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„Mi hát az egység?
Ha mindannyian egyet akarunk.
Ha mindannyian másképp is akarjuk azt az egyet, már akkor is egység az.
A különböző felfogás vitát virágzik, s a vita, felismerések és tisztázások
gyümölcsét érleli.
Csak jóindulat kell hozzá és megértés egymás irányába.
Tudni és megérteni azt, hogy az is jót akar, aki másképpen akarja a jót, mint én.
Ehhez még csak az szükséges, hogy mindenki igazán jót akarjon.”
/Wass Albert/
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I.

A tanév helyi rendje

1. A tanév


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 százhetvenkilenc
nap.



A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart.
2021. január 29-ig értesítjük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első
félévben elért tanulmányi eredményekről. Az értesítést az első félév utolsó tanítási
a napjától számított öt munkanapon belül kell megküldeni.



Az

Oktatási

Hivatal

által

meghirdetett

„Témahetek”

programsorozatba

a

lehetőségekhez mérten az aktuális járványügyi intézkedéseket figyelembe véve
bekapcsolódunk.

2. A tanítási szünetek


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).

3. A tanítás nélküli munkanapok
Időpont

Tevékenység

December 12.

Digitális segítségnyújtás, belső
továbbképzés

2.

Március 12.

Digitális segítségnyújtás, belső
továbbképzés

3.

Április 30.

1.

Felelős

Sebestyénné Kajtár Piroska
intézményegység vezető

Digitális segítségnyújtás, belső
továbbképzés
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4.

5.

II.

Május 3.

Május 21.

6.

Május 25.

7.

Június 7.

Digitális tananyagok
szerkesztése; pedagógiai
gyakorlatok megosztásaműhelymunka
Digitális tananyagok
szerkesztése; pedagógiai
gyakorlatok megosztásaműhelymunka
Digitális tananyagok
szerkesztése; pedagógiai
gyakorlatok megosztásaműhelymunka
Gyermeknapi programokkirándulás

A tanév legfontosabb feladatai, fő célkitűzések

a) Az előző tanév értékeléséből adódó feladatok:


belső tudásmegosztás,



hospitálási lehetőségek biztosítása a nevelőtestületen belül,



egyenletes feladatelosztás,



naprakész információ áramlás az intézményegységen belül,



a pozitívumokra támaszkodás elvének folyamatos megvalósítása a tanulók és a kollégák
tekintetében az egység munkahelyi klímájának jobbítása érdekében.

b) 2020/2021-es tanév
Ebben a tanévben a tartalmi munkát a kialakult járványügyi helyzet nagyban befolyásolja, a
feladatok megoldása, célitűzések megvalósítása során alkalmazkodunk az aktuális járványügyi
protokollhoz.
Az oktató-nevelő munkát, az idei tanév keretét és tartalmát, a pedagógiai programunk és a helyi
tantervben megfogalmazott célok és feladatok adják.
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Kiemelt figyelmet fordítunk a 9. évfolyamon, az új helyi tanterv alapján történő nevelés- oktatás
kiépítésére, a tanulásban akadályozott tanulók integrálására, ezáltal a pedagógiai folyamatok
jobbítására.
Feladatok:
 Mérési eljárások alkalmazása a tanulók intellektusának és gyakorlati képesség
specifikumjának

egyéni

megsegítése

érdekében.

Hosszútávon

az

integráció

megvalósulását illetően, a tanulókról egyéni portfóliót készítünk.
 Differenciált és egyéni megsegítések a kötelező tantárgyi órákba építve, valamint a
tanulók sajátos állapotaihoz igazítottan, a fejlesztések és foglalkozások során.
 Szakköri, sportköri tevékenységekkel, a sérült tanulók terápiás célú megsegítései.
Képesség kibontakoztatások, tehetség-ápolások, habilitációs szinten-tartások.
 Gyermek- családvédelmi tevékenységek, megsegítő intézkedések a SNI tanulók,
biztonságos élethelyzetének kialakítása, fenntartása érdekében.
 Kommunikációs együttműködések a tanulók oktatásügyi, szociális, érdekvédelmi,
integrációjukat segítő folyamatok érdekében.
 Gyakorlati tevékenységekkel funkciógyakorlások, a meglévő képességek szintentartása, új képességek kibontakoztatása, rutinszerű munkafolyamatok kialakítása.
 Fejlesztési-képzési munkafolyamatok, során a tanulók verseny és vizsga felkésztései.
 Tanmenetek egyéni képességekhez és a tanév rendjéhez igazodó átdolgozása.
 Országos-, regionális-, illetve városi rendezvényeken való részvétel az integráció
elősegítése céljából
 Pedagógiai programba beépült pályázati programok fenntartása.
(Boldogság Program, ÖKO Iskola)
 Oktatási Hivatal Bázisintézményi programok megvalósítása.
 Hagyományőrző programok, ünnepi megemlékezések projektnapok keretében.
 Gyakorlati munkatevékenységek begyakoroltatásával a sajátos képességekhez igazított,
önálló(bb), minőségi életre való nevelés.
 Értékrend és normák helyes kialakítása a tanulókban.
 Egészséges és kulturált környezeti szokások és minták modellezése a mindennapi
tevékenységekbe, mikro-, és makro-környezetbe építve.
 Szakmai önfejlesztések, szakmai módszertanok elsajátítása a minőségi munka
megvalósulása érdekében. Horizontális kapcsolati rendszer bővítése a team munka és
közös szellemiség érdekében való együttműködések miatt.
 Intézményi belső önértékelés folyamatos megvalósulása.
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 A pedagógusminősítések és az országos pedagógiai szakmai ellenőrzések gördülékeny
lebonyolítása.
 Az aktuális Intézkedési terv -járványügyi készenlét idejére-betartása.
c) Az egységvezetés fő célkitűzései
o a törvényi változások nyomon követése és megismertetése a kollégákkal,
o munkaközösségek

feladatainak

összehangolása-

az

egyenletes

terhelés,

a

helyettesítések, a vállalt feladatok tekintetében,
o

az információs csatornák működtetésének tökéletesítése az egység és az egész
intézmény munkájába való bekapcsolódáshoz,

o iránymutató, támogató közreműködés az új feladatok rugalmas megoldásában a
felmerülő problémák gyors és hatékony megoldásában,
o a tovább tanuló kollégák előre haladásának, sikerességének biztosítása rugalmas
munkaszervezéssel, mentorálással,
o a gyakornok eredményes felkészítése a minősítésre,
o a kollégák ösztönzése a kötelező és önként vállalt továbbképzéseken való részvételre,
o a pedagógusok előmenetelének: portfóliót készítő és a tanfelügyeleti ellenőrzésbe vont
kollégák támogatása,
o az eseménynaptárban tervezett programok lebonyolításában való közreműködés,
o a pedagógiai munkát segítők optimális beosztásának kialakítása,
o az egység belső ellenőrzési tervének végrehajtása, dokumentálása.

III.

Tanulólétszámok alakulása
Tanév
2018/2019.
2019/2020.
2020/2021.

Beiratkozott
tanulók száma
101 fő
100 fő
93 fő

Tanév végi létszám
98 fő
92 fő
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2020/2021
Létszám
Évfolyamok

Osztály

9.
10.
11.
12.
Összesen:

1
1
7
6
15

Értelmileg
akadályozott
tanuló
7
8
45
31
91

Tanulásban
akadályozott
tanuló
2

Modul

6
6
12

2

Egyéni
tanrendben
tanul
1
2
2
5

A tanulók elhelyezése
2020/2021.
Diákotthonos tanuló

20

Minden nap hazajár

73

Nevelőszülőnél lakik
Bácsborsodi „Őszi
Napfény” Integrált
Szociális Intézmény
Gara
Lakásotthon

9
9
1

A hátrányos helyzetű (HH) gyermekek száma 6 fő, a halmozottan hátrányos (HHH) gyermekek
száma 21 fő körül alakul, ezek a számok csak becsült adatok a tavalyi tanévi adatok alapján.

