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„Aki minden reggel megtervezi napját, és eszerint tevékenykedik, fonalat tart a kezében, mely 

átvezeti az ügyrengeteg labirintusán is.  

A munkaterv olyan, mint a fénysugár, amely megvilágítja összes tevékenységét. De ahol nincs 

terv, és minden véletlenszerűen történik, ott teljes a káosz, és lehetetlen bármit is osztályozni 

vagy átlátni.”                          

       /Victor Hugo/ 
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A Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

● a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet ( a nevelési–oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról) 

● 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról  

● a 2022/2023 tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.)BM rendeletben meghatározottak 

figyelembevételével–az alábbi munkatervet fogadja el: 
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I. HELYZETELEMZÉS 
 
Az előző tanévre munkatervünk alapján a kitűzött feladatainkat végrehajtottuk. A tanévben az 

osztályokat érintő covid fertőzöttség, az intézkedési szabályozások betartása miatt tervezett 

programjaink csak részben valósultak meg: osztálykeretben, illetve szabad téren kerültek 

megrendezésre, melyekről összefoglalót a tanév végi beszámoló tartalmaz.  

Az Intézmény éves Munkatervét a Szervezeti Működési Szabályzat, a Pedagógiai Program és 

az elhangzott javaslatok alapján az intézmény nevelőtestülete állította össze. A Herceghalmi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Herceghalom község egyetlen közoktatási 

intézményeként ellátja az alapfokú nevelés és oktatás feladatát, továbbá biztosítja a gyermekek 

művészeti képességeinek, tehetségének kibontakoztatását.  
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II. A TANÉV FŐ FELADATAI 
 

● A pedagógushiány miatti megváltozott iskolánk oktatási rendje, az 

eddigi alsó tagozaton működő egész napos oktatási formát négy 

osztályban felváltja a napköziotthonos oktatás, melynek 

megszervezése a tanév kiemelt feladata. Az új rend összehangolása a 

művészeti oktatással is kihívást jelent. A szakos ellátottságot csak 

meglévő pedagógusaink számára elrendelt túlmunkával tudjuk biztosítani, az egyenlő 

terhelést szem előtt tartva kell szervezni a tanórákat.   

●  Pályázati lehetőségek maximális kihasználása a tanév másik kiemelt feladata, mely fontos 

iskolánk infrastrukturális helyzetének javítására, diákjaink oktatási-nevelési színvonalának 

emelésére:  

- a. Módszertani pályázat: Élménysuli címre ismét pályáztunk 

- b. HITECH suli címre ismét beadjuk a pályázatot 

- c. Erzsébet tábor: iskolánk valamennyi tanulójára beadtuk és nyertünk, őszi 

osztálykirándulás: 2022. szept.26-28. 

- d. Határtalanul! program hetedikeseknek  

- e. Keressük a lehetőséget: eszközfejlesztésre, programok támogatására 

- f. Magyar Falu Program 

- g. Top Plusz- intézmény infrastrukturális fejlesztés 

● Mesterprogramom vállalt elemeinek megvalósítása- 

- II. Tehetségfórum- tavaszi szakmai nap szervezése a tankerületre kiterjesztve  

- Komplex Alapprogram intézményi szintű alkalmazása,  lehetőségek kihasználása 

- Élménysuli programunk bemutatása, tudásmegosztás tankerületünk intézményeivel, 

Tehetségnap- Zsámbéki-medence kis matematikusa területi verseny  

● Felkészülés a szakmai ellenőrzésekre:  

- intézményvezetői tanfelügyelet 

- általános iskola, mind a művészeti iskola értékelése megtörténik az őszi-téli időszakban 

tanfelügyeleti ellenőrzés keretében 

● Takarékosság: minden területen : energiatakarékosság, spórolás, gazdaságos működtetés. 

Nálunk már évek óta működik ÖKOprogramunk részeként az energiakommandó: diákok 
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végigjárják a tantermeket, felügyelik az energiahasználást, forgalomszámlálást is tartunk, 

hatékony és célszerű működtetés, szelektív hulladékgyűjtés.  

● Infrastrukturális fejlesztés elengedhetetlen a tanévben. Az elkészített Iskolabővítési 

Koncepció tartalmi elemeinek megvalósítása a kiemelet cél. Ehhez az egyeztető tárgyalások 

megkezdődtek a tankerület és az önkormányzat között. A következő tanév osztályszámához 

elengedhetetlen  

- Iskolánk tantermekkel történő bővítése 

- A művészeti iskola tanteremszükségletének megoldása, a tetőtér beépítésével.   

● 120 éves a Herceghalmi Általános Iskola-  Jubileumi rendezvény: programok összeállítása. 

Iskolánkban a hagyomány és a modernitás egyszerre van jelen és ezáltal a hagyományőrzés 

és az innovatív tevékenységek jól kiegészítik egymást. Fontos számunkra iskolánk 

történelme, hovatartozásunk ismerete, így mindenképpen méltó módon emlékezünk meg 

iskolánk fennállásáról.  
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● Tankerületi szintű programok szervezése: 
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- III. Tehetségfórum: „ Lámpást, ha gyújtok”- címmel: Digitális generációk 

sajátosságai, tehetségfejlesztésük módja okos eszközökkel- ez a program a 

tavalyi évben a vírusnak köszönhetően elmaradt, amennyiben lehetőségünk van, és 

a rendkívüli helyzet megengedi szeretnénk az idei évben folytatni, megvalósítani a 

Tehetségfórumot. Ha a személyes találkozás nem lehetséges, akkor a szakmai 

konferencia anyagát összeállítjuk és online formában tesszük közzé tankerületünk 

iskoláiban. Jó gyakorlataink  megosztása a tankerület intézményeivel.   

- Térségi versenyek szervezése: 

o  19. Zsámbéki- medence kis matematikusa- két levelező forduló után a döntő 

személyes vagy online formában kerül megrendezésre tavasszal 

o  VI. Térségi történelem verseny: Petőfi 200 emlékév apropójából 

● Környezeti nevelési programunknak köszönhetően 2019-ben iskolánk elnyerte az 

Örökös ÖKOISKOLA címet. A tanévben 

kiemelt célunk veteményeskertünk helyett 

magaságyások kialakítása, az év fája 

tanösvény helyreállítása, hátsó kiülőink 

megjavítása, új padok kialakítása,  iskolai 

mezítlábas ösvény felújítása, a 

fűszernövénykert megújítása, új növények beültetésével.  

● Iskolánk honlapját a tavalyi évben megújítottuk, folyamatos tartalomfrissítés 

elengedhetetlen. Cél: struktúraváltás, 21. századnak megfelelő forma és tartalomvilág 

kialakítása, fenntartása. Szülők, partnereink, fenntartónk megfelelő tájékoztatása,  

kommunikáció hatékonysága miatt  az iskolai honlapunk naprakészsége. 
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III. A TANÉVINDÍTÁS FELTÉTELEI 
 

III/1.  SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

  

Nevelőtestület  
 

Az intézmény hatékony működéséhez elengedhetetlen feltétele, hogy a vezetés csapatmunka 

legyen. Fontos, hogy kialakítsuk a felelősségi területeket, rendszeressé váljanak a havonkénti 

vezetőségi- munkaértekezletek. A munkaközösség-vezetők szakmai irányítása mellett tudnak 

pedagógusaink felkészülni a jogszabályi változásokból adódó feladatokra. 

 

Egy szervezetben mindenkinek azt kell éreznie, hogy ő és a munkája fontos. Ebben az esetben 

az általa érzett és vállalt felelősség lényegesen nagyobb, mint egyéb esetben. A korábban 

említett feladatok közül az egyenletes terhelés és a pontos feladat meghatározás elengedhetetlen 

feltétel, hogy mindenki megtalálja helyét, szerepét a szervezetben. 

 

Az iskolai tantestület létszáma 39 fő. Az általános iskolában 26 fő és 13 fő a művészeti 

iskolában (engedélyezett státusz : 32,5) , 23 fő teljes állásban látja el feladatait, a többi kolléga 

részmunkaidőben ill. óraadói munkakörben látja el tevékenységét. 

2 kolléga a tankerület más intézményeiben is foglalkoztatott. Az idei évtől pedagógiai 

asszisztens segíti a munkánkat: diákok felügyeletét, fejlesztését, tanórán kívüli foglalkozásaink 

ellátását.  

A nevelőtestületről elmondható a nyitottság, lelkiismeretes munkavégzés, jó együttműködési 

képesség, mely garanciát jelenthet az iskola jó színvonalú szakmai életére. A szakos ellátottság 

teljes körű, minden tanórát a megfelelő végzettséggel rendelkező tanár tanít, a pedagógusok 

20%-a szakvizsgával rendelkezik, 11 %-a egyetemet, 69%-a főiskolát végzett.                                 

Ebben a tanévben nagy gondot jelentett a tantárgyfelosztás kialakításánál, hogy a hiányzó 

pedagógusok tanóráit csak elrendelt túlórával tudjuk ellátni. Tanító hiányt 
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helyettesítéssel, iskolaotthonos oktatás megszüntetésével, a felső tagozatos szakórákat 

(matematika, testnevelés, történelem), túlmunka elrendelésével biztosítjuk.  

Szervezeti és működési felépítés: 
 

MEGBIZATÁS MEGBÍZOTT 

Intézményvezető 

 

Horváthné Gacsályi Marianna 

Intézményvezető-helyettes 

 

Enyedi Judit – általános szakmai nevelési-oktatási 

intézményvezető-helyettes  

Nagy Lajos- kreatív művészeti intézményvezető-

helyettes 

Intézményi tanács elnöke 

 

Enyedi Judit 

 

Intézményi tanács tagjai ………………….. (tankerület) 

Németh Etelka (Szülői Szervezet) 

Csizmadia Zsuzsanna (önkormányzat) 

…………………. (diákönkormányzat elnöke) 

 

Alsós munkaközösség vezető 

Felsős munkaközösség vezető 

Tehetséggondozó munkak. vezető 

Idegen nyelvi munkak. vezető 

Farkasné Bíró Klára 

Széchenyi Zoltánné 

Tauber Andrea 

Aczél Ágnes 

Gyermekvédelmi felelős Zsohárné Stricker Katalin 

Széchenyi Zoltánné 

Balesetvédelmi, munkavédelmi, 

tűzvédelmi felelős 

Széchenyi Zoltán  

Közalkalmazotti tanács elnöke Nagy Lajos 

20%

11%

69%

Végzettség

Szakvizsga

Egyetem

Főiskola
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Közalkalmazotti tanács tagja Farkasné Bíró Klára 

BECS tagjai Enyedi Judit 

Farkasné Bíró Klára 

Baloghné Várkonyi Éva 

Nagy Lajos 

Széchenyi Zoltánné 

Iskolatitkár Szőcsné Pécsi Renáta 

Pedagógiai asszisztens, gazdasági 

ügyintéző 

Lukács Szilvia 

Poros Ágnes 
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Technikai személyzet 
 

A pedagógiai munkát közvetlenül és közvetetten segítők létszáma növekedett az iskola bővítése 

kapcsán létrejött nagyobb munkaterület miatt 

Engedélyezett létszám: 6 fő 

● Pedagógiai asszisztens 1 fő 

● Iskolatitkár 1 fő 

● Takarító 3 fő (3 státuszon) 

● Gondnok, karbantartó 1 fő (0,5 státuszon) 

● Rendszergazda  1 fő (1 státuszon) 

Munkavégzésük lelkiismeretes. Az iskolában folyó munkát segítik, partnerként működnek 

együtt pedagógussal, diákkal, szülővel egyaránt. Célunk az álláshelyek fenntartása, az 

elhivatott kollégák megtartása. Az idei tanévben nagy hangsúlyt fektetünk a takarékos 

működtetésre, gazdálkodásra, melyet iskolánk technikai személyzete is köteles szem előtt 

tartani. 

Szakszolgálati tevékenység iskolánkban: 

Logopédia- Budaörsi 

Szakszolgálat 

György Tünde hétfő, szerda 

12.00-től 16-ig 

Iskolapszichológus nincs - 

Gyógytestnevelés nincs - 

SNI-s tanulók ellátása (Móra 

EGYMI) 

Máramarosi Pallós Rita hétfő: 10.15-11.00 

Konduktor Singovszki Imréné  hétfő:15:45-16:30 

csütörtök: 15.00-16.30 

BTM-es  tanulók ellátása, 

fejlesztése 

Székelyné Füleki Beáta hétfő 13.15-14.00 

kedd 10.15-11.00 

péntek 13.15-14.00 

Farkasné Bíró Klára kedd 12.15-13.00 

szerda 12.15-13.00 

csütörtök 12.15-13.00 

HÍD szociális munkás Dévai Dóra csütörtök: 9.00-12.00 

 

Egészségügyi ellátás: 

 

Iskolai védőnő Nagyné Dévényi Judit 

Iskolaorvos dr. Száray Eszter 

Munkaalkalmassági orvos dr. Pintér Márk 
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Tanulólétszám adatok 

 

Az intézményben 8 évfolyamon 13 osztály 300 tanulója kezdte meg tanulmányait a 

2022/2023-as tanévben. Alapfokú Művészeti Iskolába beiratkozott tanulók száma 150 fő, 

összes tanszaki beiratkozás: 162. 

 

Az idei tanévben két első osztályt indítunk összesen 44 fővel.  Az alsó tagozaton 8 osztályunk 

van, melyből 4 egész napos iskolai osztályként, 4 napközi otthonosként működik. Felső 

tagozaton egy évfolyamon működik párhuzamos osztály. Tanulószoba biztosítja a felső 

tagozatosaink tanulásának elősegítését. Sokszínű foglalkozásokkal, változatos programokkal 

biztosítjuk tanulóink délutáni tevékenységét 16 óráig. 

