy az adott feladattal megbízott
felelősök. .
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- Az intézmény vezetője rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet.
- Az ellenőrzések során általánosan érintett területeket a Bajai EGYMI Szervezeti és Működési
Szabályzata is részletezi.
Ellenőrzés
ideje
augusztus

Ellenőrzés tartalma




szeptember




Felelősök

Módszerek

A
hatályos
és
vonatkozó
jogszabályok,
jogforrások
módosításának
megismerése,
áttekintése, hatályos
rendelkezések
figyelemmel kísérése,
beépítése az éves
munka tervezésébe
A
releváns
kerettantervek
adaptációja
Az utazótanári hálózat
feladatellátásának
folyamatos
előkészítése,
szervezése
A szakmai működési
dokumentumok
tartalmi ellenőrzése,
aktualizálása
és
kiegészítése.
PP,
SZMSZ,
Házirend(ek),
Kollégiumi program,
Nevelési
program
korrekciója,
legitimációja,
nyilvánossá
tétel
biztosítása.

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők,
munkaközösség
vezetők,
osztályfőnökök.

Dokumentumelemzés intézmény
bejárás,
online-értekezletek,
kis
létszámú/intézményegységenként
lebonyolításra
kerülő
tájékoztatás,
konzultációk,
megbeszélések,
elektronikus
kapcsolattartás.

A
tanévkezdés
adminisztrációs
és
dokumentációs
feladatai, (új helyi
tantervek
véglegesítése, előzetes
tantárgyfelosztás
elkészítése,
a
feladatok
és
humánerőforrások

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők, támogató
csoportban
kijelölt felelősök
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fentiek alapján történő
aktualizálása,
tanmenetek,
munkatervek
megírása


A szeptember 1-jén
hatályos
Szakmai
Alapdokumentum
felülvizsgálata,
jogszerűség,
törvényességi
szempontok
egyeztetése
a
fenntartóval.

Intézményvezető,
kijelölt
intézményvezetőhelyettes



Intézményi protokoll
elkészítése,
jóváhagyása,
intézményi
működésbe
történő
integrálása

Müller
István
intézményvezető,
intézményi
támogató
csoportban
kijelölt felelősök,
Csincsák
Zoltánné
intézményvezetőhelyettes, érintett
intézményegységvezetők.



Bázisintézményi
Munkaterv elkészítése Intézményvezető,
bázisintézményi
koordinátor



Az órarendek, tanulói
beiskolázási
létszámok tervezése a Intézményvezető,
határidők betartásával. Intézményvezetőhelyettesek,
intézményegységA
biztonságos vezetők, Műszaki
vezető
tanévkezdéshez
szükséges
tárgyi, Intézményvezető,
személyi feltételek, és Szakiskolai
az
infrastruktúra intézményegységvezető,
kijelölt
ellenőrzése,
Az
újonnan intézményvezetőbevezetésre
kerülő helyettes
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október











szakképesítések
és
rész-szakképesítések
dokumentációjának,
tervezési és szervezési
feladatai (Egységes
Képzési Jegyzék)
Gyermekés
ifjúságvédelmi
tevékenységek
felosztása, áttekintése,
szükséges
intézkedések
megtétele
Tanulói jogviszonyt
sértő
tanulók
figyelemmel
kísérésére, intézkedési
javaslatok elkészítése

A feladat-ellátási
helyek, telephelyek
szerinti, és az
intézmény egészére
vonatkozó október 1.
statisztika
előkészítése és
elkészítése.
Az általános
munkafegyelem, a
szabályok
betartásának
kontrollálása
(intézményi
protokoll)
A tanulói
szakvélemények
ellenőrzése, naprakész
rendszerezése.
Házirend betartása.
Továbbképzések
figyelemmel kísérése,
szervezése
Tankötelezettség
végrehajttatásának
ellenőrzése, korai
iskolaelhagyás és
lemorzsolódás

Intézményvezető,
kijelölt
intézményegységvezetők
Intézményvezető,
érintett
intézményegységvezetők