IV.

Helyzetelemzés

A tanév elején SWOT analízist alkalmaztunk, melynek eredményeképpen több feladat is
megoldásra vár. Ezek is a tanév kiemelt feladatai közé tartoznak.


Iskolánkban csak egy interaktív tábla működik, ami 15 osztály számára a napi használatot
és a digitális kultúra tantárgy tanítását illetően nehézséget jelent. Ezért ebben a tanévben a
Kollégium Informatika termében kaptunk lehetőséget a tanítási órák megtartására,
színesebbé tételére.



A tantermekhez tartozó raktárok túlzsúfoltak, mert a tantantermekben kevés tárolásra van
lehetőség. Ennek megoldására a ritkábban használt tárgyakat az 1. számú garázsba
helyezhetjük át.
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A raktárokból való eszközök, anyagok kivételének szabályozása a zavartalan tanítás,
óravezetés megvalósítása érdekében folyamatban van.



Továbbra is szükségesnek tartjuk egy-egy teremrészben kisebb szekrények elhelyezését a
tanulók, pedagógusok és a szakoktatók eszközeinek tárolása céljából.



Iskolánkban több olyan-a képzésben már nem használt (nagy méretű mángorló, tárcsás
mosógép) - eszköz van, amelyek elhelyezésére egy „Múzeum” kialakítását céloztuk meg a
Csillagvizsgáló telephelyen.



Továbbra is nehézséget jelent:
 a testnevelés órák megtartása a tornaterem hiányában. Rossz idő esetén az aulában
tartjuk ezeket az órákat, ami zavaró az tantermekben folyó oktatást illetően.
 a külsős munkahelyszínekre történő eljutás.
 a csökkenő tanuló létszám.
 a lemorzsolódás.
 a 27. életévüket betöltött tanulók további foglalkoztatása.

Erősségeinkre továbbra is építünk, a lehetőségek kihasználásra törekszünk.


A tantestületen belüli együttműködés fejlesztése érdekében és a pedagógia feladatok
hatékony megoldására a kiscsoportos, team munkát alkalmazzuk.



Az elmúlt tanévben a digitális munkarendben készült tananyagokat beépítjük az aktuális
tanmenetekbe.



A külsős munkahelyszínek meglátogatását a MHGY program fenntartása érdekében
továbbra is fontosnak tarjuk. A partneri kapcsolat ápolása érdekében egy munkaebédet
tervezünk, bemutatva iskolánkat, a tanulók, szakoktatók munkáját.



Több belső munkahelyszínen is kipróbálhatják magukat a tanulók.



Iskolánk közvetlen környezete folyamatosan szépül, megújul. Ennek érdekében városi
pályázatokon veszünk részt.



Több foglalkozásból álló városi érzékenyítő programba is bekapcsolódunk.



Érzékenyítő napot terveztünk a Bázisintézményi Program megvalósítása során a „A Föld
napja a fenntarthatóság jegyében”.



Határon túli iskolákkal történő folyamatos kapcsolattartásra is nagy hangsúlyt fektetünk.

9



Az egységvezető a problémákhoz való pozitív, támogató hozzáállásra törekszik ebben a
tanévben is.

1. Humán erőforrás
d) Pedagógusok
A Készségfejlesztő Iskola pedagógus létszámának alakulása a 2020/2021-es tanévben.
Pedagógus

Feladat

Státusz

1.

Balog László

szakoktató

teljes, fő állású

2.

Barti Gábor

szakoktató

óraadó

3.

Búr Sofija

osztályfőnök

teljes, fő állású

4.

Csák Dorina

osztályfőnök

teljes, fő állású

5.

Csicsor Andrea Zsuzsanna

gyógypedagógus

teljes, fő állású

6.

Érczy Szandra

szakoktató

teljes, fő állású

7.

Farkasné Takács Andrea

szakoktató,

teljes, fő állású

osztályfőnök
8.

Gottlieb Gáborné

szakoktató

teljes, fő állású

9.

Gradicska Judit

osztályfőnök

teljes, fő állású

10.

Gyarmatiné Wolf Ilona

szakoktató

teljes, fő állású

11.

Gyuricza-Méder Nóra

osztályfőnök

teljes, fő állású

12.

Hajdú Anita

szakoktató

teljes, fő állású

13.

Hornyákné Simon Erika

szakoktató

teljes, fő állású

14.

Jantner Erika

gyógypedagógus

0,75

15.

Kancsár Helga

szakoktató

teljes, fő állású

16.

Koleszár Csaba

szakoktató

teljes, fő állású

17.

Koller Nóra

szakoktató

teljes, fő állású

18.

Kővári-Monda Adrienn

osztályfőnök,

teljes, fő állású

munkaközösségvezető
19.

Mándity Edit

osztályfőnök

teljes, fő állású

20.

Marosán Erika

szakoktató

teljes, fő állású

21.

Méder Judit

osztályfőnök

teljes, fő állású

22.

Oláh Erzsébet

szakoktató

teljes, fő állású
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23.

Orosz Ildikó

osztályfőnök

teljes, fő állású

24.

Schatzl Zsuzsanna

osztályfőnök

teljes, fő állású

25.

Schoblocher Sándor

szakoktató

teljes, fő állású

26.

Sebestyénné Kajtár Piroska

osztályfőnök,

teljes, fő állású

intézményegység
vezető
27.

Striegliné Boros Zsuzsanna

szakoktató

teljes, fő állású

28.

Szabó Katalin

osztályfőnök

teljes, fő állású

29.

Sztruhákné Gunity Szandra

osztályfőnök

teljes, fő állású

30.

Tallérné Atyánszki Gabriella

szakoktató

teljes, fő állású

31.

Török Anikó

osztályfőnök,

teljes, fő állású

munkaközösségvezető

Áttanít a Szakiskolából:


Dobos-Németh Zsuzsa-heti 2 óra



Szabó Szabolcs-heti 9 óra



Szabó Tibor -heti 10 óra

Pótlékkal, illetve órakedvezménnyel járó feladatok:
Az osztályfőnökök és a munkaközösség-vezetők órakedvezményben részesülnek, melyet a
tanítással lekötött munkaidejükben érvényesíthetnek.

a) Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
Egységünkben a pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Munkájukat az
egységvezető koordinálja a munkaköri leírásban meghatározottak alapján.
Ebben a tanévben érkezett Majszlingerné Kvala Krisztina gyógypedagógia asszisztens, aki
Horváth Rita munkakörét, feladatát vette át.
Gyógypedagógiai asszisztensek:
1. Benczi Csilla

3. Csete Margit

2. Benkovics Éva

4. Gyuricza András
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5. Kis Ilona

11. Páncsicsné Friedrich Magdolna

6. Kiss Andrea

12. Tamás Bettina

7. Krékityné Bisztriczki Andrea

13. Krékity Katalin

8. Ötvös Erzsébet

14. Kemény Zoltán

9. Majszlingerné Kvala Krisztina

15. Serdült Szabolcs

10. Mayer Dániel

b) Megbízások, vállalt feladatok a nevelőtestületben

Intézményegység vezető: Sebestyénné Kajtár Piroska
Megbízott

Feladat
Osztályfőnöki munkaközösség vezető

Kővári-Monda Adrienn

Gyakorlati munkaközösség vezető

Török Anikó

Közalkalmazotti Tanács tagja

Török Anikó

„Boldogság óra” koordinátora

Orosz Ildikó

„Tehetségpont” képviselője

Orosz Ildikó, Farkasné Takács Andrea

259. számú terem raktárrész rendben tartása,

Szabó Katalin, Búr Sofija, Kancsár Helga

leltározása
254. számú terem raktárrész rendben tartása,

Gottlieb Gáborné, Gradicska Judit

leltározása
Tankonyha raktár

Oláh Erzsébet, Hornyákné Simon Erika

Faház eszközeinek nyilvántartása

Gyarmatiné Wolf Ilona

A Készségfejlesztő Iskola udvarának rendben

Gyarmatiné Wolf Ilona, Gyuricza András

tartása
Csillagvizsgáló épületének karbantartási

Schatzl Zsuzsanna

feladatai
Tisztasági, vegyi alapanyagok, irodaszerek

Kancsár Helga

igénylése, beszerzése
Tisztasági feltöltések, kiadagolások

Kancsár Helga, Tamás Bettina

Autós szakmai anyagok kiadása

Kancsár Helga, Török Anikó

Könyvtári feladatok, jelenléti ív rendszerezése Balog László
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Tanügyi dokumentumok nyilvántartása,