 

A 2022/2023-es tanév tanulóira vonatkozó adatok: 

 

Osztály Létszám (fő) Bejáró (fő) 

1.a. osztály 25 2 

1.b. osztály 19 0 

2.a osztály 21 3 

2.b.osztály 20 2 

3.a osztály 26 2 

3.b.osztály 25 6 

4.a. osztály 23 1 

4.b. osztály 20 7 

Összesen 179 23 

5. osztály 27 6 

6.osztály 28 1 

7.a.osztály 16 5 

7.b. osztály 18 3 

8. osztály 32 3 

Összesen 121 18 

Iskolai 

összesen 

300 41 
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III/2. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Az iskolában található helyiségek: 

● 13 tanterem 

● 1 számítástechnika szaktanterem 

● 6 szertár 

● 1 fejlesztő szoba 

● 2 csoport szoba 

● 1 tanári szoba 

● 1 intézményvezetői iroda 

● 2 intézményvezető-helyettesi 

● 1 titkári iroda 

● 5 mosdó /2-2 gyermek + 1 felnőtt/  

● belső udvar 

● 1 ebédlő, 1 tálalókonyha (önkormányzati működtetésben) 

A művészeti iskolánk teremszükségletét Herceghalom Község Önkormányzata, valamint 

az Érdi Tankerületi Központ támogatásával oldjuk meg szükségtermek igénybevételével: 

könyvtár irattárában, Kulturális Egyházi Központban KEK-ben, iskola tetőterében, 

tornacsarnok előterében.  

A tankerület és az önkormányzat tervezi az új épületrész tetőterének beépítését, 

melyhez a tervek elkészültek, ezzel a lehetőséggel a Művészeti Iskola tantermeinek, 

csoportszobáinak kialakítására kerülhet sor. A tervezett fejlesztésnek köszönhetően 

megoldódna az évek óta nagy gondot jelentő tanteremhiány a HAMI-ban. 

A 2019-es iskolabővítést követően, mely a Nemzeti Fejlesztési Sportközpont 

támogatásával a TTT program keretében valósult meg, két plusz tanterem került kialakításra, 

hozzá tartozó szertárakkal. Az egyik tanterem természettudományi szaktanteremként, a másik 

matematika-logika szaktanteremként funkcionál.  

Az iskola plusz 4 tanteremmel, kiszolgáló helyiségekkel, tanári szobával történő 

bővítéséhez az önkormányzat elkészítette a terveket, jelenleg pályázati lehetőség nélkül 

ennek megvalósítása a közeljövőben nem várható. A következő tanévre a 

létszámnövekedés miatt a tantermekkel történő iskolabővítés elengedhetetlen. 14 osztály 

várható a jelenlegi 13 tanterembe. 
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Nevelő-oktató munkánk végzéséhez /tanulócsoportok száma, végzett tevékenységek/ a 

feltételeket az intézmény helyiségei biztosítják. Az önkormányzattal együttműködési 

megállapodás rögzíti a Sportcsarnok és a Községi Könyvtár használatának rendjét. 

Az oktatáshoz előírt alapvető eszközökkel rendelkezünk, megóvásuk fontos feladata minden 

pedagógusnak.  

A karbantartás elsődlegességét tartjuk szem előtt, amely megelőzhetővé teszi a nagyobb 

problémák kialakulását, gazdaságosabb üzemeltetést biztosít. 

A következő tanév beindításához szükséges eszközbeszerzések megtörténtek, első osztályaink 

tantermi felszereltsége jó.  

Nyári felújítási munkálatok, beruházások: 

● nyár folyamán a szükséges felújítási, festési munkálatokat elvégeztük (első és ötödik 

osztályok festése, folyosók, mosdók tisztasági festése) 

● kialakításra került az irattár áthelyezésével egy fuvola szaktanterem 

● a megnövekedett osztályok száma miatt egy felsős tanterem került át első osztály 

tanteremmé alakításával, berendezését tankerület, szülői támogatásnak (tanulói 

padok, asztalok, szekrények, …) 

Eszközfejlesztés:  

● Sportszerek (iskolát támogató sportegyesületek felajánlásával: labdák, ping-pong 

szettek) 

● Művészeti iskola képzőművészeti tanszakainak beindításához eszközök, felszerelések 

beszerzése (tankerület- önkormányzat támogatásával),  

● Eszközfejlesztés: - 

● Informatikai eszközkészlet: Önkormányzati és tankerületi támogatással minden 

tantermünk projektorral felszerelt. RRF programnak köszönhetően pedagógusaink új 

laptopokat kaptak, mely megkönnyíti a digitális oktatás lehetőségeinek kihasználását az 

osztályokban, valamint segíti az adminisztrációs munkát. A pedagógusoknak nem 

tudunk biztosítani laptopot, sok kolléga jelezte, hogy a digitális oktatásban eszközök 

hiánya, elavultsága miatt nehézségei adódtak.  

● Iskolaudvar új kiülőit, magaságyásait szeretnénk a tanévben kialakítani 

● Tornacsarnok eszközeinek lecserélése, megújítása szükséges a tanévben: régi, elavult, 

elhasználódott tornaeszközeink vannak. 
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IV. A MUNKATERV MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 
 

A belső ellenőrzés alapja a Pedagógiai Program céljainak, a megvalósítás tapasztalatainak, a 

helyi tényezőknek az eredményekkel való összevetése. 

Az ellenőrzés célja: 

Információ szerzése az intézményekben folyó szakmai, tartalmi munka színvonaláról, a belső 

rend megszilárdítása. 

Látogatások: az év során minden csoportban, osztályban /megfigyelés/ 

Vizsgálatok: nevelő – oktató munka eredményességének vizsgálata 

Időpont: negyedévente 

Feladat: tevékenységek, pedagógusok ellenőrzése, adminisztráció ellenőrzése 

 

Ellenőrzési ütemterv 
AUGUSZTUS 

IDŐ Az ellenőrzés 

tárgya 

Ellenőrzött 

személyek 

Az ellenőrzés 

módszere 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

Visszacsatolás 

bizonylatolás 

26. Felelősségi körök 

kialakítása, 

elvárások 

intézményvezető-

helyettes 

egyeztetés intézményvezető írásbeli  

dokumentáció 

26. Felelősségi körök 

munkatervének 

leadása 

tanítók, 

tanárok 

egyeztetés intézményvezető írásbeli  

dokumentáció 

26. Munkavédelmi és 

Tűzvédelmi 

szemle 

pedagógusok, 

dolgozók 

megtekintés intézményvezető 

gazd.vezető 

jegyzőkönyv 

26. Tantárgyfelosztás 

/óraszámok/ 

intézményvezető-

helyettes 

intézményvezető 

egyeztetés intézményvezető 

fenntartó 

tantárgyfelosztás 

elfogadása 

30. Órarend készítése intézményvezető 

által 

megb.személyek 

egyeztetés intézményvezető 

intézményvezető

-helyettes 

órarend 

 

30. Iskolai munkaterv  

elkészítése 

intézményvezető egyeztetés fenntartó írásbeli 

dokumentáció 

26. 

- 

31. 

Tantermek 

dekorálása, 

Szertárak 

rendberakása 

tanítók, 

szaktanárok 

látogatás intézményvezető 

helyettes 

szóbeli  

visszacsatolás 

31. Iskolai bejárás pedagógusok, 

takarítók 

megtekintés intézményvezető 

intézményvezető 

helyettes 

gazd.vezető 

szóbeli 

visszacsatolás 

31. Tanévnyitó 

ünnepség 

előkészítése 

ünnepségért 

felelős nevelő 

beszámoltatás 

megtekintés 

intézményvezető

- 

helyettes 

szóbeli 

visszacsatolás 
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SZEPTEMBER 

01. Iktatókönyv vezetése 

/folyamatos/ 

iskolatitkár megtekintés intézményvezető

-helyettes 

intézményvezető 

Írásbeli 

dokumentáció 

01. Tanulói  

létszámellenőrzések 

tanítók 

tanárok 

beszámoltatás intézményvezető 

helyettes 

nyilvántartás 

01. Tankönyvellátottság 

 

tankönyvfelelős 

osztályfőnökök 

mk. vezetők 

Megtekintés 

beszámoltatás 

intézményvezető 

intézményvezető

-helyettes 

szóbeli 

01. Új kollégák 

felkészítése 

„mentor” beszámoltatás intézményvezető

-helyettes 

Szóbeli 

visszacsatolás 

01. Helyettesítési rend 

kialakítása 

Helyettesítési napló 

megnyitása 

intézményvezet

ő-helyettes 

megtekintés intézményvezető Írásbeli 

dokumentáció 

01. Távolmaradás 

elkészítése 

/folyamatos/ 

iskolatitkár megtekintés intézményvezető

-helyettes 

intézményvezető 

Írásbeli 

dokumentáció 

01. Egész napos iskolát 

igénylők és étkezők 

nyilvántartása 

iskolatitkár megtekintés intézményvezető

-helyettes 

intézményvezető 

Írásbeli 

dokumentáció 

03. Diákigazolványok 

megigénylése 

/folyamatos/ 

iskolatitkár megtekintés intézményvezető

-helyettes 

intézményvezető 

Írásbeli 

dokumentáció 

03. Iskolalátogatási 

igazolások kiadása 

/folyamatos/ 

iskolatitkár megtekintés intézményvezető

-helyettes 

intézményvezető 

Írásbeli 

dokumentáció 

10. Óralátogatások  

 

pedagógusok hospitálás intézményvezető 

intézményvezető

-helyettes 

mk.vezetők 

Jegyzet 

/órai megbesz. 

feljegyzések/ 

10. Osztálynaplók 

kitöltése 

osztályfőnökök adategyeztetés intézményvezető 

helyettes 

intézményvezető 

Október 1-i 

statisztika 

10. Tanulói elfoglaltság 

/du. foglalkozások/ 

tanulók kérdőív mk. vezetők 

intézményvezető

-helyettes 

Írásbeli 

dokumentáció 

14. Iskolai versenynaptár intézményvezet

ő által 

megbízott 

személyek 

egyeztetés intézményvezető

-helyettes 

Írásbeli 

dokumentáció 

14. Tanulmányi 

versenyek beindítása 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

egyeztetés intézményvezető szóbeli 

28. Törzslapok 

megnyitása, 

Kitöltése 

/1.-5. osztályig/ 

osztályfőnökök 

iskolatitkár 

egyeztetés 

beszámoltatás 

intézményvezető

-helyettes 

Írásbeli 

Dokumentáció 

/naplók, 

törzslapok/ 

28. Tanmenetek, 

foglalkozási naplók 

elkészítése, leadása 

tanítók 

tanárok 

összehasonlítás intézményvezető 

helyettes 

mk.vezetők 

tanmenetek 
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28. GYIV nyilvántartás 

 

GYIV felelős adategyeztetés intézményvezető

-helyettes 

Írásbeli  

Dokumentáció 

/nyilvántartás/ 

28. Tanórán kívüli 

Foglalkozások naplói 

Érintett 

pedagógusok 

megtekintés intézményvezető

-helyettes 

Szakköri 

füzetek 

30. Naplók ellenőrzése osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető

-helyettes 

Szóbeli 

írásbeli 

30. Helyettesítési napló 

ellenőrzése, vezetése 

intézményvezet

ő-helyettes 

adategyeztetés intézményvezető Írásbeli 

dokumentálás 

 

OKTÓBER 

 

01. Statisztika /osztály/ osztályfőnökök  adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

írásbeli 

01. Tanuló 

nyilvántartás 

 

iskolatitkár 

osztályfőnökök 

egyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Írásbeli  

dokumentáció 

tanulónyilv. 

01. Óralátogatások  

 

pedagógusok hospitálás intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

mk-vezetők 

Jegyzet 

/órai megbesz. 

feljegyzések/ 

01. Bizonyítványok osztályfőnökök megtekintés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

visszacsatolás 

06. Október 6-i  

megemlékezés 

előkészítése 

ünnepségért 

felelős 

pedagógusok 

beszámoltatás intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

visszacsatolás 

15. Ellenőrző könyvek, 

Tájékoztató füzetek 

osztályfőnökök adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Ellenőrzők, 

tájékoztató 

15. Foglalkozási tervek tanítók megtekintés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

visszacsatolás 

21. Október 23-i 

megemlékezés 

elők. 

az ünnepségért 

felelős ped. 

beszámoltatás intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

visszacsatolás 

29. Napló–tájékoztató 

füzet 

összevetése 

,ellenőrzés 

osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

Írásbeli 

visszacsatolás 

29. Naplók ellenőrzése osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

írásbeli 

29. Helyettesítési 

napló ellenőrzése, 

vezetése 

intézményvezet

ő-helyettes 

adategyeztetés intézményvezető Írásbeli 

dokumentálás 

 

NOVEMBER 

05. Statisztikák 

/o./ellenőr. 

osztályfőnökök adategyeztetés intézményvezető

-helyettes 

Szóbeli, írásb. 

 Nyílt nap /alsó, 

felső/- elmaradnak 

osztályfőnökök óralátogatás intézményvezető  

intézményvezető

h., mk.vez. 

Szóbeli, 

írásbeli 
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11. Óralátogatások pedagógusok hospitálás intézményvezető 

intézményvezető

hely. mk.v. 

/megbeszélés, 

feljegyzések/ 

15. Hiányzások 

ellenőrzése 

tanulók 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető 

intézményvezető

-helyettes 

Szóbeli 

visszacsatolás 

15. Tankönyvtámogatá

s 

leadása 

pedagógusok adategyeztetés tank.felelős 

intézményvezető

-helyettes 

Írásbeli 

dokumentálás 

22. Személyi anyagok 

ellenőrzése 

pedagógusok, 

iskola dolgozói 

irategyeztetés iskolatitkár 

intézményvezető

-helyettes 

Személyi 

anyagok 

30. Naplók ellenőrzése osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető

-helyettes 

Szóbeli 

írásbeli 

30. Helyettesítési 

napló ellenőrzése, 

vezetése 

intézményvezető-

helyettes 

adategyeztetés intézményvezető Írásbeli 

dokumentálás 

 

DECEMBER 

03. Hiányzások 

ellenőrzése 

tanulók 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

visszacsatolás 

03. Likviditási terv 

készítése  

/folyamatos/ 

gazdasági 

vezető 

beszámoltatás intézményvezető 

fenntartó 

Számszerű 

elkészítése és 

szöveges ind. 

