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I. A tanév személyi és tárgyi feltételei 

A 2020/2021-es tanévben 4 diák fejezte be az általános iskolai tanulmányait, a tanév végén a 

tanulólétszám 59 fő volt. 2021. szeptember 1-én 55 beírt gyermeke /tanulója volt a 

tagintézménynek.  

 

1. Tanulócsoportok 

A tanulócsoportok kettes, és hármas összevonásban működnek ebben a tanévben. Délután 

összevont napközis csoportokban végzik el a tanulmányi munkát. 

 

Osztály Pedagógusok Tanulói létszámok 

1-2. osztály Rácz Andrea osztályfőnök 

Kacziba Erzsébet napközis nevelő 

Jaksáné Kódor Ildikó gyógypedagógiai 

asszisztens 

9 fő 

3-4. osztály Péteriné Vincze Klára osztályfőnök 

Hajdú Réka gyógypedagógiai aszisztens 

10 fő 

 

5-6-7. osztály Németh Károly osztályfőnök 

Oláhné Mizere Éva napközis nevelő 

 

12 fő 

2-3-4. 

csoport 

Gyovai Annamária osztályfőnök 

Kálmán Józsefné napközis nevelő 

Bertus Sándorné gyógypedagógiai 

asszisztens 

5 fő 

5-678. 

csoport 

Sziliné Kádár Magdolna osztályfőnök 

Törökné Szalkai Judit gyógypedagógiai 

asszisztens 

7 fő 

Óvodás 

csoport I. 

Fekete Ildikó csoportvezető 

Puskásné Czimmer Szilvia Erzsébet 

gyógypedagógiai asszisztens 

Bertókné Varga Anita dajka 

 

6 fő 

Óvodás 

csoport II. 

Tari Tünde csoportvezető 

Kátay Benedekné Vincze Zsuzsanna dajka 

 

 

6 fő 
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2. Személyi feltételek 

A.) Pedagógusok 

 

Sorszám Név Végzettség Munkakör 

1. Petrityné Zsótér Erika gyógypedagógus tagintézmény-vezető  

2. Németh Károly gyógypedagógus osztályfőnök 

3. Sziliné Kádár Magdolna gyógypedagógus osztályfőnök 

4. Péteriné Vincze Klára gyógypedagógus osztályfőnök 

5. Rácz Andrea gyógypedagógus osztályfőnök / 

munkaközösség 

vezető 

6. Fekete Ildikó gyógypedagógus óvodai I. csoport 

vezetője 

7. Tari Tünde gyógypedagógus óvodai II. csoport 

vezetője 

8. Gyovai Annamária gyógypedagógus osztályfőnök 

9. Kálmán Józsefné         gyógypedagógus napközis nevelő 

/osztálytanító 

10. Kacziba Erzsébet tanár napközis nevelő 

11. Stankovics Árpád  testnevelő tanár testnevelő 

12. Oláhné Mizere Éva tanár napközis nevelő 

 

 

B.) Nevelőmunkát segítők 

 

Sorszám Név Munkakör 

1. Bertus Sándorné gyógypedagógiai asszisztens 

2. Hajdú Réka gyógypedagógiai asszisztens 

3. Puskásné Czimmer Szilvia Erzsébet gyógypedagógiai asszisztens 

4. Jaksáné Kódor Ildikó gyógypedagógiai asszisztens 

5. Törökné Szalkai Judit gyógypedagógiai asszisztens 

6. Bertókné Varga Anita dajka 
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7. Kátay Benedekné Vincze Zsuzsanna dajka 

 

C.) Technikai dolgozók 

 

Sorszám Név Munkakör 

1. Benkéné Dörmer Ilona Hilda gazdasági ügyintéző 

2. Forgóné Vass Beáta takarító 

3. Kovács Ferenc László karbantartó 

4. Balog Andrásné közfoglalkoztatott takarító 

 

 

3. Tárgyi feltételek 

Az iskola épületéhez tartozó helységek: 

Tantermek:  

a. 1-2. osztály 

b. 3-4. osztály 

c. 2-3-4. csoport 

d. 5-6-7. osztály 

e. 5-6-7. csoport 

f. Óvodai csoport I. 