Kővári-Monda Adrienn, Török Anikó, Méder

rendszerezése, feltöltése

Judit, Balog László

Honlap vezetés, feltöltés

Koller Nóra

Faliújság felelős
Aula díszítése

Balog László, Gyuricza -Méder Nóra, Oláh
Erzsébet
Marosán Erika, Orosz Ildikó, Oláh Erzsébet,
Csicsor Andrea Zsuzsanna,

Színház felelős

Méder Judit, Gradicska Judit

Rendezvény felelős

Hornyákné Simon Erika

Gyermekvédelmi feladatok

Méder Judit

Tanulói orvosi, egészségügyi ügyintézések

Gyuricza- Méder Nóra

Tanulói étkezésekkel járó feladatok ellátása

Szabó Katalin

Tízórai, uzsonna lehozatal és vele járó
szervezési feladatok

Csete Margit, Krékityné Bisztriczki. Andrea

E napló segítő személy

Koller Nóra

E napló ellenőrzés

Koller Nóra

Leltár felelős

Koller Nóra

Távolmaradási kérelmekről e-mailes értesítés,
nyomtatás, lefűzés
Munkahely gyakorlatra tanulók beosztása
Kulturális rendezvények, fellépések,
pályázatok

tantestületi tagok
Gyarmatiné Wolf Ilona, Török Anikó
nevelőtestületi tagok

c) Továbbképzések, szakmai tudatosság
Ebben a tanévben is támogatjuk a pedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensi munkakörben
dolgozók továbbképzési szándékát. A szakoktatók részére hospitálási lehetőséget biztosítunk
az Intézményi önértékelésben történő sikeres részvétel érdekében.
Továbbra is fontosnak tartjuk a megszerzett ismeretek átadását az egységen belül, a belső
tudásmegosztás megvalósítását.
A gyakornokok, illetve a pedagógiai gyakorlatra érkezők mentorálása a felkészítő kollégák
szakmai hozzáértését is szélesíti.
Továbbtanulók a 2020/2021-es tanévben:
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Kezdés
2016.

Pedagógus
Koller Nóra

2018.

Mándity Edit

Képző Intézmény
ELTE Bárczi
Gusztáv
Gyógypedagógiai
Kar
Kaposvári Egyetem

2019.

Hornyákné Simon
Erika
Kiss Andrea

Pécsi
Tudományegyetem
Best Work Kft.

Kemény Zoltán

Best Work Kft.

2020. szept.-2021.
március
2020. szept.-2021.
március

Végzettség
gyógypedagógusautista szakirány
gyógypedagógustanulásban
akadályozottak
pedagógiája
vendéglátás
gyógypedagógiai
asszisztens
gyógypedagógiai
asszisztens

2. Tárgyi feltételek
Az amortizáció miatt megtörténő javítási munkálatok nem minden esetben hoznak hosszútávú
eredményt, ennek megfelelően szükséges lenne néhány berendezési tárgy cseréje.
Ebben a tanévben is több teremben 2-4 másik osztály is párhuzamosan jelen van. Az erős
háttérzaj és a más osztályok tevékenységéből fakadó vizuális ingerek az osztályok hatékony
tanulmányi előmenetele tekintetében számottevő nehezítettséget jelentenek annak ellenére,
hogy a csoportok teremrésze a berendezési tárgyakkal a lehetőségekhez mérten jól elkülönítésre
kerülnek.
Nehézséget okoz, hogy az iskolában a tanórákhoz nyomtatásra, példányszám sokszorosításra,
nyomtatópapír használatára kevés lehetőség van. A mindennapi munka során szükséges színes,
nyomtatott segédanyagokat a kollégák saját költségeik terhére készítik el.
A 254. teremben felszerelt digitális tábla világító panelje az elmúlt tanév II. féléve során
tönkrement, melynek cseréje feltétlenül szükséges lenne a zavartalan, hatékony és korszerű
tanórák lebonyolításhoz.
Az IKT eszközpark többnyire hiányos és elavult. A pedagógiai munka megkönnyítésére, illetve
a tanulóknak az ismeretszerzés és szórakozás támogatására a számítógép park bővítésére lenne
szükség. A 259. számú teremben hangszóró hiányában a számítógép használata nehezített.
Auditív módú fejlesztésre ilyen módon, e téren nincs lehetőség.
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A Szegedi út 3. szám alatti telephelyen az internethálózat kiépítése folyamatban van. Ez
segítené a tanórák szemléletességét, szélesebb körű információ gyűjtését, átadását jelentené.
Továbbra is az engedélyezett szakmai anyagok segítik a tanulók gyakorlati oktatásának
gördülékeny kivitelezését.
Az infrastrukturális feltétek közül a Szegedi út 3. szám alatti telephelyen korszerűsítésre vár a
kültéri burkolatok javításai, a vízhálózat felújítása az iható vízminőség és a tisztálkodás
érdekében, feljáró és közlekedő szakaszok biztonságos bejárhatóságának biztosítása, bel- és
kültéri műveletek kivitelezése (festés). Ebben a tanévben a tankert gondozásában Besír Márk
technikai dolgozó áll rendelkezésünkre.
Továbbra is nagy gondot jelent, hogy az Intézményünknek egy torna csarnoka van, melyet több
intézményegység osztálya használ. Így lehetőségünk nagyon korlátozott. Tornaterem
hiányában a mindennapos testnevelés órákat a kis alapterületen lévő aulában, megfelelő
időjárás esetén az udvaron valósítjuk meg.

3. A tanórák és a tanórán kívüli tevékenységek időbeli keretei, fajtái
▪

Kötelező tanórai foglalkozások heti időkerete (15 osztályra számítva): 574 óra/hét

▪

Kötelező habilitációs foglalkozások heti időkerete:
o 9-10. évfolyam: heti 4 óra
o 11-12. évfolyam: heti 5 óra

▪

A magántanulók felkészítése:
o 9. évfolyam: 10 óra- Gerlachné Pauk Zsuzsanna, Rajczi Dóra-áttanítók a
Fejlesztő-nevelés Intézményegységből
o 10. évfolyam: 10 óra- Kővári-Monda Adrienn, Mándity Edit, Oláh Erzsébet
o 11. évfolyam: 10 óra- Orosz Ildikó és Kramaszta Klaudia, aki áttanító a
Fejlesztő-nevelés Intézményegységből

▪

Egyéb foglalkozások:
o Tanulószoba: 5 óra/hét- Csicsor Andrea Zsuzsanna, Mándity Edit
o Szakkörök: Kézműves (2óra/hét) - Balog László, Színjátszó (3 óra/hét) - Csicsor
Andrea Zsuzsanna



Összes óraszám: 618 óra/hét
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A Sport -Kiss Zoltán Richárd-és az Ének -Mándity Edit- szakkör a járványügyi helyzetre való
tekintettel nem tarthatók meg, az osztályok, tanulók keveredésének elkerülése érdekében. Ezért
a szakköröket a fennálló helyzet idejére Tehetséggondozó foglalkozásokká alakítottuk, ahol kis
csoportos fejlesztés történik.