07. Tanulói létszám 

ellenőrzés 

intézményvezet

ő 

gazdasági vez. 

adategyeztetés fenntartó Naplók, 

tanulói 

nyilvántartása 

14. Tanulmányi 

versenyek  beind. 

ellenőrzése 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

egyeztetés intézményvezető szóbeli 

16. Továbbképzési terv 

elkészítése 

intézményvezet

ő-helyettes 

beszámoltatás intézményvezető Nyilvántartáso

k 

kérelmek 

17. Év végi zárás 

Intézményi leltár 

Végrehajtása 

 

Iskola dolgozói Személyes 

ellenőrzés, 

egyeztetés 

intézményvezető, 

gazdasági 

vezető 

Nyilvántartás, 

Leltárív, 

leltárértékelés 

17. Napló–tájékoztató f. 

összevetése,ellenőr- 

zés 

osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

Írásbeli 

visszacsatolás 

17. Naplók ellenőrzése osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

írásbeli 

17. Helyettesítési napló 

ellenőrzése, vezetése 

Intézményvezet

ő-helyettes 

adategyeztetés intézményvezető Írásbeli 

dokumentálás 

 

JANUÁR 

10. Órarend készítése intézményvezet

ő által 

egyeztetés intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

Órarend 
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megbízott 

pedagógusok 

/tanárok, 

tanulók 

órarendje/ 

18. Félévi statisztika 

készítése 

osztályfőnökök adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli, 

írásbeli 

25. Értesítés az első 

félév 

tanulmányi 

eredményéről 

osztályfőnökök beszámoltatás intézményvezető 

Intézményvezető-

helyettes 

Osztályozó  

Értekezlet 

jegyzőkönyve 

31. Naplók ellenőrzése osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

írásbeli 

31. Helyettesítési napló 

ellenőrzése, 

vezetése 

intézményvezet

ő-helyettes 

adategyeztetés intézményvezető Írásbeli 

dokumentálás 

 

FEBRUÁR 

11. 8. osztályos tanulók 

továbbtanulásának 

ellenőrzése 

8. osztály 

osztályfőnöke 

megbeszélés intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

Továbbtanulási 

lapok kitöltése 

naplófeljegyzés 

17. Továbbtanulási 

lapok kitöltése, 

postázása 

8. osztály 

osztályfőnöke 

   

17. Következő tanévi 

tankönyvek 

kiválasztásának 

ellenőrzése 

tanítók, 

tanárok 

 

beszámoltatás 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

visszacsatolás 

28. Március 15-i 

ünnepség 

előkészítése 

Az ünnepségért 

felelős nevelők 

megbeszélés intézményvezető Szóbeli 

visszacsatolás 

28. Napló–tájékoztató f. 

összevetése,ellenőr-

zés 

osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

Írásbeli 

visszacsatolás 

 

28. 

Naplók ellenőrzése osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

írásbeli 

 

28. 

Helyettesítési napló 

ellenőrzése, 

vezetése 

Intézményveze

tő-helyettes 

adategyeztetés intézményvezető Írásbeli 

dokumentálás 

 

MÁRCIUS 

04. Óralátogatások 

/folyamatos/ 

pedagógusok hospitálás intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

mk-vezetők 

/órai megbesz. 

feljegyzések/ 

17. Nyílt nap /4. oszt./ osztályfőnökök óralátogatás intézményvezető  

intézményvezető-

helyettes, mk. 

vezetők 

Szóbeli, 

írásbeli 

31. Első osztályosok 

beíratásának 

előkészítése 

4. osztályos 

osztályfőnökök 

Iskolatitkár 

Tételes 

egyeztetés 

intézményvezető Tájékoztató, 

Étkezés rendje, 

házirend, 
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intézményveze- 

tő-helyettes 

nyilatkozat 

31. Naplók ellenőrzése osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

írásbeli 

31. Helyettesítési 

napló ellenőrzése, 

vezetése 

Intézményveze- 

tő-helyettes 

adategyeztetés intézményvezető Írásbeli 

dokumentálás 

 

ÁPRILIS 

01. Föld napjáról 

történő megeml. 

előkészítése 

Felelős 

pedagógus 

Program 

egyeztetése 

Intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

visszacsatolás 

01. Óralátogatások 

/folyamatos/ 

pedagógusok hospitálás intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

mk-vezetők 

/órai megbesz. 

feljegyzések/ 

21-

22.  

Első osztályosok 

beiratkozása 

intézményvezető, 

iskolatitkár 

Kormányhivat

al által küldött 

adattábla 

alapján 

intézményvezető Jelentkezések a 

KIR 

nyilvántartás 

alapján 

28. Jövendő első 

osztályosok 

értesítése 

iskolatitkár Felvételt nyert 

gyerekek list. 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

értesítőlevél 

28. Erdei iskolák, 

Nyári táborok 

szerv. 

osztályfőnökök, 

szervezők 

beszámoltatás intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

visszacsatolás 

29. Napló–

tájékoztató f. 

összevetése, 

ellenőrzés 

osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

Írásbeli 

visszacsatolás 

29. Naplók 

ellenőrzése 

osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

írásbeli 

29. Helyettesítési 

napló ellenőrzése, 

vezetése 

intézményvezető-

helyettes 

adategyeztetés intézményvezető Írásbeli 

dokumentálás 

 

MÁJUS 

25. Sportnap  testnevelő 

tanárok 

beszámoltatás intézményvezető

-helyettes 

Szóbeli 

visszacsatolás 

31.  Felújítás, 

karbantartás 

előkészítése 

gazd.vezető beszámoltatás intézményvezető Szóbeli 

visszacsatolás 

31. Naplók ellenőrzése osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető

-helyettes 

Szóbeli 

írásbeli 

31. Helyettesítési napló 

ellenőrzése, 

vezetése 

intézményveze- 

tő-helyettes 

adategyeztetés intézményvezető Írásbeli 

dokumentálás 

 

JÚNIUS 
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13. Tanévzáró és 

Ballagás előkészítése 

Ünnepségért 

felelős 

pedagógusok 

beszámoltatás intézményvezető-

helyettes 

intézményvezető 

Szóbeli 

visszacsatolás 

13. Napló–tájékoztató f. 

összevetése,ellenőr- 

zés. 

osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

Írásbeli 

visszacsatolás 

15. Osztályozó 

értekezlet 

Alsó és Felső t. 

pedagógusai 

Osztályozó 

konferencia 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

Osztályozó 

ért.jegyzők. 

15. Naplók, 

törzskönyvek,  

Bizonyítványok 

lezárása 

osztályfőnökök Dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

Napló, 

anyakönyv, 

bizonyítvány 

15. Napló–tájékoztató f. 

összevetése, 

ellenőrzés. 

osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

Írásbeli 

visszacsatolás 

15. Naplók ellenőrzése osztályfőnökök 

pedagógusok 

adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Szóbeli 

írásbeli 

15. Helyettesítési napló 

ellenőrzése, vezetése 

Intézményvezet

ő-helyettes 

adategyeztetés intézményvezető Írásbeli 

dokumentálás 

16. Statisztika 

elkészítése 

/osztály/ 

osztályfőnökök adategyeztetés intézményvezető-

helyettes 

Írásbeli 

dokumentálás 

20. Tanév értékelés 

elkészítése 

intézményvezet

ő-helyettes 

adategyeztetés intézményvezető Írásbeli 

dokumentálás 

27. Nyári felúj. és 

karbant. munkák 

indítása 

karbantartók, 

külső vállalk. 

Ajánlat, 

építési napló 

intézményvezető 

gazdasági v. 

Számla, 

átadási 

jegyzők. 

 

A tanulói mérések ellenőrzése 

IDŐPONT FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐS ELLENŐRZI 

Szeptember 1. és 

December 9. 

között 

Első 

évfolyamon 

alapkészségek  

felmérése 

DIFER mérés 

December 9. mindenkori 

1. osztályos 

tanítók 

intézményvezető 

Szeptember 19- 

Október 10. 

Pályaválasztást 

megalapozó 

kompetenciák 

vizsgálata 

Október 10.  Pályaválasztási 

felelősök, nyolcadikos 

osztályfőnökök 

intézményvezető 

Január 1. és  

Június 15. között 

Tanulók fizikai  

állapotának 

felmérése 

Június 15. Széchenyi 

Zoltán 

intézményvezető  

Április 26-27. 8-osok 

háromnegyed 

éves vizsgája 

Április 30. Szaktanárok, 8-os 

osztályfőnök 

intézményvezető 

 

 

Országos  

Kompetenciam

érés 

 

Az 

eredmények 

intézményvezető-

helyettes, Széchenyi 

Zoltánné 

intézményvezető  
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Teljes tanévben 

külön ütemterv 

alapján 

4.5.6.7.8.osztál

yban 

bemeneti-

kimeneti 

mérések 

megismerése 

után 2 héttel 

 TÉMAZÁRÓ

K 

felmérések 

folyamatos tanítók, 

tanárok  

intézményvezető-

helyettes 

intézményvezető 

November Szaktantárgyi 

mérések: 

negyedéves 

(matematika, 

magyar, 

idegen nyelv) 

november szaktanárok intézményvezető 

Március Szaktantárgyi 

mérések: 

féléves 

március szaktanárok intézményvezető 

Április Szaktantárgyi 

mérések: 

háromnegyed 

éves 

április szaktanárok intézményvezető 
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V. AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE     
 

 

Megnevezés Időpont Felelős/program 

Tanév kezdő napja 

Tanévzáró napja 

2022. szeptember 01.  

2023. augusztus 31.  

intézményvezető 

Első tanítási nap 

Utolsó tanítási nap 

2022. szeptember 01.  

2023. június 16. 

intézményvezető 

Az első félév vége 2023. január 20. intézményvezető 

Értesítés az első félév tanulmányi 

eredményéről 

2023. január 27. intézményvezető 

osztályfőnökök 

Bizonyítványosztás  

Évzáró, ballagás 

2023. június 17. intézményvezető 

osztályfőnökök 

V.2. Iskolai szünetek időtartama   

Őszi szünet 

- 

nincs 

 

intézményvezető 

Téli szünet 

Utolsó tanítási nap 

Első tanítási nap 

 

2022. december 21. 

2023. január 9. 

intézményvezető 

Tavaszi szünet 

Utolsó tanítási nap 

Első tanítási nap 

 

2023. április 5. 

2023. április 12. 

intézményvezető 

V.1. Pedagógiai célra felhasználható 4 

tanítás nélküli munkanap 

  

1 nap 

1 nap 

1 nap 

1 nap 

2022. november 2.  

2022. november 3. 

2022. november 4.  

2022. december 21. 

 

 

DÖK napja 

pályaválasztási nap 

V.8. Rendkívüli tanítási napok   

Munkanap áthelyezések  2022. október 15.  

 

 

2023. március 18. 

(szombat) 

2023. március 25. 

(szombat) 

2023. május 27. 

(szombat) 

Projektnap- Őszi 

ÖKONAP 

 

Zsámbéki medence kis 

matematikusa verseny 

Tavaszi ÖKONAP 

 

120 éves Iskolánk-

projektnap 

Pihenőnap 2022. október 31. 

2023. április 12. 

2023. április 13. 

2023. április 14. 

 

Tanítási napok száma  

 

 

 

l83 nap  
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Országos mérések:   

● Difer 

● Kompetenciamérés 4.5.6.7.8. 

o bemeneti mérések 

o kimeneti mérések 

● NETFIT mérés 

● Pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálata 

2022. december 9-ig 

külön ütemterv szerint 

 

2023. június 15-ig 

2022. szept.19-okt.10. 

elsős osztályfőnökök 

 osztályfőnökök 

 

 

Széchenyi Zoltán 

8.-os osztályfőnök 

V.4. Értekezletek, fogadó órák   

Értekezletek: 

● Tantestületi munkaértekezlet 

● Félévi osztályozó 

● Év végi osztályozó  

Minden hónap utolsó 

csütörtök 

2023. január 20. 

2023. június 16. 

 

 

Alsó, felső tagozat 

Alsó, Felső tagozat 

● Tanévindító szakmai 

 

● Félévi értékelő 

● Tanévzáró értékelő 

2022. szeptember 13.  

13 óra  

2023 január 30. 13 óra 

2023. június 19.  

9.00 óra 

 

Intézményvezető 

Szülői értekezletek 

 

2022. szeptember  

2023. február  

2023. május  

Osztályfőnökök 

elsősorban online 

Fogadóórák alsó tagozat, felső tagozat 2022. október 10-11.  

2022. nov. 7. 

2023. április 17. 

elsősök 

Osztályfőnökök 

Szaktanárok 

Intézményvezető fogadóórája Minden héten hétfőn 

8.00-9.00 óráig, 

továbbá előzetes 

egyeztetés szerint 

Intézményvezető 

V.4. Nyílt napok   

Alsó tagozat 

Felső tagozat 

4. osztályban 

járványhelyzet 

függvényében 

alsós tanítók 

tanárok 

leendő elsős tanítók 

V.9. Diákközgyűlés   

 2022. október 17. Tenkelyné Drabon 

Erika 

Tanulói vizsgák:   

● nyolcadikosok háromnegyed éves 

● osztályozó vizsgák 

● javító vizsgák 

2023. április 27-28. 

2023. június  

2023. augusztus 

felsős munkaközösség 

vezető,osztályfőnök, 

szaktanárok, 

V.3. Ünnepek és emléknapok   

● Magyar népmese napja 2022. szeptember 30.  

● Zene világnapja 2022. október 3.  

● Aradi vértanúk napja 2022. október 6.  