g. Óvodai csoport II. 

h. Fejlesztő terem 

i. Logopédiai terem – fejlesztő terem 

j. Tornaterem 

k. Nevelői szoba 

l. Ebédlő 

m. Iroda I. 

n. Iroda II. - gazdasági 

o. Szertár  

p. Mellékhelyiségek 

q. Takarító eszköz raktár 

r. Folyosó 

s. Udvar 
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6 A tanév rendje 

 

A tanév rendjét az Emberi Erőforrások Minisztere 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete alapján 

az alábbiakban határozza meg: 

 

Szorgalmi időszak: 2021.09.01. szerda – 2022. 06.15. szerda 

Összesen: 181 tanítási nap 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021.10.22. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2020.11.02. (kedd).  / 2021.10.23.-2020.11.01./ 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021.12.21. (kedd), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. január 3. (hétfő)./2021.12.21. – 2022.01.02./ 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022.04.13.(szerda), szünet utáni első tanítási 

nap 2022.04.20. szerda / 2022.04.13. -2021.04.20./ 

 Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap 

 Első félév utolsó napja: 2022.01.21. 

 Értesítések kiadása: 2022.01.28. 

 

 

II./2. A tanév helyi rendje 

 

A tanítás rendjét az SZMSZ-ben szabályozottnak megfelelően szervezzük. 

 

 

2.1. Nevelőtestületi értekezletek 

 

 Tanévnyitó értekezlet    2021.08.30. 

 Félévi nevelőtestületi értekezlet  2022.02.04. 

 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet  2021.06.22. 

 

        

2.2. Egyéb értekezletek 

 

 

a. Helyi szakmai értekezletek 

 A szakmai munka tanévi feladatait a szakmai munkaközösség 2021-es munkaterve 

határozza meg. 
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 Általános értekezlet minden második héten hétfőn 13.30 órakor. 

 

 

b. Továbbképzések 

A továbbképzések kapcsán továbbra is keressük a pályázati lehetőségeket, az ingyenes 

képzéseket. Figyelembe vesszük a törvény által előírt, pedagógusokra vonatkozó kötelezően 

megszerzendő 120 kreditpont összegyűjtését. Előtérbe kerülnek az online elvégezhető 

képzések, a járványhelyzetre való tekintettel. 

   

II./2. Tanítás nélküli munkanapok 

 

A nevelőtestület a szorgalmi idő alatt a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célokra 

6 tanítás nélküli munkanapot határozott meg. / Az óvodai munkarendben csak 5 tanítás nélküli 

munkanap van, a Pályaorientációs nap csak az általános iskolásokra vonatkozik./ 

 

1. Magyar Diáksport napja /tematikus nap/ -2021.09.24. 

2. Szakmai nap – őszi kirándulás 

3. Szakmai nap – tavaszi kirándulás  

4. Szakmai nap – szakmai látogatás / mentálhigiénés nap 

5. Gyereknap – 2022. 05.31. 

6. Pályaorientációs nap - látogatás szakképző intézményekben / termelő üzemekben, 

gyárakban / amennyiben lehetőség nyílik rá/ 

 

 

II./3. Ünnepélyek-rendezvények 

 

Az ünnepélyek, rendezvények ebben az évben is a rendezvénynaptárban megfelelően kerülnek 

megszervezésre. (lsd. melléklet) Amennyiben a járványhelyzet fokozódik, úgy minden 

rendezvényünk csoport/osztályszinten valósul meg. 

 

II./4. Oktató-nevelő munkával kapcsolatos megbízatások a tanévben 

Szakmai munkaközösség vezetője:    Rácz Andrea 

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős:    Fekete Ildikó 

Iskolaszék tagja:      Németh Károly 

Diákönkormányzat segítő:      Kacziba Erzsébet 

 

II./5. Tanév eleji határidők 
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 Naplók felfektetése     KRÉTA rendszer 

 Statisztika kitöltése      2021. szeptember 30. 

 Osztályórarendek kifüggesztése    2021. szeptember 6. 

 Tanmenetek elkészítése     2021. október 30. 