4. Ellenőrzési tevékenység
a) Külső szakmai ellenőrzés
A 2019/2020-as tanévben minősítésre jelentkező pedagógusok, akik 2020. november 25-ig
feltöltik portfóliójukat az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületre:


Csák Dorina gyógypedagógus, logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája



Méder Judit gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája



Szabó Katalin gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája

Az Oktatási Hivatal által a 2020/2021-es tanév I. félévében minősítésben résztvevő kollégák:


Búr Sofija gyakornok-minősítő vizsga



Schatzl Zsuzsanna Pedagógus II-minősítő eljárás



Sebestyénné Kajtár Piroska-mesterpedagógus/köznevelési szakértő-minősítő eljárás

b) Belső szakmai ellenőrzés
Óralátogatások
A vezető a munkaközösség vezetővel együtt, a kollégával előre egyezteti a látogatás és az órák
megbeszélésének időpontját. Az ellenőrzés elsődlegesen fejlesztő és nem minősítő célokat
szolgál. Az óralátogatásokat megbeszélés követi, melyen visszajelzést kapnak a kollegák
munkájukról, illetve lehetőség nyílik - a tanulókról, osztályról - folyó beszélgetésre, valamint a
reflexiók megfogalmazásra.
Hónap

Ellenőrzési terv

Látogatási terv

Tanév eleji adminisztráció,  Szegedi út 3. és
Szeptember

E-napló

Szegedi út 10. szám

megnyitása,

statisztika.

alatti telephelyeken

Tanulószoba,

szakkörök

folyó munka

dokumentumok,

Felelős
Egységvezető,
munkaközösség
vezetők
16

indítása,

csoportlétszámok 

véglegesítése.

Búr Sofija
12.a-szakmai elmélet

Telephelyek működése.
Az új tanulók szakértői
javaslatainak ellenőrzése,
nyilvántartása,
dokumentálása.
Felülvizsgálatok
A tantárgyfelosztás, órarend
Október

működésének ellenőrzése

Schatzl Zsuzsanna

Tanmenetek ellenőrzése.

Kommunikáció 12.e

Mérések eredményei

November

Tanórák kezdése, befejezése

Képességfejlesztés.

munkaközösség
vezetők

Schoblocher Sándor

Egységvezető,

Autómosó kisegítő

munkaközösség

modul-11.c

vezetők

Új kolléga: Jantner
December

Egységvezető,

Erika
Testnevelés óra 10.
osztály

Egységvezető,
munkaközösség
vezetők

Képességfejlesztés,
szemléltetés.
Az osztályfőnökök
Január

gyermekvédelmi munkájának
ellenőrzése a félévi

Gyuricza-Méder Nóra
Idegen nyelv 9. osztály

Egységvezető,
munkaközösség
vezetők

mulasztási adatok tükrében.
Félévi értesítők
Hornyákné Simon
Február

E-napló naprakész vezetése

Erika
Konyhai kisegítő modul
11. a

Egységvezető,
munkaközösség
vezetők
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Kötött idő, jelenléti ív

Március

Április

vezetése

Koller Nóra

Egységvezető,

Digitális kultúra 10.

munkaközösség

osztály

vezetők

Gyógypedagógia

Balog László

asszisztensek munkavégzése

Kézműves szakkör

Differenciált

Május

Június

képességfejlesztés
Tanügyi dokumentumok
zárása

Egységvezető,
munkaközösség
vezetők

Csicsor Andrea

Egységvezető,

Zsuzsanna

munkaközösség

Tanulószoba

vezetők

Kiss Zoltán

Egységvezető,

Fejlesztés,

munkaközösség

tehetséggondozás

vezetők

Intézményi Önértékelés
Az Intézményi Önértékelés koordinálását az Önértékelési Munkacsoport (Belső Ellenőrzési
Csoport) végzi az öt évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv alapján.
Intézményünkben a BECS tagjai:


Csák Dorina



Gradicska Judit



Gyuricza-Méder Nóra



Koller Nóra



Kővári-Monda Adrienn



Méder Judit



Török Anikó

A 2019/2020-as tanév Önértékelési terve a COVID-19 vírus megjelenése okán bevezetett
digitális munkarend miatt tolódott, ebben a tanévben folytatódik.
Hónap

Pedagógus

Október

Csicsor Andrea Zsuzsanna

November

Török Anikó

December

Kővári-Monda Adrienn

Január

Gradicska Judit
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Február

Mándity Edit

Március

Sztruhákné Gunity Szandra

Április

Kancsár Helga

Május

Gottlieb Gáborné

5. Kapcsolatok
A 2020/2021. tanévben is tovább folytatódik a partnerkapcsolatok elmélyítése, újabb
kapcsolatok keresése, a tanulók integrációjának, egyéni boldogulásának, munkába állásának
sikeressége érdekében.
A partnerekkel való kapcsolat az együttműködési feladatok jellegéből adódóan napi szinten,
illetve szükség szerinti alkalmakkal valósul meg. A kapcsolattartás módját és a felelős
személyét az iskolavezetés határozza meg.
a) Belső kapcsolatok
Az iskolai nevelés- oktatás legfontosabb közvetlen partnereit a szülők, nevelőszülők,
gyámok jelentik. Intenzív kapcsolat kiépítésére törekszünk, mely az iskolai rendezvények, a
pedagógusok-szülők

együttműködésén

alapszik.

/

egyéni

megbeszélések,

szülői

értekezletek, fogadóórák, írásbeli tájékoztatás, kirándulások, iskolai és osztályszintű
programok/.
Intézményegységünk ebben a tanévben is törekszik a saját és a többi egységben dolgozó
kollégával a megfelelő kapcsolat kialakítására, ápolására.
b) Külső kapcsolatok
A tanév során intézményegységünk továbbra is aktív szakmai együttműködést kíván
megvalósítani az az aktuális járványügyi helyzet figyelembevételével:


A köznevelési társintézményekkel, Kalocsai Nebuló EGYMI, Szent László ÁMK,
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, Bács-Kiskun Megyei Vörös
Kereszt Bajai Szervezetével,



Érdekképviseletei

szervekkel:

Mozgáskorlátozottak dél

Bács

ÉFOÉSZ

Tolna

- Kiskun

megyei

megyei

kirendeltsége,

Egyesülete, Szociális

és

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Bajai képviselete, FODISZ, Cédrus Egyesített
Szociális Intézmény.


Külföldi partnereinkkel: BBW – Waiblingen Szakképző Iskola (Németország), Zombor
– Vuk Karadzic Általános és Szakképző Iskola (Szerbia),
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Külső gyakorlati helyszínekkel:
o Rocco Ételbár
o Ady Endre Városi Könyvtár
o Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
o Bajai Szent Rókus Kórház
o Duna Wellness Hotel
o Bakon-Tex Kft.
o Halért Bt.
o Zsilip étterem
A külső gyakorlati helyszínekre a középsúlyos tanulóink a képességeik szerint
válogatva, heti rendszerességgel egy kísérő tanárral gyakorlati tevékenységet
végeznek. Ezek a tevékenységek a tanult képesítéseikhez társítottak. Az MHGY célja
a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kommunikációs és viselkedési kultúrák,
szociális

szokások,

munkahelyi

elvárások,

munkavállalási

alapkészségek

elsajátítása, amelynek birtokában a munkaerő-piaci integrációjuk sikeressé válhat.


szakmai szervezettel: Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bácskai Szakértői
Bizottsági Tagintézménye

V.