● 1956-os forradalom és sz. 2022. október 23. (21.)  

● Karácsony 2022. december 20.  

● Magyar kultúra napja 2023. január 22. (20.)  
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● Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai 

2023. február 25.  

● Nemzeti ünnep 2023.március 15.(14)  

● Holokauszt áldozatai 2023. április 16.  

● Nemzeti összetartozás napja 2023. június 4.  

V.10. Egyéb   

Balesetvédelmi 

Munkavédelmi  

Tűzvédelmi oktatás 

 

2022. szeptember 13. 

 

 

Bacskai László 

 

Tűzriadó  2022. október  

 

Értekezleteink a feladatok megbeszélését, a problémák tisztázását, a munka értékelését, a 

kölcsönös tájékoztatást és továbbképzést szolgálják. Az értekezletek időpontját a tanév helyi 

rendje tartalmazza. 

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Felelős 

Alakuló értekezlet Tanévet előkészítő szervezési 

feladatok megbeszélése, 

felelősségi körök kialakítása. A 

tanév rendjének ismertetése. 

2022. augusztus 23. 

9 óra 

intézményvezető 

Tanévnyitó  

szakmai értekezlet 

- a 2022/2023-as tanév 

munkatervének  megbeszélése, 

elfogadása 

2022. szeptember 13. intézményvezető 

Félévi értekezlet 

 

a tanulmányi- magatartás és 

szorgalmi helyzet elemzése, 

értékelése 

- a 8. osztályosok beiskolázási 

tapasztalatai - pályaválasztási 

felelős-  

- a hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett tanulóink 

helyzete, az integrációs és 

képesség kibontakoztató 

tevékenységek számbavétele  

- tehetséggondozásunk színterei 

2023. január 30. 

13.00 

intézményvezető 

intézményvezető 

helyettes 

mk. vezetők 

Tanévzáró 

értekezlet 

 

A 2022/2023-as tanév értékelése, 

elemzése. 

- a beszámoló vitája, javaslatok, 

kiegészítés  

2023. június 19. 

9 óra 

intézményvezető 

 

VEZETŐSÉGI ÉRTEKEZLETEK Felelős 

Munkaközösségi 

megbeszélések 

aktuális feladatok megbeszélése, 

döntések előkészítése a 

munkatervben foglaltak alapján 

kéthavonta  intézményvezető 

intézményvezető 

helyettes 

mk. vezetők 

KONFERENCIÁK Felelős 

Osztályozó  2023. január 20. intézményvezető 

mailto:iskola@herceghalom.hu


Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  032443 

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.  Tel: 06-23-319-228 

email: iskola@herceghalom.hu  weblap: https://hehaiskola.hu 

 

27 

 

 Tanulmányi, magatartási munka 

értékelése 

2023. június 15. intézményvezető 

helyettes 

MUNKAÉRTEKEZLETEK Felelős 

Tantestületi 

értekezlet 

aktuális feladatok megbeszélése 

és az eltelt időszak értékelése  

 

minden hónap utolsó 

csütörtök 16 órától 

intézményvezető 

intézményvezető 

helyettes 
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VI. TANULMÁNYI VERSENYEK 
 

Tanulóink lehetőséget kapnak arra, hogy iskolán kívül is össze tudják mérni a tudásukat más 

tanulókkal. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. 

A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre 

a szaktanárok végzik. Kiemelkedő eredményeket érnek el tanulóink a helyi, térségi, megyei, 

területi és országos versenyeken is, köszönhető mindez kollégáink áldozatos munkájának. 

Kiemelt rendezvényünk az idén 19. alkalommal megrendezett térségi „Zsámbéki-medence kis 

matematikusa” verseny, amelyen a térség legtehetségesebb matematikus tanítványai vesznek 

részt. 

Az idén a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára területi komplex történelem versenyt 

rendezünk, melynek mostanra szintén hagyománya van térségünkben. Minden évben 

valamilyen történelmi évfordulóhoz (Reformáció 500., 1848-as forradalom, I. világháború, 

1956-os forradalom, Trianon …) kötjük a három fordulós versenyt, melynek szóbeli döntőjét 

iskolánkban rendezzük. Az idei évben immár 6. alkalommal kerül megrendezésre a térségben, 

mellyel a területi iskolák kollégáinak visszajelzése alapján hiányt pótolunk a térségben.  
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Versenynaptár (2022/2023 tanév) 

Felső tagozat 

Tantárgy 

Verseny 

meghírdetője Verseny neve 

Jelentkezé

si hat.i. 

Résztvevő

k  

Nevezés

i díj 

összese

n 

Utazás

i 

költsé

g Ft/ FŐ 

Magyar 

ÖSSZKÉP 

Alapítvány, Veres 

Péter Gimnázium 

és Nagy-Baló 

András 

Országos Bolyai  

Magyar 

Csapatverseny     1200 

Bocskai Általános 

Iskola Páty 

Pilisvörösvári 

Német Nemz. Ált. 

Isk. 

Kazinczy 

Szépkiejtési 

(Budaörs      

 

Lotz Károly 

szövegértés 

verseny      

  

Simonyi helyesírási 

verseny 

(Biatorbágy)      

  
Vers- és 

prózamondó (Páty)      

Idegen nyelv HEBE Kft 
D.D.D. Országos 

Idegen Nyelvi 

Verseny (német)      

Idegen nyelv HEBE Kft 

Országos Idegen 

Nyelvi Verseny 

(angol)      

Történelem 

Herceghalmi 

Általános Iskola és 

AMI 

Település-és 

iskolatörténeti 

vetélkedő 

2022.nove

mber 24 fő    

Történelem 

Herceghalmi 

Általános Iskola és 

AMI Trianon 101-102 

2022.dece

mber 12 fő    

Matematika 

ÖSSZKÉP 

Alapítvány, Veres 

Péter Gimnázium 

és Nagy-Baló 

András 

Országos Bolyai  

Matematika 

Csapatverseny 

2022. 

szeptember 

18. 

5. osztály 

- 8 fő 

6. osztály 

-4 fő   1200 

A Matematikában 

Tehetséges  

Gyermekekért 

Alapítvány 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

2022. 

október 15.    1200 

Nádorvárosi 

Közoktatási 

Főigaz.,  

Gárdonyi Géza Ált. 

Isk. - 

Tehetségfejlesztésé

rt Alapítvány 

Országos Logikai  

Verseny 

2022. 

szeptember 

25.    2500 
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Tehetséges 

Kockakobakért 

Alapítvány Kockakobak 2022.     1000 

Orchidea Iskola 

Budapest Orchidea Pangea 

2023 

február    ingyenes 

MaTe tehetségekért 

Alapítvány 

Nemzetközi 

Kenguru 

Matekverseny 

2022. 

november 

15.    700 

Matematikában 

Tehetséges  

Gyermekekért 

Alapítvány 

Varga Tamás 

Országos  

Matematika 

Verseny 

2022. 

szept.16-

nov. 12.    1000 

Sportversenyek kézi (Solymár, 

Zsámbék)      

 foci (Zsámbék, 

Budakeszi)      

Kémia 

Magyar 

Természettudomán

yi Társulat 
Hevesy György 

Kémia verseny 

2023. 

március    ingyenes 

Természetismer

et  
TITOK 

Oktatásszervező Bt Herman Ottó 

2023. 

február  

20 000 

Ft   

 

 

Bólyai 

Természettudomán

yi Csapatverseny 

2022. 

október 7. 30 

36 000 

Ft  1200 

Kémia 

Gyulai Implom 

József A. Ált. Isk 

Lila vegyÉSZ 

bajnokság 2022. 16 

16 000 

Ft  1000 

Biológia  

Madarak és fák 

napja     ingyenes 

Elsősegély       ingyenes 

Angol 

Fox International 

Competition       

Összesen .       

Alsó tagozat 

Tantárgy 
Verseny 

meghirdetője Verseny neve 

Jelentkezé

si hat.i. 

Résztvevő

k 

Nevezés

i díj 

Utazás

i 

költsé

g FT/Fő 

Matematika 

ÖSSZKÉP 

Alapítvány, Veres 

Péter Gimnázium 

és Nagy-Baló 

András 

Országos Bolyai 

Matematika 

Csapatverseny      

 kockakobak      

A Matematikában 

Tehetséges  

Gyermekekért 

Alapítvány 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny      

mailto:iskola@herceghalom.hu


Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  032443 

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.  Tel: 06-23-319-228 

email: iskola@herceghalom.hu  weblap: https://hehaiskola.hu 

 

31 

 

 Tudásbajnokság      

 Teki-totó      

Magyar 

 Szövegmanó      

 Tudásbajnokság      

 Teki-totó      

 Teki-totó      

 Tudásbajnokság      

 Méhecske      

 Zöldbéka      

Összesen        

 

A fent nevezett versenyek nevezési díját Herceghalom Község Önkormányzata finanszírozza.  
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VII. PROJEKTOKTATÁS 
 

Projekt-hetünk:  

- Gesztenyés napok  

- Gergely-járás 

- Kikelet 

Projekt napok: 

- Gólyanap 

- ÖKONAP 

- Egészségnap 

- Víz világnapja 

- Föld napja 

- Közlekedési nap 

- Idegen nyelvi nap 

- Tehetségnap 

Projektjeink: 

1.) Környezeti nevelés: megfelelés az Örökös Ökoiskola címnek. 

Az idei évet a hulladákmentesség jegyében hirdetjük. Minden hónap egy új kihívás. 

A hulladékmentes élet alaplépései: 

1. Utasítsd vissza! (pl. szórólap, nylon szatyor, zacskó, műa. pohár, stb.) 

2. Csökkentsd! (Mire van valóban szükséged?) 

3. Használd fel újra! (pl. üveg) 

4. Hasznosítsd újra! (Pl.régi pólóból porrongy) 

5. Komposztálj! 

Az iskola mindennapi működése ennek szellemében folyik. Tanulóink „energiakommandó” –

ként felügyelik az épületben a takarékos energiafelhasználást. „Szemétszüretet”, papírgyűjtést, 

kupak-gyűjtést, melyhez az idei évben új gyűjtő került kihelyezésre az iskola elé, elem-

gyűjtést rendezünk, segítve a környezettudatos magatartás 

kialakítását. A petpalack gyűjtésre havonta versenyt hirdetünk 

tanulóinknak.  

Kihelyezett tárolókban biztosítjuk a szelektív hulladékgyűjtést. 

Iskolánkban a környezeti nevelés évek óta kiegészül az erdei iskolák által nyújtott 

szolgáltatások igénybevételével 
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2.) Egészségnevelési program 

 „Az egészség az igazi jólét” egészség nevelési programunk ez évi jelszava. November 

hagyományosan egészségnevelési hónap iskolánkban, melynek keretében vetélkedőket, 

előadásokat tartunk. Ennek jegyében szervezünk minden évben egészségnevelési napot. 

Tanulóink az évente megrendezett Elsősegélynyújtó versenyeken aktívan részt vesznek. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az iskolai étkeztetést, az ételek minőségét, mennyiségét. 

Célunk, hogy egészséges, bőséges ételek kerüljenek a gyerekek tányérjába.  

Iskolánkban évek óta sikeresen működnek az iskolatej és az iskolagyümölcs programok, 

mellyel tanulóink egészséges életmódját támogatjuk, egészségtudatos szemléletüket formáljuk.  

3.) Boldogiskola program 

2015 szeptembere óta tartunk Boldogságórákat.  

A Boldogságprogram a pozitív pszichológia tudományág 

kutatásaira épül. Célja nem az, hogy problémamentes élet-

modellt állítson elénk, hanem, hogy vezérfonalat adjon 

ahhoz, hogy könnyebben nézzünk szembe a kihívásokkal, 

képesek legyünk hatékonyan megbirkózni a problémákkal, 

valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek 

tanulmányozására kapunk gyakorlati lehetőséget.  

Mindezt a személyiségfejlesztéssel, pozitív életszemléletre való képesség tanításával érhetjük el.  

A boldogságórákat az erkölcstan  ill. az osztályfőnöki órák terhére vezettük be. Megpályáztuk 

és megnyertük az Örökös Boldogiskola címet. 

Projektoktatás: 

a) Pénz7- pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6. és 2023. március 10. között,- 

Herceghalmi B3 takarékszövetkezet szervezésében 

b) digitális témahét 2023. március 27. és 2023. március 31. között- Digitális eszközkészlet 

fejlesztése esetén 

c) fenntarthatósági témahét 2023. április 24. és 2023. április 28. között- Föld napjához 

kapcsolódóan 

d.) egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenység- témanap- 2022. 

szeptember 30. – Magyar Diáksport Napja 
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VIII. ESEMÉNYNAPTÁR 
 

VIII/1. TANKERÜLETI RENDEZVÉNYEK 

 

A tankerület által szervezett eseményeken, rendezvényeken szívesen részt veszünk. 

Időpontjukról email-ben kapunk tájékoztatást.  

 

VIII/2. ISKOLAI RENDEZVÉNYEK / KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK 

Program Határidő Felelős 

Gólyanap 

Tanévnyitó ünnepély, 

első tanítási nap 

ZÁNKA: erdei iskola 

Sportnap 

Magyar népmese napja 

2022. augusztus 29. 

2022. szeptember 1. 

 

2022. szept.26-28. 

2022. szeptember 30. 

 

Elsős tanítók 

Intézményvezető 

 

Környezeti mcs. 

Sport munkacsoport, humán  

osztályfőnökök 

Zene Világnapja 

 

Diákigazgató választás 

Papírgyűjtés 

Állatok világnapja 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Gesztenyés Napok  

● Gesztenyés kupa  

 

ÖKOnap: Őszi iskolaudvar rendezés,  

Őszi koncert 

Megemlékezés az 1956-os 

forradalom és szabadságharcról 

 

Diákközgyűlés 

Diákcsemege megjelenése 

2022. október 

01.(szept.30.) 

2022. október  . 