2022. február 1.-2. félév 

 Szakkörök, logopédia foglakoztatási tervének elkészítése 2021. október 1.   

 Szakmai közösségi munkaterv    2021. szeptember 20. 

 Gyermek-és ifjúságvédelem munkaterve   2021. szeptember 20. 

 

 

II./6. Munka-tűz és balesetvédelem 

Kiemelt feladatunk ebben a tanévben is a fokozott balesetvédelem. Figyelmet fordítunk a 

balesetmentes környezet kialakítására, illetve a balesetmegelőző dolgozói és tanulói magatartás 

betartására, betartatására. Fenntartónk, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.  

Tűzriadó és balesetvédelmi bejárás, szemle: 2021.08.31. 

Tűzriadó: 2021.09.07. 

Munkavédelmi oktatás: 2021.08.31. 

 

7 Nevelési-oktatási feladatok szervezése 

 

Engedélyezett órák száma: 294 óra  

 

Ebből óratervi órák száma: 184 óra   

 

Tantárgyfelosztás: lsd. melléklet 

 

 

III./1. Nevelési-oktatási feladatok tervezése (tagintézményi szinten) 

 

1.1 Általános feladatok 

 

Intézményünkben a már kialakult, a tanulóink speciális sajátosságaihoz és szükségleteihez 

igazodó, a tanulmányaikat segítő légkör megőrzése és fejlesztése a cél. Az ehhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket próbáljuk meg biztosítani.  

A nevelők célja továbbra is az, hogy tanulóinkat a képességeikhez mérten a lehető legmagasabb 

szinten tudják fejleszteni. Fontos a motiváció, és a folyamatos értékelés. 
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Diákjaink értékelésénél a rendszeresség nagyon fontos szempont. Havonta értékeljük 

teljesítményüket, valamint rendszeresen részt veszünk versenyeken, / tanulmányi, kulturális-és 

sport/ ahol megmérettethetik magukat. 

Feladatunk még egy helyes értékrend kialakítása is. Az tanulói eredmények elismerésével, a 

szülőkkel fenntartott megfelelő kapcsolatok segítségével, a következetes pedagógiai munkával 

próbáljuk elérni. 

A nevelési módszerek mélyítése, az új módszerek megismerése, alkalmazása is fontos 

feladatunk. A nevelőtestület a nevelés érdekében rendszeres értekezleteken, a felmerülő 

kérdések és problémák azonnali megoldására törekszik ebben a tanévben is. 

További célkitűzés a kapcsolatok szélesítése, a meglévők fenntartása, közös programok 

szervezése intézményi szinten. 

Munkaközösségi foglalkozások keretében próbáljuk ismereteinket tovább bővíteni, a felmerülő 

problémákat megoldani. 

Tehetséggondozás: szakköri szinten felkaroljuk a tehetséges tanulókat, akik a különböző 

versenyeken képviselik iskolánkat. Ebben a tanévben is célunk a jó eredmények megtartása. 

 

1.2.Digitális munkarend (lsd. melléklet) 

 

III./2. Kapcsolattartás színterei 

 hódmezővásárhelyi Székhely Intézménnyel 

 szentesi Rigó Alajos tagintézménnyel 

 makói Pápay Endre tagintézménnyel 

 szegedi Klúg Péter tagintézménnyel 

 csongrádi Batsányi János Gimnáziummal 

 Sághy Mihály Szakképző Intézménnyel 

 Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Intézménnyel 

 Kisréti Ápoló Otthonnal 

 Társintézményekkel városi szinten (általános iskolák, óvodák) 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

 Pedagógiai Szakszolgálattal 

 Polgármesteri Hivatal (Humánpolitikai Irodájával, Szociálpolitikai iroda, 

Gyámhatóság) 

 Nappali Ellátások Intézményével 
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 Szülőkkel 

 Civil és sportszervezetekkel (Csongrádi Vízügyi SE, Tiszta Szívvel Alapítvány, Máltai 

Szeretetszolgálat, Katolikus Karitasz, Vöröskereszt, stb.) 

A szülőkkel való kapcsolattartás továbbra is nagyon fontos. Szükség van a mindennapos 

kapcsolattartásra ahhoz, hogy a pedagógus munkája hatékony legyen, a mindennapos 

problémákat sikerüljön hatékonyan megoldani. 