A munkaterv helyi megvalósulása

A felvázolt programnaptár megvalósulását a COVID-19 okozta karantén és a digitális
munkarend esetleges bevezetése befolyásolhatja, módosíthatja.
Dátum

Felelős

Ellenőrzést
végzi

Tantermek, tanműhelyek előkészítése az
oktatásra

osztályfőnökök,
szakoktatók

Sebestyénné
Kajtár Piroska
intézményegység
vezető

Szakmai munka eszközeinek
tűzvédelmi, balesetvédelmi ellenőrzése

nevelőtestület,
Tallér Mihály
tűzvédelmi
szakember

Program

Augusztus

2020.08.24-től
folyamatosan

2020.08.31-től

Sebestyénné
Kajtár Piroska
intézményegység
vezető
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2020. 08-tól
folyamatosan

Sebestyénné
osztályfőnökök,
Kajtár
Piroska
Karbantartói munkálatok feltérképezése,
szakoktatók, Török
belső füzetben rögzítése
intézményegység
Anikó
vezető
Megrendelések összeírása, vezetése
9-10.évfolyam:
Gyakorlati képzés előkészítése –
Életvitel és gyakorlat
11.-12. évfolyam:
Konyhai kisegítő – Háztartástanéletvitel

Török Anikó,
Koller Nóra
Balog László,
Kancsár Helga,
Koller Nóra
Hornyákné S.
Erika, Farkasné
Takács Andrea,
Koller Nóra

Kert-, és parkápoló

Gottlieb Gáborné,
Gyarmatiné Wolf
Ilona, Török
Anikó

Szövött-tárgy készítő

Marosán Erika,
Koller Nóra

Autómosó kisegítő

Schoblocher
Sándor, Török
Anikó

2020.09-től
Textil -fonalmentő

Sebestyénné
Kajtár Piroska

Strieglné
intézményegység
B.Zsuzsanna,
vezető
Schatzl Zsuzsanna,
Koller Nóra

Agyagtárgy készítő

Koleszár Csaba,
Hajdú Anita,
Érczy Szandra,
Török Anikó

Palántanevelő

Gottlieb Erika,
Gyarmatiné Wolf
Ilona, Török
Anikó

Papírtermék- készítő

Schatzl Zsuzsanna,
Koller Nóra

Mosodai kisegítő

Koller Nóra,
Török Anikó

Mézeskalács-sütő

Oláh Erzsébet,
Koller Nóra
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Kisegítő takarító

Egységértekezlet

Tanév
dokumentációs
rendszerének
átdolgozása

2020.08.26.

2020.08.24-től

Tallérné
Atyánszky
Gabriella, Koller
Nóra

tantestület

nevelőtestület

Sebestyénné
Kajtár Piroska
intézményegység
vezető
Sebestyénné
Kajtár Piroska
intézményegység
vezető

Szeptember

2020.09.01

Tanévnyitó ünnepély;
Járványügyi protokoll kidolgozása;
Létszámok, beiratkozott tanulói
névsorok egyeztetése, rögzítése
Adatbázis és nyilvántartások,
informatikai feladatok és
rendszerkarbantartás
Szakmai anyagok igényfelmérések,
megrendelések összeírása, - vezetése
Naplók, órarendek, tanügyi
dokumentumok adminisztrálása,
megnyitása,
E napló

2020.09.02

Tankönyvek kiosztása,
Tanmenetek véglegesítése,
Aktuális helyettesítések logisztikai
ütemezése

Balog László,
Kővári-Monda
Adrienn,
Török Anikó
munkaközösség
vezetők

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.09.04

Tantárgyfelosztás módosítása,
véglegesítése

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Szigeti Gábor,
Csincsák
Zoltánné
intézményvezető
helyettesek

2020.09.07

Egységértekezlet az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével

egységvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.09.14

Örökös Boldog Iskola tanmenet
aktualizálása

Orosz Ildikó

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

nevelőtestület,
Kővári-Monda
Adrienn,
Török Anikó
munkaközösségvezetők,
Koller Nóra

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető
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PAC bemeneti mérések előkészítése

osztályfőnökök,
Kővári-Monda
Adrienn
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.09.21

Takarítási világnap, gesztenyeszedés és
(a környék rendbetétele) projekt

Gyarmatiné Wolf
Ilona, Kancsár
Helga, Török
Anikó
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.09.28

Óralátogatások, értékelésekfolyamatosan
Tanügyi dokumentumok ellenőrzése,
BECS munkacsoport koordinálása
folyamatosan

Kővári-Monda
Adrienn,
Török Anikó
munkaközösség
vezetők

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.09.29

Együttműködési megállapodás
megkötése a munkáltatókkal - MHGY
külső munkahelyszínek

Török Anikó
munkaközösség
vezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.09.30

Népmese világnapi projekt

Balog László,
Gottlieb Erika

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Statisztika elkészítése
Szakmai alapanyagok megrendelőinek
leadása

Kővári-Monda
Adrienn,
Török Anikó
munkaközösség
vezetők,
Koller Nóra

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Suli-buli, Induljon a banzáj

Koller Nóra,
Kővári-Monda
Adrienn,
Balog László,
Szabó Katalin

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Kézműves műhelyek, mindenszentekre
készületek
Egységértekezlet az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével

Csicsor Andrea
Zsuzsanna,
Oláh Erzsébet,
Kancsár Helga,
Gyarmatiné Wolf
Ilona,
Krékityné B.
Andrea

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

osztályfőnökök

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.09.17

Október

2020.10.01

2020.10.02

2020.10.05

2020.10.06

Megemlékezés az Aradi vértanúkról
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2020.10.08

Szakoktatók módszertani megsegítése az
intézményi önértékelés, valamint a
mindennapi nevelés-oktatás
színvonalának emelése érdekében.

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

A zene világnapja, szüreti mulatság

osztályfőnökök,
szakoktatók
Balog László,
Gottlieb Gáborné

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Gyakorlati munkaközösségi
értekezlet az aktuális járványügyi
intézkedések figyelembevételével

Török Anikó
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.10.21

Természeti értékeink védelme, projekt

Búr Sofija, Szabó
Katalin, Schatzl
Zsuzsanna,
Gyarmatiné Wolf
Ilona

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.10.22

Megemlékezés az október 23.-i nemzeti
ünnepről

osztályfőnökök,
Csicsor Andrea
Zsuzsanna,
Mándity Edit

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.11.02

PAC és MHGY bemeneti mérések
lezárása
Egységértekezlet az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével
Szakmai alapanyagok megrendelőinek
leadása

osztályfőnökök
Kővári-Monda
Adrienn,
Török Anikó
munkaközösségvezetők,
Koller Nóra

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.11.05

Nyílt nap, nyitott napok.
Továbbtanulók számára intézmény és
műhelybejárások az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével
Hospitálások az osztályokban,
tudásmegosztás.

Méder Judit
tantestület,
Kővári-Monda
Adrienn
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Hospitálások az osztályokban tudásmegosztás reflexióinak
megfogalmazása

tantestület,
Kővári-Monda
Adrienn
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.10.09

2020.10.12

Szülői értekezlet a járványügyi
protokollhoz igazodva

osztályfőnökök,
pedagógusok/
szakoktatók,
Török Anikó,
Kővári-Monda
Adrienn
munkaközösségvezetők

November

2020.11.06
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A külsős munkahelyszínek látogatása

Török Anikó
munkaközösség
vezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.11.11

Márton napi hagyományőrző programok

Marosán Erika, Csicsor
Andrea Zsuzsanna,
Oláh Erzsébet,
Kancsár Helga,
Farkasné Takács Andrea

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.11.12

Pályaválasztási kiállítás az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével

Török Anikó
munkaközösségvezető, Schatzl
Zsuzsanna

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Egyéni munkarend szerint haladók
negyedéves értékelése

érintett osztályfőnökök,
fejlesztést végző
pedagógusok,
szakoktatók
Kővári-Monda Adrienn
munkaközösség-vezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Adventi ünnepkör hagyományőrző
programjai

Balog László,
Gottlieb Gáborné,
Szabó Katalin,
Jantner Erika,
Oláh Erzsébet

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető
Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.11.10