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők,
munkaközösség
vezetők, kijelölt
admin
jogosultsággal
rendelkező
felelősök

Megbeszélés, statisztikai
adatgyűjtés, táblázatok készítése,
adminisztráció, ellenőrzés,
értékelés, dokumentumelemzés,
elektronikus adatszolgáltatás
elkészítése.
Időtartam: 2020.10.052020.10.20 között.
Intézményi Statisztika végleges
zárása: 2020.10.20.
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november






december

preventív
intézkedéseinek
tervezése
Belső erőforrások
felhasználása,
hatékony üzemeltetés
Tanulói bemeneti
mérések elvégzése,
PAC, TARC,
SINDELAR
Gyermek- és
ifjúságvédelmi
tevékenységek
Az intézmény
jogszerű
működésének, belső
szabályozók által
meghatározott
munkarendjének
ellenőrzése.
ÖKO-Iskolai
tevékenységek
fenntartása
Folyamatban lévő
pályázatok
dokumentációjának
figyelemmel kísérése
és aktuális ellenőrzése

Intézményvezető,
érintett
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők,
munkaközösség
vezetők,
felelősök.

Megbeszélés, ellenőrzés,
értékelés, elemzés,
dokumentumelemzés,
önellenőrzés, adatgyűjtés,
konzultáció

Megbeszélés, ellenőrzés,
értékelés, elemzés,
dokumentumkészítés,
dokumentumelemzés, kontroll,
önellenőrzés, konzultáció,
jelentés, interjú



Belső ellenőrzés
keretében előkészíteni
az intézményben
a pedagógustovábbképzési
kötelezettség
teljesítésének és
dokumentálásának
módját, rendjét,
nyilvántartását a
törvényességi
szakmai ellenőrzés
lebonyolítását
megelőzően.

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők.



A pedagógusok,
szakoktatók,
gyermekfelügyelők
nevelő munkája, a
gyógypedagógiai

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők, gyermek
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szaktanári,
rehabilitációs, és
szakköri
tevékenységek.
Az intézmény
gazdasági, ügyviteli,
személyzeti
munkatevékenységei,
Gyermek- és
ifjúságvédelmi
tevékenységek
A kollégium
szabadidős
tevékenységei
Hatályos Szakmai
alapdokumentum
ismételt
felülvizsgálata, 2021.
évi
intézményátszervezési
koncepció és
javaslatok
előkészítése,
egyeztetés a Bajai
tankerületi Központ
szakmai vezetőjével

és ifjúságvédelmi
megbízott,
munkaközösség
vezetők,
Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
érintett
intézményegységvezetők



Szakmai ellenőrzések,
a képzési
kötelezettség
területein, a törvényes
működés
biztosításával

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők, gyermek
és ifjúságvédelmi
megbízott,
munkaközösség
vezetők,



Belső ellenőrzés
keretében meg kell
vizsgálni az
intézményben
a pedagógustovábbképzési
kötelezettség
teljesítését és
dokumentálását.
Nemzetközi
kapcsolatok,cserelátogatások

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők,







január



Intézményvezető,
kijelölt
intézményvezetőhelyettes.

folyamatos: Megbeszélés,
ellenőrzés, önellenőrzés,
értékelés, elemzés,
dokumentumelemzés,
konzultáció

Intézményvezető
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február

















Munkatervben
kitűzött feladatok
időarányos
megvalósulása
Pedagógiai
dokumentáció
Tanulói hiányzások
Gyermek- és
ifjúságvédelmi
tevékenységek
OH Bázisintézményi
beszámoló
elkészítése,
félévi
munkatervi feladatok
értékelése
Belső ellenőrzés
keretében meg kell
vizsgálni az
intézményben
a pedagógustovábbképzési
kötelezettség
teljesítését és
dokumentálását.
Tanórán kívüli
tevékenységek, pl.
napközi otthonban,
diákotthonban
Továbbképzések,
beiskolázás további
szakaszokban
megvalósítandó
feladatainak tervezése
Minőségbiztosítási
feladatok, partneri
elégedettségi
eredmények
Belső erőforrások
felhasználása,
hatékony üzemeltetés
Pályázatok teljesítése
Diákrendezvények
Kollégiumi
nevelőmunka
Szakmai
alapdokumentum
felülvizsgálata, 2021.