2022. október . 

2022. október 4. 

2022 október 6. (11.00) 

2022.október 

2022. október 15. 

 

2022. október 24.  

 

2022.okt.21. 

2022. október 23.  

 

2022. október  

2022. november vége 

DÖK,  HAMI 

 

DÖK, 

 

Környezeti mcs. 

DÖK, HAMI, Humán mcs.  

Iskolai sport mcs. 

Környezetvédelmi 

osztályfőnökök, szaktanárok 

Környezetvédelmi mcs. 

HAMI 

Humán munkacsoport, (7.a.) 

Nagy Lajos, 

intézményvezető, DÖK 

DÖK,  

(Márton napi felvonulás)  

Kukoricamorzsoló délután 

Nyílt napok 

alsó tagozat 

felső tagozat 

Egészségnap (projektnap) 

Helyesírási verseny 

2022. november 11. 

2022. november 18. 

elmaradnak 

 

 

2022. november 24. 

2022. november  

Idegen nyelvi munkacsop., 5. 

osztály 

DÖK, 8. osztály 

intézményvezető-helyettes, 

osztályfőnökök 

Tauber Andrea  

Furikné Kiss Mónika 

Adventi napok 

Mikulás 

Karácsonyi koncert 

 

Adventi gyertyagyújtási ünnepség 

Karácsonyi ünnepség 

2022. november 28- 

2022. december 20. 

2022. december 6. 

2022. december 11. 

2022. december  

2022. december 20.  

DÖK, HAMI 
4.-es műsor (november 27.) 
Nagy Lajos 

hétfőnként 11-kor 

osztályfőnökök 

HAMI 
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Szépkiejtési verseny 

alsó tagozat 

felső tagozat 

Területi történelem verseny 

Petőfi 200 

Magyar kultúra napja 

HAMI kiállítás 

2023.  

január 

január 24. 

2023.  január 

 

2023. január 20. 16.00 

Farkasné Bíró Klára 

 

 

Nagy Lajos, HAMI 

 

Humán mcs., HAMI 

 

Idegen nyelvi szépkiejtési v. 

Mackónap 

Farsang  

Megemlékezés a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatairól 

Palacsintás nap 

2023. február . 

2023. február 2. 

2023. február 17. 

2023. február 24. 

 

2023. február 21. 

Idegen nyelvi munkacs. 

DÖK 

DÖK, 7. osztály 

Humán munkacsoport 

Gergely-járás 

 

Zsámbéki medence kis matematikusa 

verseny 

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharcról  

1848 méteres futás 

Tornaverseny 

Kikelet 

- Víz világnapja 

- Vers- és prózamondó -    alsó 

    felső 

ÖKONAP 

2023. március 6-10.  

 

2023. március 18. 

 

2023. március 14. 

2023. március 15. 

 

2023. március 

2023. március  21-26.  

2023. március 22. kék 

2023. március 20-21-

22. 

2023. március 25. 

4-es osztályfőnök, alsós 

munkaközösség 

Reál munkacsoport 

 

Humán munkacsoport 

HAMI 

Széchenyi Zoltán, Széchenyi 

Zoltánné 

Környezetvédelmi 

munkacsoport 

Humán munkacs. 

osztályfőnökök, alsós mk. 

Környezeti mcs.  

Szépírási és helyesírási verseny 

Költészet napja: Tavaszi koncert 

A Föld napja - Idegen nyelvi nap 

(projekt nap) 

Első osztályosok beíratása 

 

8.-osok háromnegyed éves v. 

2023. április 3-5 

2023. április 18 . 

2023. április 25.  

 

2023 április 20-21. 

 

2023. április 27-28. 

Alsós munkaközösség 

HAMI 

Környezetvédelmi munkacs. 

8. osztály 

Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

Széchenyi Zné 

Enyedi Judit 

Anyák napja 

Madarak és fák napja 

Erdei iskolák 

 

A kihívás napja /sportpályán/ 

Kompetenciamérés 4.5.6.7.8. 

 

 

Most mutasd meg!- Tehetségnap 

120 éves a Herceghalmi Általános Iskola- 

Jubileumi rendezvény 

2023. május 2-7. 

2023. május 10. 

2023. április-május-

június 

2023. május 25. 

2023. március 6 - június 

9. 

ütemterv szerint 

 

2023. május 26. 

alsós osztályfőnökök 

Környezetvédelmi mcs. 

intézményvezető 

 

Széchenyi Zoltán 

Széchenyi Zoltánné 

Enyedi Judit 

 

 

HAMI 

 

Gyereknap 

Nemzeti összetartozás napja 

Határtalanul! 

 

Utolsó tanítási nap 

Tanévzáró ünnepély 

Ballagás 

 

2023. május 28 . 

2023. június 4. 

2023. június 5-8. 

 

2023. június 15. 

2022. június 17. 

 

Tehetséggondozó mcs., 

HAMI 

osztályfőnökök 

Vajdaság, 7. osztályosok 

 

intézményvezető 

intézményvezető Enyedi J 
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IX. SZERVEZÉSI FELADATOK 
 

FELELŐSSÉGI KÖRÖK MUNKACSOPORT 

VEZETŐJE/ TAGJAI   

FELADAT  HATÁRIDŐ 

folyamatos, a 

munkaterv 

alapján 

Alsó tagozatos munkaközösség Farkasné Bíró Klára 

 

Gólyanap 

Gergely járás 

Vers- és prózamondó verseny 

Szépkiejtési verseny 

Órarend készítése, 

Óralátogatások 

Büszkeségfal készítése, 

versenynaptár 

 

Felső tagozatos munkaközösség Széchenyi Zoltánné Zsámbéki-medence kis 

matematikusa verseny 

szervezése 

Órarend készítése, 

Óralátogatások Büszkeségfal 

készítése, versenynaptár 

Kompetencia-mérés, 

Háromnegyed éves vizsga 

 

Tehetséggondozó munkaközösség Tauber Andrea, Zsohárné 

Stricker Katalin, Enyedi 

Judit, Fényesné Szabó 

Zsuzsanna, Peregi-Buzár 

Valéria 

 

Tehetséggondozó munka 

koordinálása, 

Tehetségazonosításhoz 

szükséges kérdőívek 

összeállítása, mérőeszközök 

kidolgozása, értékelése 

Mérések elvégzése 

Tehetségfórum szervezése 

Tehetségnap szervezése 

 

Képzőművészeti munkaközösség Lévai Rita, Csuba-Szilaj 

Eszter, Zombori László,  

Adventi vásár 

Tobor-Zóna 

Tavaszi kiállítás szervezése 

Tehetségnap szervezése 

Évzáró kiállítás 

Képzőművészeti tábor sz. 

 

BECS Enyedi Judit, Baloghné 

Várkonyi Éva, Farkasné 

Bíró Klára, Széchenyi 

Zoltánné, Nagy Lajos 

Intézményi önértékelés 

elvégzése, tanfelügyeleti 

ellenőrzések, minősítések 

előkészítése 

BECS éves 

munkaterve 

alapján 

Gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkacsoport 

Zsohárné Stricker Katalin 

Széchenyi Zoltánné 

Gyermekvédelmi feladatok, 

beszámolók, érzékenyítő 

programok, jelzőrendszeri 

találkozók 

 

Diákönkormányzatot segítő 

munkacsoport 

Felső tagozat: 

Aczél Ágnes 

Alsó tagozat: 

Tenkelyné Drabon Erika 

 

Iskolagyűlések. Adventi 

napok 

Diákcsemege- iskolaújság 

kiadása 
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Diákintézményvezető 

választás 

Papírgyűjtések 

Kukoricabál, Farsang,  

Iskolai sport munkacsoport Széchenyi Zoltán 

Széchenyi Zoltánné Szabó 

Károly Miklós,Elbertné 

Szekeres Éva, Barta 

Viktória 

Gesztenyés kupa, Őszi-

Tavaszi túra, Kihívás napja, 

Netfit mérés, Sportnapok 

 

Pályaválasztást segítő  Enyedi Judit Középiskola beiskolázás 

koordinálása 

Szülői értekezletek tartása 

Felvételi előkészítés 

megszervezése 

Tanulók pályaválasztásának 

folyamatos segítése, 

támogatása, nyomon követése 

Nyílt napok szervezése 

Továbbtanulási mutatók 

összeállítása 

 

Informatikai munkacsoport Szabó Károly Miklós. 

Juhászné Schrauf Ágnes 

Iskolarádió beindítása 

Rendezvények hangosítása 

IKT eszközök működtetése 

IKT belső továbbképzés 

 

Idegen nyelvi munkacsoport Nagy Lajos 

Molnárné Pais Mariann 

Juhászné Schrauf Ágnes, 

Molnár Barbara Eszter, 

Aczél Ágnes, Schmidt-

Vanpée Bernadett 

Márton nap 

Nyelvi nap 

Idegen nyelvi mérés 

Nyelvi mérések lebonyolítása, 

elemzése, értékelése 

 

Környezeti nevelési munkacsoport Baloghné Várkonyi Éva 

Tauber Andrea 

Elbertné Szekeres Éva 

Tenkelyné Drabon Erika,  

Gesztenyés napok, 

ÖKONAP-ok, Víz világnapja, 

Föld napja, Madarak és Fák 

napja 

Örökös ÖKOISKOLA 

címnek megfelelés 

 

Egészségnevelési munkacsoport Baloghné Várkonyi 

Éva,Tauber Andrea, 

Zsohárné Stricker 

Katalin,Tenkelyné Drabon 

Erika 

Egészségnap szervezése 

Egészségprojekt  

Iskolatej, iskolagyümölcs, 

iskolai étkezés nyomon 

követése 

 

Tankönyvfelelős Szőcsné Pécsi Renáta Tankönyvellátás helyi 

biztosítása 

 

Pályázati figyelő Nagy Lajos Folyamatos tájékoztatás, 

pályázatokon való részvétel 

 

Iskolai honlap szerkesztő Enyedi Judit 

Szabó Károly Miklós 

Nagy Lajos 

Honlap aktualizálása, 

folyamatos frissítése 

 

mailto:iskola@herceghalom.hu


Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  032443 

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.  Tel: 06-23-319-228 

email: iskola@herceghalom.hu  weblap: https://hehaiskola.hu 

 

38 

 

Dekorációkészítő, aktualizáló 

munkacsoport 

Illyés Andrea, Elbertné 

Szekeres Éva 

Iskolai aula, folyosók, kinti 

vitrin dekorálása, 

aktualizálása 

Iskolai rendezvények 

dekorálása 

 

Humán munkacsoport Farkasné Bíró Klára 

Furikné Kiss Mónika, 

Nagy Lajos, Baloghné 

Várkonyi Éva, Elbertné 

Szekeres Éva,  

Iskolai rendezvények, 

ünnepségek szervezése 

(október 6. 23., március 15.) 

Magyar nyelvi mérések 

lebonyolítása, elemzése, 

értékelése 

 

Reálmunkacsoport Enyedi Judit 

Széchenyi Zoltánné 

Horváthné Gacsályi 

Marianna, ,  Peregi-Buzár 

Valéria, Lányiné Balogh 

Ildikó 

Zsámbéki-medence kis 

matematikusa területi verseny 

megszervezése, Sudoku, 

fejszámoló házi verseny 

szervezése 

Versenyekre felkészítés 

Matematikai mérések 

lebonyolítása, elemzése, 

értékelése 

 

Versenyfigyelő, büszkeségfal készítő 

munkacsoport 

Farkasné Bíró Klára 

Széchenyi Zoltánné 

Juhászné Schrauf Ágnes 

Versenynaptár összeállítása, 

büszkeségfal aktualizálása, 

elkészítésse 

 

 

  

mailto:iskola@herceghalom.hu


Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  032443 

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.  Tel: 06-23-319-228 

email: iskola@herceghalom.hu  weblap: https://hehaiskola.hu 

 

39 

 

X. EGYÉB: OKTATÓ MUNKA SZÍNTEREI 
 

1.) Egész napos oktatás az alsó tagozat valamennyi osztályában alkalmazzuk ezt az oktatási 

formát. Segíti a tanulók óvoda-iskola átmenetét, egyenlő terhelést biztosít a délelőtti és 

délutáni órák és önálló tanulások egymást szisztematikusan követő rendjével. A tanulók 

elkészülnek a leckével, jut idő egyéb foglalkozások, szakkörök, érdeklődési körök 

látogatására a nap folyamán nem utolsó sorban a művészeti iskolával összhangban a 

művészeti különórák is helyt kapnak. (régi iskolaotthonos oktatási rendszer adaptálásával, 

helyi arculati tényezőkkel kialakítva)  

2.) 15 perces beszélgetőkör:  tanítási napjainkat reggeli beszélgetőkörrel kezdjük, ahol 

aktuális osztályproblémákat, felmerülő témákat, közelgő eseményeket, beszélnek meg az 

osztályfőnökök tanítványaikkal, valamint ráhangolódnak a napra, szituációs játékokat 

játszanak, közösséget építenek. 

3.) Csoportbontásban történő oktatás:  

● matematika 5-8. évfolyamon (képesség szerinti csoportbontás) 

● angol nyelv  

● szabadon választott: német nyelv 

Modern tanulásszervezési módokat alkalmazunk: kooperatív technikák, kompetencia alapú 

oktatás. 

Második idegen nyelv oktatása egybeesik az oktatásirányítás elképzeléseivel, negyediktől két 

nyelven tanulhatnak diákjaink.  

 

4.) Informatika oktatása harmadik osztálytól óratervi keretben: helyi tantervünket úgy 

készítettük el, hogy már az alsó tagozaton is tanulhatják tanulóink a számítógép használatát, 

informatikát. Folytatjuk a negyedévente megjelenő iskolaújság szerkesztését, melyhez 

segítséget nyújtanak a megszerzett informatikai alapok. Tanulóink számítógéppel szerkesztett 

munkáit kiállítjuk a különböző projektnapokon (Gesztenyés-napok, Föld napja, ..) 