2020.11.13

2020.11.30

December

2020.12.01

Téli sportok, egészségmegőrző
szabadidős programok

Gradicska Judit,
Orosz Ildikó,
Búr Sofija,
Jantner Erika

2020.12.02

Karácsonyi kreatív tevékenységek
Szakmai alapanyagok megrendelőinek
leadása

Marosán Erika, Csicsor
Andrea Zs., Mándity Edit,
Gyarmatiné Wolf Ilona,
Kancsár Helga, Krékityné
B. Andrea,
Koller Nóra

2020.12.03

Karácsony fellépések, kulturális
programok az aktuális járványügyi
intézkedések figyelembevételével

Mándity Edit,
Csicsor Andrea Zs,
Orosz Ildikó,
Gottlieb Gáborné,
Koller Nóra

Suli-buli, induljon a banzáj
Mikulás- ajándékozás

Koller Nóra,
Kővári-Monda Adrienn,
Balog László,
Szabó Katalin,
Tallérné A. Gabriella,
Gottlieb Gáborné

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

osztályfőnökök,
szakoktatók

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.12.04

2020.12.07
2020.12.12

Kézműves műhelyek, mézeskalácssütés
Egységértekezlet az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével
Tanítás nélküli munkanap
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2020.12.14

Gyakorlati munkaközösségi értekezlet az
aktuális járványügyi intézkedések
figyelembevételével

Török Anikó
munkaközösség
vezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2020.12.18

Intézményi karácsonyi ünnepség

Gottlieb Gáborné,
Csicsor Andrea Zs.

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Téli sportok, egészségmegőrző
szabadidős programok
Szakmai alapanyagok megrendelőinek
leadása

Gradicska Judit,
Orosz Ildikó,
Búr Sofija,
Jantner Erika,
Koller Nóra

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.01.22

Egyéni munkarendben haladók
osztályozó vizsgái

érintett osztályfőnökök,
fejlesztést végző
pedagógusok,
szakoktatók
Kővári-Monda Adrienn
munkaközösség vezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.01.25

Félévi értekezlet az aktuális járványügyi
intézkedések figyelembevételével

Nevelőtestület

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.01.29

Félévi értesítők kiosztása
Félévi beszámolók elkészítése
Munkaközösségek félévi munkájának
elemzése

Osztályfőnökök,
szakoktatók
Kővári-Monda
Adrienn
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.02.01

Téli sportok, egészségnevelési
programok (korcsolya) az időjárásnak
megfelelően, eseti jelleggel

Gradicska Judit,
Orosz Ildikó,
Schatzl Zsuzsanna,
Jantner Erika

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.02.02

Szakmai alapanyagok megrendelőinek
leadása

Koller Nóra,
Török Anikó
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.02.03

Félévi nevelőtestületi értekezlet az
aktuális járványügyi intézkedések
figyelembevételével

Intézmény

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Január

2021.01.04

Február
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2021.02.05

Szülői értekezlet az aktuális járványügyi
intézkedések figyelembevételével

osztályfőnökök

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.02.08

Egységértekezlet az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével

nevelőtestület

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.02.15

Gyakorlati munkaközösségi értekezlet az
aktuális járványügyi intézkedések
figyelembevételével

Török Anikó
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.02.18

Szalagtűző ünnepély az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével

Búr Sofija, Szabó
Katalin, Gradicska
Judit, ballagó
osztályfőnökök

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.02.19

Farsangi bál az aktuális járványügyi
intézkedések figyelembevételével

Méder Judit,
Gradicska Judit,
Szabó Katalin,
Schatzl Zsuzsanna,
Balog László

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.02.24

Országos Szakmai verseny elődöntő
2021.02.(26) EEM. hirdetménybenpontos időpont közzététel után

Készségfejlesztő
Iskola

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Március

2021.03.01

Regionális vetélkedőkön való részvétel,
kulturális fellépések,
Gottlieb Gáborné,
2021. 03. 01- pontos időpont kiírás után
Csicsor Andrea Zs.
Egységértekezlet az aktuális
Nevelőtestület
járványügyi intézkedések
figyelembevételével

2021.03.02

Szakmai alapanyagok megrendelőinek
leadása

Koller Nóra,
Török Anikó
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.03.08

Nőnapi megemlékezés

Készségfejlesztő
Iskola férfi
dolgozói

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.03.11

Megemlékezés Március 15.-ről

Marosán Erika,
Gottlieb Gáborné,
Jantner Erika

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.03.12

Tanítás nélküli munkanap

2021.03.18

A külsős munkahelyszínek látogatása

Török Anikó
munkaközösség vezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető
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A Víz világnapja

Hornyákné Simon Erika,
Orosz Ildikó,
Schatzl Zsuzsanna,
Farkasné Takács Andrea,
Szabó Katalin

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.03.29

Kézműves napok, ajándékkészítés a
Húsvét jegyében

Marosán Erika,
MándityEdit, Oláh
Erzsébet,
Gyarmatiné Wolf Ilona,
Érczy Szandra,
Hornyákné S. Erika

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.03.31

Szakmai alapanyagok megrendelőinek
leadása

Koller Nóra,
Török Anikó
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.04.07

Sportversenyek előkészítése, fizikai
erőnlét állapotfelmérések
Nyílt nap megszervezésének
előkészítése, tervek, ötletek megvitatása,
kidolgozása

Gradicska Judit, Méder
Judit, Szabó Katlin,
Gyuricza-Méder Nóra,
Kővári-Monda Adrienn
munkaközösség-vezető,
pedagógusok,
gyógypedagógiai
asszisztensek

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.04.08

Országos Szakmai verseny szervezése,
lebonyolítása az aktuális járványügyi
intézkedések figyelembevételével

Készségfejlesztő
Iskola,
Török Anikó
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Méder Judit

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

nevelőtestület,
tantestület

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

érintett osztályfőnökök,
fejlesztést végző
pedagógusok,
szakoktatók
Kővári-Monda Adrienn
munkaközösség-vezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Török Anikó, KőváriMonda Adrienn
munkaközösség vezetők,
Orosz Ildikó,
Csicsor Andrea,
Farkasné Takács Andrea,
Oláh Erzsébet,
Érczy Szandra,
Gottlieb Gáborné, Schatzl
Zsuzsanna

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.03.22

Április

2021.04.09

2021.04.12

2021.04.16

Nyílt nap, Intézmény részleg
továbbtanulási helyszíneinek és
feladatainak bemutatása az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével
Egységértekezlet az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével

Egyéni munkarend szerint haladók
háromnegyedévi értékelése

Az OH Bázisintézményi programja
2021.04.22

„A Föld napja a fenntarthatóság
jegyében”
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2021.04.26

Gyakorlati munkaközösségi értekezlet
az aktuális járványügyi intézkedések
figyelembevételével

Török Anikó
munkaközösség vezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.04.30

Tanítás nélküli munkanap

Balog László,
Szabó Katalin, Búr
Sofija

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

nevelőtestület,
tantestület,
Koller Nóra,
Török Anikó
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Suli-buli-Induljon a banzáj

Balog László,
Koller Nóra,
Kővári-Monda
Adrienn, Szabó
Katalin

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.05.10

Madarak és fák napja

Török Anikó
munkaközösség vezető,
Csicsor Andrea, Farkasné
Takács Andrea, Érczy
Szandra, Gyuriza András

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.05.11

Egészségügyi világnap, Nemzetközi
Vöröskereszt napja

Schatzl Zsuzsanna,
Szabó Katalin,
Balog László

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

osztályfőnökök

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Balog László,
Gottlieb Gáborné,
Tallérné A.
Gabriella

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Koller Nóra,
Török Anikó
munkaközösségvezető

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Május
2021.05.03
2021.05.04

2021.05.05

2021.05.07

2021.05.14
2021.05.21
2021.05.25
2021.05.28

Tanítás nélküli munkanap
Szent Flórián Nap (tűzoltósági
programok látogatása) az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével
Egységértekezlet az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével
Szakmai alapanyagok megrendelőinek
leadása