Törekszünk arra, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a székhely-és tagintézményekkel. 

A kapcsolatfelvételért felelős a tagintézmény-vezető, a munkaközösség-vezető, az 

osztályfőnökök, valamint az ifjúsági-és gyermekvédelmi felelős. 

 

III./3. Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok 

A tagintézményünkben tanuló diákok 51 %-a az értelmi akadályozottság mellett egyéb 

hátránnyal is küzd. Nagyon magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

száma. /HH és HHH-s/.  A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladat a gyermekek folyamatos 

és fokozott figyelemmel követése, a diákoknak és a szülőknek segítségnyújtás a szükséges 

helyzetekben és az elkészült éves munkatervben foglaltakhoz való igazodás. Jó kapcsolatot 

ápolunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal valamint a város Szociálpolitikai 

Irodájával, akik tovább segítik a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős munkáját. 

HH-s tanulók száma: 7 fő  

HHH-s tanulók száma: 21 fő  

Összesen: 28 fő az érintett gyermekek száma 

Az előző évekhez képest növekedés mutatkozik a HH-s és HHH-s tanulók létszámában.  

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetében is fenn áll a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzet. Az ő esetükben kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók családjára, 

környezetére, valamint a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, és a 

Kormányhivatal Gyámhatósági Osztályával is szorosan együtt működünk azért, hogy a 

lehetséges lemorzsolódást megelőzzük. 

 

III./4. Egészségnevelési feladatok 

Az iskolaorvosi teendőket Dr. Gali Ida gyermekorvos látja el, betegség esetén pedig Dr. Lantos 

Pál gyermekorvos helyettesíti. A védőnői feladatokat ellátása Dr. Somogyiné Gömöri Andrea 

védőnő feladata.  
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III./5. Hitoktatás 

Iskolánkban a hitoktatást a Magyar Katolikus Egyház, valamint a Református Egyház 

hitoktatója is végzi. A tanulók közül ebben a tanévben 4 fő katolikus/ 1 fő református gyermek 

jár hittan órára. 

Katolikus hit-és erkölcstan oktatás időpontja: minden héten hétfőn du. 14.30. – 15.15. órakor 

Egyénileg választható katolikus hittan: minden héten szerdán 15.15. – 16.00 óra között. 

Hitoktató: Bodorné Ternai Sára hitoktató 

Református hittan oktatás / választható/: minden héten hétfőn 14.00-14.45. 

Hitoktató: Sarusi Ildikó 

 

III./6. Úszás-oktatás 

Az úszás oktatása a sajátos nevelési igényű tanulók kerettanterve, valamint a helyi tantervben 

megfogalmazottaknak megfelelően zajlik a tanév során, az életkori sajátosságok, valamint a 

sérülések nagyságának megfelelően. A mindenkori járványhelyzetnek megfelelően módosul az 

úszás-oktatás. 

 

III./7. További együttműködés 

Az előző tanévhez hasonlóan most is részt veszünk a rendőrség által szervezett „Egy iskola egy 

rendőre” programban, ahol heti rendszerességgel jár az intézménybe. Folytatódik a 

Bűnmegelőzési program, melyet szintén a Csongrádi Rendőrkapitányság képviselője tart. 

Civil szervezettekkel is felvettük a kapcsolatot, a Csongrádi Vízügyi Sportegyesülettel, a Máltai 

Szeretetszolgálat, a Vörös Kereszt, valamint a Katolikus Caritas helyi képviseletével. 

 

III./8. Tanulók fizikai állapotának felmérése 

 

8.1. NETFITT felmérés 

Az országos felmérés időpontja minden tanév, január - március hónapja. A felmérések 

eredményeinek rögzítése a tanév május hónapja. A felmérésben a felső tagozatos tanulók 

vesznek részt.  

 

8.2. Tanulók fizikai állapot felmérése 

A Pedagógiai programban rögzített felmérés elvégzését a tanév során szeptember 1-től, 

december 31-ig kell elvégezni, minden évfolyamon. 

Csongrád,2021.09.29. 