Felső tagozatos tanulóink beszámolóihoz, a 8-osok háromnegyed éves vizsgájához nyújt 

segítséget a PowerPoint prezentáció, melyet önmaguk készítenek. 

Az informatika oktatás segítségével tanulóink részt vehetnek a gyalogos és kerékpáros 

közlekedési ismereteik bővítését szolgáló programokban, digitális tananyagok 

elsajátításában, a tanulásuk módszertani sokszínűségét segítjük. 

5.) Sakk- Logika oktatása 1-2. évfolyamon vezetjük be felmenő rendszerben. A matematikát 
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kiegészítő tantárgyat a szabadon választott órakeret terhére vezettük be, mely hatékonyan 

támogatja tanulóink kreativitásának fejlesztését, logikus gondolkodását, képességeik 

kibontakoztatását. 

6.) Erdei iskola: külső helyszínen történő élményszerű nevelés, oktatás. A nevelési és a tantervi 

követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több 

napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma 

feldolgozása történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Az iskola nevelői 

a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan 

hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

A tanévben erdei iskolában részt vesznek az alábbi  osztályok: 

osztály gyereklétszám napok száma kísérő pedagógus Felmerült 

költség/pedagógusok 

készenléti, ügyeleti díja 

7.a-7.b 34 4 2 HATÁRTALANUL! 

     

2-8. 270 3 27 ERZSÉBET-TÁBOR 

     

Az erdei iskolai programok költségét a Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány, továbbá a 

Szülői Szervezet, ill. a Diákönkormányzat támogatja. A programok ősszel és tavasszal kerülnek 

megrendezésre. 

 

7.) Délutáni foglalkozások sokszínűsége, tanulószoba: Fontos feladatunknak tekintjük, hogy 

a gyermekek szabadidőjüket kulturáltan töltsék el.  

Minden alsós osztály kapott Foglalkozási Programot, melynek keretében évszakokhoz, 

ünnepnapokhoz, hagyományokhoz kapcsolódóan különböző tevékenységet végeznek, népi 

játékokat tanulnak, szépirodalmi műveket ismernek meg. 

A felső tagozaton is biztosítjuk /a lecke megírása és megtanulása után/ a délutáni szabadidős 

foglalkozásokat, így a felsős tanulók is, ugyanúgy, mint az alsós tanulók, reggel nyolc órától 

délután öt óráig az iskolában tartózkodhatnak.  

A tanórán kívüli tevékenységet az alábbi délutáni foglalkozások sokszínűsége jellemzi: angol-

német-oktatás, hittan, kórus, sakk, fitnesz, kosárlabda, foci, diáksportkör, tömegsport, úszás, 

kempo, varrás-horgolás, kiegészülve a művészeti iskola által biztosított egyéni és csoportos 

foglalkozásokkal.
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Szakkörök, délutáni foglalkozások 2022/2023 tanév 

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7:15h -8h   

7:15-8:00  

Matematika felvételi 

előkészítő 8. A/B csoport (8. 

terem)  

Széchenyi Zoltánné/Enyedi 

Judit 

  

12h - 

14h- 

     

  

13:15-14:00 

Magyar felvételi 

előkészítő8.a(8.aterem) 

Furikné Kiss Mónika 

13:15-14:00 

Magyar felvételi 

előkészítő8.a (8.aterem) 

Furikné Kiss Mónika 

 

14h - 15h  

14:15-15:00 

Természettudomány 

tehetséggondozó sz. 

7.-8. évfolyam(8.a terem) 

Tauber Andrea 

 

 

14:15-15:00 

Természettudomány 

tehetséggondozó sz. 

5-6. évfolyam 

(8.a terem) 

Tauber Andrea 

 

15h - 16h 

     

15:45-16:30 

Foci DSK 

(Tornacsarnok) 

Széchenyi Zoltán 

    

16h-17h    

16:15-17:00 

Táltos tréning 

Peregi-Buzár Valéria 

 

mailto:iskola@herceghalom.hu


Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  032443 

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.  Tel: 06-23-319-228 

email: iskola@herceghalom.hu  weblap: https://hehaiskola.hu 

 

42 

 

 

XI. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 
A nevelőtestület nyilatkozata 

 
A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2022. szeptember 13. napján tartott értekezletén 

elfogadta. 

 

.............................................  

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása  

 

Az intézmény diákönkormányzata munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat 

véleményezte, azokkal egyetért.  

 

 

.............................., ......... év .................. hónap ...... nap  

.............................................  

diákönkormányzat képviselője 

 

 

A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása  

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet véleményezési jogát a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

.............................., ......... év .................. hónap ...... nap  

 

.............................................  

szülői szervezet képviselője 

 

 

Az intézményi tanács  

 

Az iskolai munkatervet az intézményi tanács ......... év .................. hó ........ napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési 

jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

.............................., ......... év .................. hónap ...... nap  

 

.............................................  

intézményi tanács képviselője 
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XII. MELLÉKLET: MUNKATERVEK 
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HAMI munkaterve 

 

Érdi Tankerületi Központ PA 2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 

 

 

 

 
A Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola 

Munkaterve  

2022-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Nagy Lajos 

Herceghalom, 2022. szeptember 13. 
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1. Jogszabályi háttér 
 

A munkaterv elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírásokat alkalmaztuk: 

● A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

● A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. 

rendelet 

● 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

● A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 

(VIII.30.) Korm.rendelet 

● 202/2012. (VII.27) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról  

● Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramo

k/alapfoku_muveszetoktatas 

● 22/2022. (VII. 29.)BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 

● Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, 

valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016 (VI.10.) Korm. rendelet 

● 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről   

● 2021/2022-es tanév munkáját értékelő beszámoló  

● Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  

● Szervezeti és működési szabályzat  

●  Házirend  

 

Valamint az intézmény működését befolyásoló egyéb, gazdálkodással és szakmai működéssel 

összefüggő központi törvények, rendeletek, fenntartói és intézményi szabályozások. 
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2. Helyzetelemzés 
 

2.1.  Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok.  

A Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola a 2022-2023-es tanévre szóló munkatervét 

sikeresen teljesítette. Az idei tanévben a COVID által jelentett kihívások az első félév második 

felét érintették. Ebben az időszakban előfordult, hogy bizonyos növendékek digitális oktatásban 

kellett részesüljenek, illetve az is megesett, hogy néhány program -például féléves képzős 

kiállításunk a magyar kultúra napján-elmaradt. Összességében elmondható azonban az, hogy 

az előző évekhez hasonló korlátozások, melyek nagymértékben nehezítették az alapfokú 

művészetoktatást ebben a tanévben nem voltak jellemzőek. Pozitív hozadéka a digitális 

oktatásnak, hogy a pedagógusok továbbra is használják azon online platformokat, melyeket a 

vírushelyzet rájuk kényszerített.  

 

Az eszközök terén a legtöbb művészeti ágon ellátottságunk megfelelő. A tankerület és az 

önkormányzat támogatja a képzőművészeti tanszak eszközigényeinek beszerzését. Az állami 

Hangszercsere Programból 877.400 Ft erejéig részesültünk, melyből minden tanszak részére 

tudtunk hangszereket beszerezni, elmaradásunk nincs. A táncművészeti ágon egyelőre 

semmilyen eszközbeszerzés nem történt. Ezen a tanszakon elsősorban viseletekre és megfelelő 

cipőkre, csizmákra lenne szükségünk ezért Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány  

támogatásával pályáztunk a Csoóri Sándor Alaphoz. A pályázat keretében a néptáncoktatáshoz 

szükséges eszközöket tudnánk beszerezni. A pályázat eredménye egyenlőre nem ismert. 

 

Mivel a 2020/2021-as tanév márciusától az oktatás tantermen kívüli keretek között folyt, ezért 

a tanév elején megtörtént a növendékek tudásának felmérése, a szaktanárok feltérképezték a 

növendékek nehézségeit illetve megtörtént a digitális oktatás során szerzett tapasztalatok 

összegzése is. Szeptember hónapban megtörtént a tanmenetek elkészítése, felülvizsgálata és 

elfogadása. Elkészült és elfogadásra került az éves munkaterv. A pedagógiai tervezés kultúrája-

részben a minősítések tapasztalatainak köszönhetően -az intézményegységeben jelentősen 

erősödött. A 2021/2022-es tanév második felére az Oktatási Hivatal intézményi tanfelügyeleti 

látogatást rendelt el, melyet a vírushelyzet miatt a következő tanévre 2022. december 16. 

halasztottak. Az idei tanévben- tekintettel arra, hogy az előző tanévben öt minősítésre került sor 
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az intézményegységben- pedagógus előmeneteli rendszer nem rótt feladatot a művészeti 

iskolára. A tanévben pedagógusminősítés nem történt. 

A tanév során megvalósult a személyre szabott művészeti oktatás mind a tehetséggondozás, 

mind a felzárkóztatás terén. A tehetséggondozás terén az idei évtől először „B” tagozatos 

tanulóink is volt zeneművészeti ágon illetve idén első alkalommal kiemelten tehetséges 

képzőművészeti növendékeink önálló kiállítással jelentkeztek és képviselték iskolánkat. 

Növendékeink számos versenyen sikeresen vettek részt mint az Országos Fuvola 

minősítőverseny –Szentendre. vagy a Kis Zeneszerző verseny, mely online valósult meg.  A 

jövő évi tanszaki jelentkezések alapján több kiemelten tehetséges tanuló jelezte, hogy a jövő 

évtől zeneművészeti továbbtanulás céljából B tagozatos szeretne lenni. A tehetséggondozást 

kamarazenekarokon keresztül is folytattuk. Részben a jazz-dob tanszakra alapozva egy hat fős 

zenekar jött létre az évben négy tanszak együttműködésével, illetve fafúvós s zongora 

tanszakon is alakultak kamarazenekarok. A következő tanévben szeretnénk, ha a kamarazenélés 

minden tanszakon beindulna, illetve ha minél több versenyen részt tudnánk venni. Sajnos a 

tervezett térségi rajzverseny a téli vírushelyzet által okozott kiszámíthatatlanság miatt nem 

valósult meg. 

 

A tehetségazonosítást elősegítendő a zeneművészeti ágon belső mérési rendszert dolgoztunk ki 

és indítunk el, mely elősegítheti a tehetségek könnyebb beazonosítását illetve növendékeink 

általános állapotáról is képet ad. A rendszer tapasztalatait és esetleges kiterjesztését a többi 

tanszakra jövő év kezdetén felül kell vizsgálnunk. 

 

Hagyományos közösségépítő programjainkat többé kevésbe a szokásos rendben tudtuk 

megrendezni. Nagy programjaink közül az egyetlen, ami online kiállítás keretében valósult meg 

a képzősök féléves kiállítása volt a magyar kultúra napján. Igazán felemelő érzés volt, hogy két 

év után ismét megrendezhettük Tehetség-napunkat, melyen a művészeti iskola 5 éves 

fennállását is ünnepeltük. 

 

Mivel az utóbbi években jóval több növendék jelentkezik, mint akiket fel tudunk venni ezért a 

tankerületnél kezdeményeztük a felvehető tanulók létszámának 200 főre emelését. Ennek az 

átszervezésnek az írásos engedélyezése a tanév végéig nem történt meg. 
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A külső kapcsolatok ápolása terén is sikerült a tanévben egyet előre lépni. Részt vettünk a 

Sóskúton rendezett Művészeti Iskolák találkozóján melynek következtében a sóskúti 

intézménnyel kapcsolatunk erőteljesebbé vált. A versenyeztetéshez kapcsolódóan is tettünk 

szert új szakmai kapcsolatokra. mind a versenyre való felkészülés (pedagógus tanfelügyeleti 

látogatás) mind a részvétel kapcsán. 

 

Arculati szempontból fontos változás, hogy a tanév során kifejlesztésre került a művészeti 

iskola önálló weboldala, mely teljes mértékben 2021. szeptember 1.-től elérhető. 

 

Kiemelt feladataink a 2022/2023-as tanévre:  

● Az év kiemelt feladata továbbra is infrastrukturális nehézségeink orvoslása 

Sajnos, a művészeti iskola infrastrukturális fejlesztései a 2021/2022-es tanévben sem valósultak 

meg. Az önkormányzat által tervezett új szárny tetőtér beépítése továbbra is a tervezési 

szakasznál tart, illetve egyéb forrást sem sikerült találni a teremhiány orvoslására, ezért 

művésztanáraink jelentős része továbbra is szükségtanteremben folytatja az oktatást. Ez a 

következő évre azért hatalmas probléma, mert mivel növekszik az általános iskolai osztályok 

száma így a művészetoktatás számára rendelkezésre álló tér csökken.  

 

● Fel kell készülnünk a 2022. december 16-én esedékes intézményi tanfelügyeleti 

látogatásra 

Erre látogatásra egy hatalmas lehetőségként tekintünk, mely során mind a felkészülés idején 

mind a látogatás alkalmával hasznos szakmai ismeretekkel bővíthetjük tudásunkat, mind az 

intézményi vezetés mind a pedagógusok oldaláról. 

 

● Meg kell erősítenünk a művészeti iskolán belüli mikroközösségek (tanszakok) 

közösségépítő munkáját 

A tanulói lemorzsolódás megakadályozására különböző kisebb volumenű események 

szervezésével meg kell erősíteni a tanszakok közösségépítő munkáját, hogy a tanulók 

érzelmileg köteleződjenek el tanszakuk iránt, ami csökkentheti a tanulói lemorzsolódást. 

● Megfelelő tanulásszervezéssel előmozdítani, hogy a növendékek megtapasztalják a 

közös alkotás élményét 
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A közös alkotásnak közösségmegtartó ereje van ezért szükséges előmozdítani különböző 

kamarazenekarok, kórus, közös képzőművészeti és néptánc események, művészetis 

kirándulások megszervezését a tanévben, melyek hozzájárulnak mind a növendékek mind a 

közösség épüléséhez. 