DÖK nap megvalósulása az Intézményi
DÖK felelős kooperációjával az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével
Tanítás nélküli munkanap
Tanítás nélküli munkanap
Gyereknap

Június

2021.06.02

Szakmai alapanyagok megrendelőinek
leadása
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osztályfőnökök

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

Egységértekezlet az aktuális
járványügyi intézkedések
figyelembevételével

nevelőtestület,
tantestület

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

PAC és MHGY kimeneti mérések
lezárása

Kővári-Monda
Adrienn, Török
Anikó
munkaközösségvezetők

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.06.11

Egyéni munkarendben haladók
osztályozó vizsgái

érintett
osztályfőnökök,
fejlesztést végző
pedagógusok,
szakoktatók

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.06.15

Utolsó tanítási nap
Modulzáró vizsgák
Osztályozó értekezlet
Ballagás, tanévzáró ünnepség
Tanügyi dokumentációs feladatok
zárásai, ellenőrzési műveletei
Tanév végi beszámolók elkészítése

tantestület,
nevelőtestület

Sebestyénné
Kajtár Piroska
egységvezető

2021.06.04

Nemzeti összetartozás napja

2021.06.07

Tanítás nélküli munkanap

2021.06.08

2021.06.10
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VI.

Szakmai közösségek

A szakmai közösségek a tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet készítenek,
fogadnak el és a munkatervnaptárban meghatározott időpontban beszámolnak a tantestületnek.
A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatunk:
 a közösségek működésének szakmai támogatása.

1. Osztályfőnöki munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Kővári-Monda Adrienn
A munkaközösség bemutatása:
A munkaközösségünk magas színvonalú szakmai közösségként működik. Együttműködő,
gyermekközpontú, hivatástudattal rendelkező, toleráns pedagógusok alkotják.
A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI
Osztályfőnökök:
Gyuricza-Méder Nóra

9.

Kővári-Monda Adrienn

11.f

Mándity Edit

10.

Búr Sofija

12.a

Orosz Ildikó

11.a

Török Anikó

12.b

Méder Judit

11.b

Gradicska Judit

12.c

Csák Dorina

11.c

Szabó Katalin

12.d

Farkasné Takács Andrea

11.d/1

Schatzl Zsuzsanna

12.e

Csincsák Zoltánné

11.d/2

Sztruhákné Gunity Szandra 12.f

Sebestyénné Kajtár Piroska 11.e
Az osztályfőnökök segítői, az osztályokhoz delegált gyógypedagógiai asszisztensek.
Munkájukat az osztályfőnökök és az egységvezető irányításával végzik.
Az osztályfőnöki munkaközösség nem osztályfőnöki-beosztásban részt vevő pedagógusai:
Jantner Erika, Csicsor Andrea Zsuzsanna, Koller Nóra, Oláh Erzsébet, akik mind a gyakorlati,
mind pedig az elméleti oktatásban tevékenyen részt vállalnak.
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Az osztályfőnökök segítői, az osztályokhoz delegált gyógypedagógiai asszisztensek.
Munkájukat az osztályfőnökök irányításával végzik.
Gyógypedagógiai asszisztensek:
1. Benczi Csilla
2. Benkovics Éva
3. Csete Margit
4. Gyuricza András
5. Kis Ilona
6. Kiss Andrea
7. Krékityné Bisztriczki Andrea
8. Ötvös Erzsébet
9. Majszlingerné Kvala Krisztina
10. Mayer Dániel
11. Páncsicsné Friedrich Magdolna
12. Tamás Bettina
13. Krékity Katalin
14. Kemény Zoltán
15. Serdült Szabolcs
A 2020/2021. tanévre kitűzött munkaközösségi célok, feladatok a pedagógiai munka
során:


A 2020/2021. tanév elején a személyi, szervezeti feltételeket érintő változások Jantner
Erika gyógypedagógus Egységünkbe való visszatérését, valamint Majszlingerné Kvala
Krisztina gyógypedagógia asszisztens érkezését jelentette. Utóbbi kolléga Horváth Rita
segítő munkatárs szerepét vette át. Mivel az újonnan érkező személyek hosszú idő óta
tagjai a Bajai EGYMI dolgozói társulatának, ezért közösségbe való beilleszkedésük
várhatóan zavartalan lesz.



Kiemelt cél a munkaköri leírásban megfogalmazott, illetve a Készségfejlesztő Iskola
aktuális munkatervében vállalt osztályfőnöki-, pedagógusi feladatok maradéktalan és
lelkiismeretes elvégzése.



Az előző tanévekhez hasonlóan továbbra is cél a nyitott munkakapcsolat támogatása,
erősítése.
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Egységes nevelési elvek és módszerek megfogalmazása és azok megvalósítása,
figyelemmel az egyéni sajátosságokra, valamint a COVID-19 járvány terjedése miatti
biztonságra törekvésre.



Reális célok kitűzése.

2019/2020. tanévre kitűzött munkaközösségi célok, feladatok az adminisztrációban:


A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján a 9. évfolyamot érintően a
tanmenetek átdolgozása, valamint az E-Kréta rendszerben való adminisztrálása
differenciált módon a középsúlyos értelmi fogyatékos-, valamint a tanulásban
akadályozott tanulókra nézve.



A tanulók képességmérésére szolgáló tesztek felvételének megvalósítása.



Az E-Kréta rendszer egyre bővülő ismeretekkel történő alkalmazása.



A tanév során felelősi rendszerben, meghatározott személyek irányításával, a következő
feladatok ellátása valósul meg:
o pszichológiai ellátás
o szakértői vélemények nyilvántartása, aktualizálása
o gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése
o étkezés-étkeztetés-kollégiumi kapcsolattartás ellátása
o iskola-orvosi ügyek intézése
o pályázatfigyelés
o piar-tevékenységek, rendezvények szervezése
o leltározással kapcsolatos feladatok ellátása
o e-kréta rendszer alkalmazásának koordinálása, segítése
o Boldogság órák lebonyolítása

A 2020/2021. tanévre kitűzött munkaközösségi célok, feladatok az oktatás-nevelés során:


A 2019/2020. tanév digitális tanrendjét követően a tanulók szociális képességeinek a
fejlesztése, közösségbe való gördülékeny visszaillesztése.



Pedagógus kompetenciák fejlesztése.



Jól működő, elfogadó, stabil és együttműködő osztályközösségek kialakítása.



Az elméleti képzés szoros összhangba hozása a gyakorlati oktatással.
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Hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy megtalálják helyüket a kisebb-nagyobb
közösségekben, majd a későbbiekben a munka világában.



Hatékony konfliktus megelőzés, konfliktuskezelés.



Az egészséges életmód fenntartására vonatkozó és a káros szenvedélyeket elutasító
szemlélet kialakítása.



A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések tudatosítása, felelős magatartás
kialakítása.



A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó ismeretek és igények szélesítése környezeti,
társadalmi és gazdasági téren.



Az egyszerű élethelyzetekben történő eligazodásra, helyes cselekvésre nevelés.



Segítség igénylésére és elfogadására való törekedtetés.



Társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására nevelés.



Egyszerű munkavégzésben siker elérésére való ösztönzés.



A tanulók felkészítése versenyekre, a szakmai vizsgára.



Hátrányok kompenzálása, tehetség-felismerés és gondozás.