Intézményvezető,
Kijelölt
bázisintézményi
koordinátor
Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők.

Adatszolgáltatás, kérdőíves
mérés, ellenőrzés, értékelés,
dokumentumelemzés.

Megbeszélés, ellenőrzés,
értékelés, elemzés,
dokumentumkészítés,
dokumentumelemzés, kontroll,
önellenőrzés, konzultáció,
jelentés, interjú

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők, gyermek
és ifjúságvédelmi
megbízott,
munkaközösség
vezetők,
Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
érintett
intézményegységvezetők
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március





április





május





június










évi
intézményátszervezési
koncepció és javaslat
felterjesztése a
fenntartó számára.

Intézményvezető,
kijelölt
intézményvezetőhelyettes.

Gyermek- és
ifjúságvédelemi
tevékenységek,
Az intézményi
személyzeti munka
tevékenységei,
Beiskolázás feladatok
megvalósítása

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők, gyermek
és ifjúságvédelmi
megbízott, belső
ellenőrzéssel
megbízott
felelősök
Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők, mk.
vezetők

Megbeszélés, ellenőrzés,
értékelés, elemzés,
dokumentumelemzés,
konzultáció

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők,
munkaközösség
vezetők,
Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegység
vezetők,
munkaközösség
vezetők,
gazdasági hivatal
vezetője.

Megbeszélés, ellenőrzés,
értékelés, elemzés,
dokumentumelemzés,
konzultáció,

Intézményvezető,
Kijelölt
bázisintézményi

Adatszolgáltatás, kérdőíves
mérés, ellenőrzés, értékelés,
dokumentumelemzés.

Partneri
kapcsolattartások,
külső és belső
partnerek
visszajelzései
Terápiás,
rehabilitációs,
szakköri, napközis
tevékenységek
Tanulói mérések,
értékelések
Pedagógiai, és egyéb
dokumentáció
Gyermek- és
ifjúságvédelmi
tevékenységek
A munkaközösség
személyi állománya,
szakmai munkája,
annak értékelése
Eszközellátás
Szakmódszertani
kultúra fejlesztése,
szakmai
dokumentumok
fejlesztése
A tanév értékelése,
éves beszámoló
elkészítése
OH Bázisintézményi
beszámoló
elkészítése, éves

Folyamatos ellenőrzés,
jelentések, adategyeztetések.
Megbeszélés, óralátogatás,
ellenőrzés, értékelés, elemzés,
dokumentumelemzés,
konzultáció, interjú, kérdőív

Megbeszélés, ellenőrzés,
értékelés, elemzés,
dokumentumkészítés,
dokumentumelemzés,
konzultációk, statisztikai adatok
kigyűjtése, intézményi
beszámoló előkészítése
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július

munkatervi feladatok
tanév végi értékelése

koordinátor
(felelős
intézményvezetőhelyettes)



Nyári ügyeleti
feladatok, nyári
gyakorlatok beosztása



Az intézmény nyári
működésének
tartalma, feladatok
meghatározása,
felosztása
Szakmai gyakorlatok,
összefüggő nyári
gyakorlatok
Kreatív
műhelyfoglalkozások,
közösségfejlesztő
gyermekprogramok

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
intézményegységvezetők
Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
érintett
intézményegység
vezetők,
(Szakiskolai
intézményegységvezető, gyakorlati
munkaközösségvezető)




Megbeszélés, ellenőrzés,
értékelés, elemzés,
dokumentumkészítés,
dokumentumelemzés,
tapasztalatcsere

4. A Munkatervhez kapcsolódó intézményi projektek:
*Megjegyzés: A folyamatban lévő intézményi projektek keretében tervezett programok a
járványügyi helyzet alakulásának függvényében módosulhatnak/felfüggesztésre kerülhetnek,
illetve biztonságos lebonyolításuk mérlegelése az intézmény felelőssége.
Érintett projektek:
-