● Adminisztrációs feladatok egységes rendszerben végzésének előmozdítása, E-KRÉTA 

és Google tudásmegosztó továbbképzés szervezése, tanfelügyelettel kapcsolatos tájékoztatás 

Az adminisztratív munka megkönnyítése érdekében szükséges egy belső továbbképzés 

szervezése, mely során a pedagógusok tájékoztatást kapnak az E-KRÉTA használatáról (E-

napló, Törzslapok nyomtatása) az intézmény által használt Google alkalmazásokról és a 

tanfelügyelethez kapcsolódó feladatokról. 

● Az intézményegység honlapjának teljeskörű feltöltése, és folyamatos frissítése 

A honlap kezelésének feladatát az intézményvezetéstől delegálni kell így lehetővé válna a 

honlap teljeskörű feltöltése és az oldal folyamatos frissítése, mely hatékonyabbá tenné az 

intézményegység kommunikációját. 

 

● Tanulólétszámra és személyi állományra vonatkozó célkitűzések teljesítése 

Képviselni azt a szakmai igényt, hogy a zeneművészeti és a képzőművészei tanszakokon 

munkaközösségvezető fogja össze a művészeti ág munkáját. Előmozdítani, hogy a felvehető 

tanulólétszám 200 főben kerüljön meghatározásra. Megvizsgálni azt, hogy lehetséges-e a gitár 

tanszakon státuszbővítés, mivel erről a tanszakról az alacsony kapacitás miatt minden tanévben 

sok növendéket utasítunk el. 

 

2.2.  Személyi feltételek 

 

Iskolánk személyi létszámát, összetételét a mindenkor érvényes törvények, rendeletek és 

jogszabályok, valamint fenntartó által engedélyezett keretszámok határozzák meg. 

Nevelőtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, 

értékközvetítő szerepe és tevékenysége a biztosíték céljaink megvalósítására. 

 

A személyi feltételek megfelelőek, bár az első az idei tanév, amikor több zenei tanszakról kellett 

visszautasítanunk jelentkezőket helyhiány miatt. 

2 fő pedagógus szülési szabadságon van, az ő helyettesítésük megoldott.  

mailto:iskola@herceghalom.hu


Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  032443 

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.  Tel: 06-23-319-228 

email: iskola@herceghalom.hu  weblap: https://hehaiskola.hu 

 

50 

 

 

A személyi állománynak biztosítani kell a megfelelő létszámú szolfézs- és képzőművészeti és 

néptánc csoportok létrehozását, illetve az egyéni zenei órák, kamarazenélés, korrepetíció 

lehetőségét.  

 

Az év során gyűjtött tapasztalatok alapján kezdeményezni kell, a gitár tanszak személyi 

állományának bővítését illetve stabil személyi megoldást kell találni a zongora tanszak már 

tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulóinak oktatására.  

 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók száma: 

 

Intézményvezető  1 fő 

Intézményvezető-helyettes  1 fő 

Pedagógus 14 fő 

Ebből  

Teljes állás 2 fő 

Részmunkaidő 12 fő 

Óraadó 6 fő 

Szülési szabadságon 2 fő 

 

  

mailto:iskola@herceghalom.hu


Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  032443 

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.  Tel: 06-23-319-228 

email: iskola@herceghalom.hu  weblap: https://hehaiskola.hu 

 

51 

 

Pedagógus ellátottság 
A tanszakok pedagógusellátottsága 
 

Tanszak  A tanszakon 

tanító 

pedagógusok 

száma 

Akkordikus (Gitár) 1 fő 

Billentyűs (Zongora) 4 fő 

Fafúvós (Fuvola, fife, fuvola) 2 fő 

Ütős (Jazz-dob) 2 fő 

Zeneelmélet (szolfézs) 1 fő 

Képzőművészet 3 fő 

Táncművészet (néptánc) 1 fő 

 

A pedagógusellátottság 100 % -os. Az intézmény 6,5 pedagógus álláshellyel rendelkezik. Üres 

álláshelyünk nincs. A tantestület tagjai főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek. A 

pedagógus életpálya modell alapján az alapfokú művészetoktatásban dolgozókból: 

 

Mesterpedagógus 2 fő 

Pedagógus II. fokozat  1 fő 

Pedagógus I. fokozat 8 fő 

Gyakornok 1 fő  
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2.3 Tárgyi feltételek 

 

Székhely: Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 2053 Herceghalom 

Gesztenyés út 15. 
 

Épület: 
 

Intézményünkben az oktatás az általános iskola épületében történik. Az iskolában használt 

termek mellett (számítástechnika terem, osztálytermek) újabb terek kerültek bevonásra, ahol 

egyéni zenei oktatás folyik, ilyenek könyvtár külső raktár, dobterem, kistanári, foglalkoztató, 

az irattár, és a tornacsarnok előtere. Kialakítás alatt van a könyvtár külső raktár egy újabb 

termének bevonása a művészetoktatásba. 

Fontos feladat lesz a rendelkezésre álló terek használatának lehető leghatékonyabb 

összehangolása az általános iskolai oktatással, illetve a külső helyszínek és a képzőművészeti 

szükségtanterem komfortosabbá tétele.  

Jelenleg szükségtermekben folytatjuk a teljes képzőművészeti oktatást. A zenei tanszakok 

közül a gitár, fafúvós tanszakok szintén szükségtermekben működnek, a jazz-dob oktatás és a 

hozzá kapcsolódó iskolai zenekar gyakorlótermének jövőbeli használata bérlési vita miatt 

bizonytalan. 

A néptánc tanszak óráit az idei évben a tornacsarnokban tudjuk megoldani. 

Sajnos, a tetőtér beépítése a művészetoktatás számára továbbra is tervezési szakaszban van. A 

tanév során elsődleges feladat a művészetoktatás infrastruktúrájának rendezése.  

 

A művészeti iskola által használt helyiségek a tanévben 

 

Helyiség Tanszak 

Informatika terem Zongora oktatás 

Könyvtár külső raktár Fafúvós/Zongora oktatás/Tűzzománc 

Külső Dobterem (1db helyiség) Jazz-dob/Zongora oktatás 

Fejlesztő terem/ Gitár oktatás 

A 4.b osztály előtere Képzőművészeti oktatás 

A tornacsarnok előtere Képzőművészeti oktatatás 

Fúvós terem Fafúvós oktatás 
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Kis tanári  Szolfézs oktatás 

Zongora terem Zongora oktatás 

 

Hiányzó helyiségeink:  

⮚ nevelőtestületi szoba a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel  

⮚ szaktantermek a szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel, 

⮚ zenei együttesek próbaterme a szükséges berendezésekkel, felszerelésekkel  

⮚ hangversenyterem csatlakozó helyiségekkel, szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel 
 

Eszközök: 

 

A tavalyi tanévben az állami fenntartónak és Herceghalom község önkormányzatának 

köszönhetően mind a zene- mind a képzőművészeti művészeti ág hozzájutott ahhoz a 

mennyiségű forráshoz, amelynek segítségével biztosítani tudta megfelelő működését.  

Az állami fenntartó támogatásán kívül az község önkormányzata támogatásban részesíti a 

képzőművészeti tanszakot, melyet eszközvásárlásra fordítunk. Az évindításhoz tankerületi 

központ is hozzájárul. 

Szükségünk van az alábbi tételekre:  

 

⮚ 3 db zongoraszék  

⮚ Néptáncruhák, kiegészítők 

 

Zenei könyvtár  

 

A kottatárunk jelenleg megfelelő. Bővítése azonban az állomány elhasználódása, valamint az 

új zenepedagógiai kiadványok miatt is folyamatosan szükséges. Az idei évtől szeretnék, ha 

minden növendék megkapná a zenei könyvtárból alapkottáját illetve a szolfézs tankönyvét. 
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3. A 2022-2023-as tanév kiemelt céljai és feladatai 

 

A 2022-2023-as tanév fontosabb időpontjait, a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. 

tanév rendjéről tartalmazza. 

 

3.1 Pedagógiai  

⮚ Magas színvonalú, hatékony pedagógiai munka 

⮚ Félévente megrendezett növendék hangversenyek és művésztanári hangversenyek 

⮚  Az éves művészeti versenyeken, fórumokon való részvétel felmérése, a versenyekre 

való felkészülés-felkészítés, a továbbtanulók segítése a felvételi vizsgákra 

⮚ Hozzájárulás az intézmény „Akkreditált Kiváló Tehetségpont" címének megőrzéséhez  

⮚ Pályázati lehetőségek folyamatos nyomon követése, a pályázati lehetőség kihasználása  

⮚ Óralátogatások minden tanszakon, kiemelten a gyakornokoknál, illetve a minősítés 

előtt álló kollégáknál  

⮚ A pedagógusok ötéves továbbképzési tervének figyelembe vételével a következő év 

beiskolázási tervének elkészítése 

⮚ A hátrányos helyzetű tanulók fokozott segítése 

⮚ Az Érdi Tankerületi Központ művészeti iskoláival való kapcsolatrendszer elmélyítése, 

közös programok beemelése az iskola életébe 

⮚ A 20/20I2. (Vll1.31.) EMMI rendelet alapján az intézményi önértékelés működtetése 

⮚ A 2011. CXC Köznevelési Törvényben és Végrehajtási Rendeleteiben foglaltak 

érvényre juttatása 
 

3.2 Tanügy igazgatási 

 

⮚ A tantárgyfelosztás elkészítése, egyeztetése, valamint a KRÉTA rendszerbe való feltöltése. 

⮚ Adatszolgáltatások az Érdi Tankerületi Központ felé 

⮚ A KlR, KRÉTA és egyéb közoktatási platformok folyamatos frissítése, aktualizálása 

⮚ Térítési díj mérséklési kérelmek elbírálása: 2022. szeptember 30. 

⮚ Térítési -és tandíjak bevételezése: 

I. félév befizetés: 2022. -október 1-ig. 

⮚ ll. félévben 2023. január 20-ig. 

Felelős: Lukács Szilvia 

3.3 Gazdálkodási 

⮚ Folyamatos egyeztetés és együttműködés gazdálkodási kérdésekben az alapfokú művészeti 

iskola működtetői és fenntartói feladatait ellátó Érdi Tankerületi Központtal 

3.4 Munkaügyi, személyügyi 
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⮚ Személyi változásokból, munkaviszony megszűnésből és létesítésből adódó kinevezések és a 

szeptemberi béremelés szerinti besorolások elkészítése 

⮚ Továbbképzésekre való beiskoláztatás 

⮚ A következő tanév beiskolázási tervének elkészítése, jóváhagyása. 

⮚ A köznevelési törvényből adódó feladatok ellátása 

⮚ Gyakornokok támogatása, segítésük a minősítési eljárásba történő jelentkezésben 

 

3.6 Mérési és értékelési eredmények 

 

Az intézmény folyamatainak kontrollja a belső ellenőrzési terv. A pedagógusoknak munkaköri 

leírásuknak megfelelően, illetve a pedagógiai programban lefektetett mérési/értékelési rendszer 

alapján kell végezniük ellenőrzési, értékelési feladataikat, amelyet majd az iskolavezetés 

összegez. A nevelés-oktatás hatékonyságának és eredményességének biztosítása érdekében a 

pedagógus önértékelés egész évben folyamatos. 

 

Feladat: Az önértékelésen átesett pedagógusok fejlesztési terveiben szereplő céljaiknak 

támogatása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, szaktanárok, 

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

3.7. Stratégiai célok operatív lebontása: A pedagógiai program megvalósítása 

⮚ Személyre szóló, differenciált fejlesztés, 

⮚ ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, 

⮚ a diákok esztétikai-művészi kifejezőképességének, kreativitásának fejlesztése, motiváció és tér 
nyújtása a művészeti tevékenység elsajátításához, 

⮚ társas kapcsolatok, a közösségi élet iránti igény erősítése, 

⮚ a szociális-kulturális hátrányok csökkentése, különleges, egyéni fejlesztő programmal a sajátos 
nevelési igényű tanuló nevelésének-oktatásának támogatása, 

⮚ az arra alkalmas, tehetséges növendék felkészítése szakirányú továbbtanulásra; 

⮚ rendszeres és ösztönző pedagógiai értékelés. 

 

Feladat: Pedagógiai programunk szerinti munkavégzés, amely a munkaközösségi 

munkatervekben és a személyre szóló tanmenetekben is megjelenik. A tanítványok teljesítsék 

a helyi tantervben megfogalmazott követelményeket a differenciált fejlesztés során. 

Határidő: a tanév során folyamatos 
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Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok 

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

3.8 Kiemelt feladataink 

 

A közösségfejlesztés céljából az idei tanévben 4 nagy eseményt szervezünk: 

 

⮚ HAMI őszi koncert 

⮚ HAMI adventi koncert 

⮚ HAMI költészet-napi koncert 

⮚ Tehetség-nap 

 

Feladat: Az események megszervezése, koordinálása, végrehajtása. 

Határidő: Az Eseménynaptárban rögzítettek szerint. 

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok 

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

3.9 Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

Művészeti nevelésünkben kettős feladatot látunk el: a gyermek egyéni fejlődését segítjük elő, 

amely által egyben az emberi közösség fejlődését is támogatjuk. 

 

Feladat: 

⮚ Tanulók személyiségének komplex kibontakoztatása 

⮚ Zenekarok, kamaraegyüttesek támogatása 

⮚ Iskolán belüli és kívüli programok, tanórán kívüli tevékenységek szervezése  

 

Határidő: a tanév során folyamatos, valamint lásd az Eseménynaptárt. 

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok 

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

3.10. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
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⮚ Az „A” tagozaton tanuló növendékek által nyújtott teljesítmény színvonalának növelése iskolai 
szinten. 

 

Feladat: A szakmai munka célirányos feladat-meghatározása. 