A 2020/2021. tanévhez fűződő, munkaközösséget érintő szakmai megbeszélések,
tanácskozások:
A munkaközösség a 2020/2021. tanév szeptember hónapjától 6 közös szakmai megbeszélést
tervez. Ezek mellett a munkaközösség tagjai az egység munkatervében megjelölt, személyre
szabott feladatokat is elvégzik szükséges egyeztetést követően, önállóan.
Időpont

augusztus

Felelős

Feladat
A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi
szabályozók

alapján

a

Helyi

tanterv

átdolgozása.
Lehetőségek,
augusztus

intézményegység-vezető,
munkaközösség-vezetők,
osztályfőnökök,
pedagógusok

kötelességek

megvitatása,

egyeztetése a 2020/2021. tanévre.
Az új tanmenetek elkészítésének szempontjai;
Az éves munkaterv megvitatása;
Osztálytermek előkészítése;

intézményegység-vezető,
munkaközösség-vezetők,
osztályfőnökök,
pedagógusok,
gyógypedagógiai
asszisztensek
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E-napló

alkalmazásának,

algoritmusainak

átismétlése
Adminisztrációs feladatok egyeztetése;
Dokumentálás módja, formája, tartalma;

szeptember

Tankönyvek kiosztása;

pedagógusok,

PAC bemeneti mérések rendje;

tankönyv felelős,

Egyéni fejlesztési tervek, törzslapok;

E-kréta felelős,

Minősítési eljárással kapcsolatos feladatok,

munkaközösség-vezető

elvárások megbeszélése

október

A gyakorlati tanórákat ellátó szakoktatók

intézményegység-vezető,

módszertani megsegítéséhez szükséges terv

munkaközösség-vezetők,

megvitatása

osztályfőnökök,

és

kidolgozása

az

elméleti

tanórákon oktató kollégákkal az intézményi

pedagógusok/szakoktatók,

önértékelés, valamint a mindennapi nevelés-

gyógypedagógiai

oktatás színvonalának emelése érdekében.

asszisztensek
intézményegység-vezető,

Hospitálások
november

az

osztályokban,

tudásmegosztás.
Reflexiók.

munkaközösség-vezetők,
osztályfőnökök,
pedagógusok/szakoktatók,
gyógypedagógiai
asszisztensek
intézményegység-vezető,

január

Munkaközösség munkájának félévi szakmai
szempontú összegzése.

munkaközösség-vezető,
pedagógusok,
gyógypedagógiai
asszisztensek
intézményegység-vezető,
munkaközösség-vezetők,

április

Nyílt nap megszervezésének előkészítése,

osztályfőnökök,

tervek, ötletek megvitatása, kidolgozása.

pedagógusok/szakoktatók,
gyógypedagógiai
asszisztensek
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intézményegység-vezető,
június

Az éves munka értékelése, pozitívumok,
fejlesztési lehetőségek megvitatása.

munkaközösség-vezető,
pedagógusok,
gyógypedagógiai
asszisztensek
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2. Gyakorlati munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Török Anikó

A gyakorlati munkaközösség tagjai – szakoktatók:
1. Balog László

8. Koller Nóra

2. Érczy Szandra

9. Koleszár Csaba

3. Gottlieb Gáborné

10. Marosán Erika

4. Gyarmatiné Wolf Ilona Mária

11. Strieglné Boros Zsuzsanna

5. Hajdú Anita

12. Schoblocher Sándor

6. Hornyákné Simon Erika

13. Tallérné Atyánszki Gabriella

7. Kancsár Helga
Pedagógusok közül gyakorlati, szakoktatói órát is ellát:
1. Farkasné Takács Andrea
2. Oláh Erzsébet
Megbízási szerződéssel látja el szakmai feladatait:
1. Barti Gábor
Áttanít a Szakiskolából:
1. Dobos-Németh Zsuzsanna
2. Szabó Szabolcs
3. Szabó Tibor
A tanulók gyakorlati képzése:
A szakmai munkaközösség 15 gyakorlati munkacsoporttal működik. A moduláris rendszerű
oktatásunkban minden szakmacsoport alapkészségeinek elsajátításra-elsajátíttatására több
telephelyen működő, belső tanműhelyekben nyílik lehetőség. A Barátság tér 18. alatt található
a tankonyha, tankert, agyagos tanműhely, mosoda, szövött-tárgy készítő kisház. A Szegedi út
10. alatt az autómosó-, és az agyagos tanműhelyünk, valamint a textiltermék készítő varrodánk
található. A Szegedi út 3. számú telephelyen papírtermék készítő, szövő műhelyeinkben,
valamint a kertben nyílik lehetőségünk a magas színvonalú gyakorlati képzés oktatására.
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Tanulóink együttműködési megállapodás révén, külső munkahelyszíneken is kamatozhatják
tudásukat szakoktatóink irányításával, bevezetve őket a nyílt munkaerő-piac világába.
A COVID 19 járványra való tekintettel a belső tanműhelyekben és a külsős munkahelyszíneken
a gyakorlati oktatás a mindenkori járványügyi protokoll szerint zajlik.
A gyakorlati oktatás során a gyógypedagógiai asszisztensek segítsége nélkülözhetetlen. Az ő
munkájuk biztosítja a szervezés, megvalósítás gördülékenységét.
A munkaközösség tevékenységének célja, feladata:


COVID 19 járvány miatti feladatok pontos betartása, a helyzethez igazodó minőségi
szakoktatói munka elvégzése.



Jól működő, elfogadó, stabil és együttműködő munkaközösség kialakítása.



A szakmai alapanyagok folyamatos biztosítása a gyakorlati képzésekhez.



A tanév során végzett tevékenységek balesetmentes kivitelezése.



Mind a szakmai közösségen belül, mind a szakoktatók és a diákok között létrejövő
kommunikációs csatorna kialakítása, erősítése a bizalmon, egymás segítésén alapuló
kapcsolat érdekében.



A szakmai közösség tagjainak team-munkában történő együttműködése.

Fő feladataink:


A gyakorlati oktatás a tanulókban lévő képességeik felszínre hozása azok megerősítése.



A következetességen alapuló jó szokásrendszerek kialakítása, azok elmélyítése.



Hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy megtalálják helyüket a kisebb-nagyobb
közösségekben, majd a későbbiekben, a munka világában.



Hatékony konfliktus megelőzés, konfliktuskezelés.



Alakuljon ki a feladattudatuk, önállóságra való törekvésük, munkához való jó
hozzáállásuk, szabálytudatuk, szabálykövető magatartásuk.



Ismerjék meg a különböző élethelyzeteket, fokozatosan tudjanak megfelelni a fiatalok
a rájuk váró (képességeikhez mért) feladatok elvégzésére.
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Feladat

A feladat felelőse

Határidő

Szakmai anyagok
igényfelmérése

Török Anikó
munkaközösség vezető

E-napló alkalmazásának,

augusztus vége

szakoktatók

algoritmusainak átismétlése

Török Anikó

szeptembertől

Szakmai alapanyagok

munkaközösség vezető

folyamatosan

megrendelése, beszerzése

szakoktatók
Török Anikó

Tanulói kiválasztások,

Gyarmatiné Wolf Ilona

besorolások
Tanulók bemeneti

augusztus vége
szeptember eleje

szakoktatók

szeptember, október

kérdőíveinek kitöltése
Beszerzések, megrendelések
tanulói kiválasztások

Török Anikó
szakoktatók

szeptembertől

osztályfőnökök

folyamatosan

Török Anikó
Balesetvédelmi oktatás

munkaközösség vezető

szeptember közepe

munkaterületek bejárása

szakoktatók

Gyakorlati munkaközösségi

Török Anikó

szeptembertől

szupervíziók

munkaközösség vezető

folyamatos, a tanév

szakoktatók

alatt 4 alkalommal

MHGY külsős

Török Anikó

munkahelyszínekkel történő

munkaközösség vezető

szeptember

A külsős munkahelyszínek

Török Anikó

októbertől

látogatása, a tanulói

munkaközösség vezető

folyamatosan

kapcsolatfelvétel
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munkafolyamatok
megtekintése
MHGY munkacsoportok

Török Anikó

konzultációi

munkaközösség vezető

november, április

szakoktatók
Török Anikó
Tanulók kimeneti értékelése

osztályfőnökök, szakoktatók

május
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