EFOP 3.1.6 Együtt tanulunk – A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése
EFOP 4.1.6 Terápiás centrum a hátrányok enyhítésére
SEC4VET Szociális és emocionális kompetenciák fejlesztése
ERASMUS+ Jó gyakorlatok cseréje a tanulók önálló, helyes életvitelének
támogatására
Határtalanul (fenntarthatósági feladatok és programok)
SOUNDBEAM-projekt
Oktatási Hivatal Bázisintézményi működés munkatervi programjai
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5. Kiemelt projektek és pályázatok:
SEC4VET - social - emotional competences for vocational education and training nemzetközi projekt
A projekt egyik szakmai megvalósítója intézményünk, – Magyarország kizárólagos
képviseletét látja el. A projektben való aktív szakmai részvétel és együttműködés az idei
tanévben is kiemelt feladata intézményünknek. Fő célcsoportjait azok a tanulásban
akadályozott és az értelmileg akadályozott fiatalok alkotják, akik szakmai előkészítésben vagy
szakképzésben/készségfejlesztő iskolai képzésben vesznek részt. Kiemelt célkitűzés a tanulóik
társadalmi beilleszkedésének segítése és támogatása, a
szociális-érzelmi kompetenciák
erősítése. Ezáltal elősegítve számukra a jövőbeni munkaerőpiaci beilleszkedést, a befogadás
megerősítését a rehabilitáció folyamatában. Az akadályozott/fogyatékossággal élő embereket,
a szakmai rehabilitációs intézményeket, az önsegítő egyesületeket, a tudományt és a
vállalkozásokat, az oktatást, a felismerésen alapuló innováció által kapcsolja össze. Tartalmát
és célkitűtzéseit tekintve hiánypótló, mind az Európai Unióban, mind a magyarországi
szakképzési rendszerben.
A SEC4VET nemzetközi projektben - jelen tanévet érintően - az előzetes tervek szerint
megvalósítandó célkitűzéseket az intézményünk részvételét alapvetően a járványügyi készenlét
előírásai és eljárásrendje határozza meg a jövőben. Ezért a projekt egyes állomásai /
programelemei / tevékenységei jelenleg függőben vannak.
-

-

Nemzetközi helyszínek, várható időpontok (felfüggesztve/függőben)
Utazások, projekt-találkozókon való részvétel és szakmai együttműködés, módszertani
műhelymunkák, disszeminációs feladatok előkészítése, a találkozások lebonyolítása
(felfüggesztve/függőben)
A szakmai együttműködés eljárásrendjének meghatározása, a módszertani
műhelymunkák és disszeminációs feladatok adaptációs környezetben történő
előkészítése, a partnerekkel történő kapcsolattartás - elektronikusan, illetve szükség
szerint online módon történő lebonyolítása. (folyamatban)

EFOP 3.1.6-16-2017-00037 „EGYÜTT-Tanulunk”
Intézményünk további kiemelt pályázata - a Kalocsai Nebuló EGYMI-vel közös szakmai
együttműködés, és együttes megvalósítás alatt álló EFOP 3.1.6. számú pályázat. Az ütemezés
szerinti feladatok - reményeink szerint - a 2020/2021. tanévben megváltozott körülmények
között is folytatódhatnak, a megbízott felelősök közreműködésével, új megvalósító kollégák
bevonásával. (az érintett intézményegységeink munkatervének elgondolása alapján)
A pályázat keretein belül az intézményben dolgozó gyógypedagógus szakemberek, terápiás
képzettségű kollégáink, a fejlesztő nevelést oktatást végző iskolai egység, valamint az utazó
gyógypedagógiai hálózat és e tanévtől már az autista tagozat munkatársai is számos program
és ütemezett szakmai tevékenység szervezését és lebonyolítását valósítják meg az intézmény
falai között, lehetőség esetén egyéb külső helyszíneken, társ- és partnerintézményekben.
(érzékenyítő napi programok, szülőklub rendezvények, nyílt napok, tájékoztató nap, szakmai
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műhelymunkák, akkreditált pedagógus-továbbképzések, belső továbbképzések, delegált
előadókkal gazdagított intézményi tevékenységek)
A Bajai Tankerületi Központ által benyújtott EFOP 3.1.6 pályázat célcsoportját:
- a régióban integráltan oktatott-nevelt SNI gyermekek és tanulók, szüleik
- a halmozott/súlyos fogyatékossággal élő fejlesztő nevelésben-oktatásban részesülő
gyermekek és tanulók, szülők, családok
- valamint azok a velük foglalkozó befogadó intézmények és szakemberek alkotják, akik az
integráció, az inklúzió szolgálatában végzik munkájukat. Módosulhatnak az alábbi
tevékenységek, programelemek:














műhelymunkák, sülősegítő klubfoglalkozások szervezése, vezetése
érzékenyítő napok szervezése
tájékoztató nap szervezése
differenciált feladatbank készítés
vendég előadók, a szakma képviselőinek meghívása (szakemberek)
mentorálás (esetleges jó gyakorlat átvételét követően)
tapasztalatcsere-látogatások, hospitálások
speciális ellátást biztosító intézetekbe, társintézményekbe, alapítványokba 12 napos szakmai tanulmányutak szervezése, lebonyolítása
sérülésspecifikus képzések szervezése, lebonyolítása
sérülés-specifikus eszközhasználat bemutatása, ismeretek átadása érdeklődő
külső intézmények, saját szakembereink számára
akkreditált továbbképzések intézményben történő lebonyolítása, szakirányú
továbbképzésre jelentkezők toborzása, koordinálásuk szülőklubok szervezése
és vezetése
módszertani segédanyag készítés
érzékenyítő kiadvány készítése

OH Bázisintézményi működés - Bázisintézményi feladatok
A bázisintézmény működése az OH által szabályozott eljárásrenden alapul.
Célkitűzés:
Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" címet elnyert intézményként
célunk, hogy bázisintézményi tevékenységünkkel katalizáljuk a pedagógiai szakmai
közélet fejlődését, elősegítsük a Pedagógiai Oktatási Központok által biztosított
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, valamint támogassuk
a hálózatos tudásmegosztást.
A programok intézményi teljeskörű megszervezése a bázisintézményi koordinátor
feladata, mely az alábbi tevékenységeket tartalmazza:
-

a program megtervezése, a program meghirdetése a bázisintézményi honlapon
a jelentkezők fogadása
az előadó/foglalkozást/tanórát tartó pedagógus felkérése

28

-

a helyszín és a tárgyi feltételek biztosítása
a rendezvényen résztvevő bázisintézményi munkatárs(ak) felkérése
a jelenléti ív, az elégedettségmérő kérdőívek nyomtatása
félévi és éves beszámoló készítése
fotódokumentáció - készítése

Bázisintézményi feladatok
1. Tájékoztatás az intézményi tevékenységekről: Bázisintézményi honlapon, POK
honlapon.
2. Bázisintézményi éves munkaterv készítése: Bázisintézményi éves munkaterv
feladatai beépülnek az intézmény éves munkatervébe.
3. Beszámoló készítése a bázisintézményi tevékenységről: Beszámoló megvalósult
bázisintézményi programról, Bázisintézményi félévi és tanév végi beszámoló
{kötelező)
4. Jó gyakorlatok megosztása, szakmai pedagógiai innovációk bemutatása:
Bázisintézményi éves munkaterv szerinti tevékenysége, Bázisintézményi éves
munkatervben nem szereplő tevékenységek.
5. Bázisintézményi helyszín biztosítása: POK rendezvények szervezése
bázisintézményi helyszíneken, bázisintézményi koordinátor közreműködésével.
6. Értekezleteken történő részvétel: Bázisintézményi koordinátori értekezlet,
Bázisintézményi intézményvezetők számára szervezett értekezlet.

Kelt: Baja, 2020. augusztus 31.
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7. FÜGGELÉK
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