Határidő: folyamatos 

Felelősök: intézményvezető-helyettes 

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

⮚ A zenei pályára készülő tanulók magas színvonalú felkészítése az eredményes felvételi 
vizsgára. 
 

Feladat: A „B” tagozatos tanulók külön vizsgarendszer szerinti beszámoltatása. 

Határidő: Folyamatos 

Felelősök: intézményvezető-helyettes, érintett szaktanárok 

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

⮚ A tehetséges növendékek számára kiírt helyi, területi, megyei és országos művészeti 
versenyek összegyűjtése  
 

Feladat: A növendékek haladási szintjének megfelelő versenyek összegyűjtése 

Határidő: 2022.november 

Felelősök: intézményvezető-helyettes, érintett szaktanárok 

Végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

3.11. Zenei ismeretterjesztés-Képzőművészeti megjelenések-Táncház 

 

Külső érdeklődők számára nyitott alkalmaink:  

 

⮚ Őszi HAMI koncert 

Résztvevők: a HAMI növendékei, művész-tanárai és vendégek 

A program várható ideje: 2022. október 24.(hétfő) 

⮚ Adventi koncert 

Résztvevők: az iskola növendékei, művész-tanárai, zenei együttesei, szólistái, az iskola 

kórusa 

A program várható ideje: 2022. december 12.(vasárnap) 

⮚ Képzős kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
A program várható ideje: 2023. január 20.(péntek) 
Résztvevők: az iskola növendékei, művész-tanárai 
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⮚ Márton-napi táncház 

Résztvevők: a HAMI növendékei, művész-tanárai és vendégek 

A program várható ideje: 2022. november 11.(péntek) 

HAMI költészet-napi koncert-Térségi rajzverseny díjátadó 

A program várható ideje: 2022. április 18.(kedd) 

Résztvevők: az iskola növendékei, művész-tanárai, zenei együttesei, szólistái  

⮚ Tehetség-nap-művészeti gála 
A program várható ideje: 2022. május 26. (péntek) 
Résztvevők: az iskola növendékei, művész-tanárai, vendégek, az iskola kórusa 

 

3.12 Tanórán kívüli tevékenység, hagyományok 

Egy intézmény a hagyományaiban is megnyilvánul, így a sikeres hagyományainkat továbbra 

is ápoljuk, fejlesztjük. E tanévben is megrendezésre kerülő hagyományos eseményeink: 

 

⮚ Zenei Világnap ( szept 30.) 

⮚ Őszi HAMI koncert (okt 24.) 

⮚ Táncház a Kukorica-Bálon 

⮚ Adventi reggelek (2022. nov 28-tól hétfőnként 11:00 órától) 

⮚ Adventi koncert (december 11.) 

⮚ Iskolakarácsony (december 20.) 

⮚ Félévi hangversenyek 

⮚ A Magyar Kultúra Napja (jan 20.) 

⮚ Alapítványi Farsangi Bál (február) 

⮚ HAMI költészet-napi koncert (április 18) 

⮚ Év végi koncertek 

⮚ Tehetség-nap*(május 26) 

⮚ Tanszaki délutánok 

⮚ Tanszaki fórumok 

⮚ HAMI kirándulás (Erzsébet-tábor 2022.09.26-28) 

 

A *-al jelzett programjaink külső forrás bevonásával kerülnek megvalósításra. 

 

Feladat: A népszerű események színvonalas megrendezése 

Határidő: Eseménynaptár szerint 

Felelősök: szaktanárok, intézményvezető-helyettes 

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

3.13. Ünnepek, megemlékezések 

 

⮚ A nemzeti ünnepekről iskolánk is megemlékezik. Aktuális zenei évfordulókra kiemelten figyelünk. 
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Feladat: ünnepek, megemlékezések megtartása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: szaktanárok 

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

3.14. Humánerőforrás tervezés, fejlesztés 

 

⮚ Új kollégák beilleszkedésének elősegítése 

Segítenünk kell az új kollégák beilleszkedését, a gyakornokok mellé kijelölt mentortanárok 

munkáját. A mentortanár feladata a gyakornok felkészítése a pedagógus életpálya feladataira. 

A mentor segíti a gyakornokot a beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok 

gyakorlati megvalósításában. 

 

Feladat: Mentorálási rendszer támogatása, alkalmazása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezető, mentorok 

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

⮚ Belső tudásmegosztás, továbbképzés 

Az általános pedagógiai témákkal foglalkozó továbbképzéseket, valamint szakmódszertani 

továbbképzéseket a továbbiakban is támogatjuk. A belső tudásmegosztás érdekében 

szervezett szakmai előadásokat, közös órákat, hospitálásokat a tanszakok maguk szervezik.  

 

Feladat: akkreditált és nem akkreditált tanfolyamok elvégzése, munkaközösségi előadások, 

közös órák, óralátogatások szervezése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezető-helyettes, szaktanárok 

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

3.15. Tanulók jutalmazása 

 

Arra érdemes tanulóinkat minden tanév végén megjutalmazzuk. Oklevelet, ajándékot, a 
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legkiválóbbaknak aranyérmet adunk, melyet a fenntartó és az alapítvány közösen finanszíroz. 

Feladat: meghatározott szempontrendszer alapján a tanulók kiválasztása, felterjesztése 

Határidő: a tanév vége előtt május hónapban 

Felelősök: szaktanárok, munkaközösség-vezetők 

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

3.16. Egyéb feladatok 

⮚ Partneri kapcsolatok fenntartása, ápolása 

 

Kapcsolatok  

⮚ A községben (Önkormányzat, Egyházak, Óvoda, KEK, Civil szervezetek),  

⮚ Az Érdi Tankerületi Központtal és az iskolákkal, kiemelten a művészeti oktatást folytatókkal 

⮚ Herceghalmi Hírmondó 

⮚ Diákcsemege iskolaújság 

 

Feladat: kapcsolattartás fenntartása, erősítése 

Határidő: folyamatos 

Felelősök: az iskola vezetősége, valamennyi, a konkrét eseményben érintett pedagógus 

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

⮚ Kapcsolattartás a szülőkkel: 

 

A kapcsolattartás fórumai: 

 

Összevont szülői értekezlet (2022. 09.19. -16:00) 

Tanári fogadóórák (2022. november 7, 2023. április 17. ) 

Az iskolavezetés fogadóórái 

Tobor-zóna  

Az aulában lévő hirdetési felületeken 

E-mail-ben, (hami@herceghalomisk.hu) 

Telefonon, 

Személyes beszélgetés tanórák előtt és után. (indokolt esetben) 

Honlapunk a hami.hehaiskola.hu naprakész információkkal való feltöltése fontos feladatunk. 
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Feladat: kapcsolattartás erősítése, információk határidőben történő kommunikációja,  

Határidő: folyamatos, illetve feladattól függő 

Felelősök: vezetőség, szaktanárok 

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

 

3.17. Adminisztrációs tevékenység 

 

Félévkor, és a tanév végén teljes körű tanügyi nyomtatványellenőrzést végzünk. Havonta 

(minden hó 10-én) ellenőrizzük az E naplóvezetést, valamint a hangszerkölcsönzési naplók 

(október-február) és törzslapok (október 1) kitöltését is. 

 

Feladat: adminisztrációs beosztások elkészítése 

Határidő: folyamatos, illetve a belső ellenőrzési terv szerint 

Felelősök: pedagógusok, intézményvezető-helyettesek 

A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

3.18. Információ áramlás biztosítása a tantestület és a vezetőség között 

 

Az iskolai munka összehangolása, a tervszerűség fokozása érdekében a pedagógusok számára 

megfelelő időközönként az intézményvezető-helyettes Körözvényt állítja össze, mely 

tartalmazza a szakmai és adminisztratív tudnivalókat, várható programokat, időpontokat és 

felelősöket.  

A körözvény a pedagógusok részére e-mailben kerül továbbításra.  

 

Feladat: a Körözvény elkészítése (intézményvezető-helyettes)  

 

Határidő: minden hónap első hete 

Felelősök: iskolavezetőség 

Feladat: Pedagógusok: A Körözvényben leírtak szerinti munkavégzés. 

Határidő: folyamatos 

Felelősök: pedagógusok 
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A végrehajtás ellenőrzője: intézményvezető 

 

3.19. Az iskolavezetés egyéb feladatai 

 

Minden hét első munkanapján az iskolavezetés és az irodai dolgozók megbeszélést tartanak. 

Az 

intézményvezető értékeli az elmúlt hét eseményeit, beszámoltat és az elkövetkező hét aktuális 

programjait, feladatait határozza meg. 

 

Feladat: megbeszélések előkészítése 

Határidő: munkahét első napja 

Felelős: intézményvezető 
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4. Művészeti ágak, tanszakok 
 

Az oktatás formája: 8 évfolyamon történik. Jelenleg nyolc évfolyamon történik oktatás. EK1-

A6. 

 

● Előképző osztályok (Ek 1-2, Hek 1-2)  

● Alapfokú osztályok 1-6 évfolyamig 

● B tagozat 

 

Zeneművészet ág 

 

⮚ Fafúvós tanszak tárgyai: Furulya, fuvola 

⮚ Akkordikus tanszak tárgya: gitár  

⮚ Billentyűs tanszak tárgya: zongora 

⮚ Zeneismeret tanszak tárgyai: szolfézs,), zenetörténet-zeneirodalom (5. 

évfolyamtól)  

⮚ Csoportos gyakorlati oktatás: kórus, kamarazene 

 

Képző-és iparművészeti ág 

 

⮚ Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

● Főtárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam), Grafika és 

festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam), Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó 

gyakorlat (1–3. alapfokú évfolyam) 

⮚ Tanszakok és fő tárgyaik az alapfok 4.-6 évfolyamán:  

● Szobrászat és kerámia tanszak – Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat,  

● Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat,  

● Fém– és zománcműves tanszak – Fém– és zománcműves műhelygyakorlat 

● Kötelezően választható tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (4–6. évfolyam) 

 

 

Táncművészeti ág 
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● Főtárgy: Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) Néptánc (1–6. alapfokú évfolyamon) 
● Kötelező tantárgy: Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 
● Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: Folklórismeret, 
Tánctörténet 
● Választható tantárgyak:Népi játék (1–2. előképző évfolyamon), Néptánc (1–6. 
alapfokú évfolyamon) 
● Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú évfolyamon) 

 

5. Tanulócsoportok 

⮚ Az iskolai alapdokumentumban engedélyezett maximális tanulói létszámunk 150 tanuló. 

 

 

Beiratkozás a 2022/2023-es tanévre (okt.1-ig 
változhat) 
 

 

Képző- és iparművészeti ág 114 fő 

Zeneművészeti ág 114 fő 

Táncművészet ág 24 fő 

Kétszakos  fő 

Beiratkozott növendékek száma fő 

Fafúvós 32 fő 

Gitár  18 fő 

Jazz-dob 15 fő 

Zongora 39 fő 

Szolfézs  1 fő 

Grafika és festészet 114 fő 

Tűzzománc 50 fő 

Kerámia 28 fő 

 

5.1 Egyéni hangszeres oktatás a zenei tagozaton (okt 1.-ig módosulhat) 
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Tanszak Növendéklétszám Tanárok száma 

Fafúvós 32 fő 2 

Gitár 19 fő 1 

Jazz-dob 14 fő 2 

Zongora 39 fő 4 

 

5.2 Csoportos elméleti oktatás a zenei ágazaton (szolfézs): 

 

Szolfézs Növendéklétszám 

EK 1 6 

EK 2 16 

A1 31 

A2 29 

A3-A4 16 

B 6 

 

Csoportok tanár száma:1 

Csoportok száma: 7
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 Csoportos gyakorlati oktatás a zenei ágazaton 

Kamarazene: 7 csoport   26 fő 

Csoport Növendéklétszám 

Fafúvós 1 3 

Fafúvós 2 3 

Jazz-dob 1 4 

Kis zenekar 4 

Kezdő kamara 4 

Haladó Kamara 4 

Zongora kamara 4 

 

5.3  Csoportos gyakorlati oktatás képző -és iparművészeti ágazaton  

Grafika és festészet 

Csoportok tanárszáma: 2 

Csoportok összlétszáma:114 

Csoportok száma:7 

Grafika és festészet Növendéklétszám 

EK 1 11 

EK 2 14 

A1 19 

A2 20 

A3 13 

A4 4 

A5 4 

A6 3 fő 

 

Tűzzománc 
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Csoportok tanárszáma: 1 

Csoportok összlétszáma:50 

Csoportok száma:4 

Tűzzománc Növendéklétszám 

A1 14 

A2 15 

A3-A4 14 

A5-A6 7 

Kerámia 

Csoportok tanárszáma: 1 

Csoportok összlétszáma:28 

Csoportok száma:2  

Kerámia Növendéklétszám 

A1 14 

A2-A5 14 

 

5.4  Csoportos gyakorlati oktatás táncművészeti ágazaton  

Néptánc 

Csoportok tanárszáma: 1 

Csoportok összlétszáma: 24 

Csoportok száma:1  

Néptánc Növendéklétszám 

EK1-EK2 17 

A1 7 
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6. A tanév rendje 

 
6.1 Szorgalmi idő 

 

⮚ Első tanítási nap: 2022. szeptember 1.  

⮚ Utolsó tanítási nap: 2023. június 15. 

⮚ A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart (félévi értesítés: jan. 27-ig) 

⮚ Tanítási napok száma: 183 nap 

 

6.2 A tanítási szünetek időpontjai 

 

⮚ Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. a szünet utáni első tanítási nap 

2022. november 7. . 

⮚ A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21., a szünet utáni első tanítási nap 2023. 

január 3. 

⮚ A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5., a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 

12.  

 

6.3 Felvételi, beiratkozás 

 

⮚ 2022.szeptember 1-9. Pótfelvételi és pótbeiratkozás a szabad helyekre a 2022/2023.tanévre 

⮚ 2023. április. Felvételi a 2022/2023-as tanévre 

⮚ 2023. május. Beiratkozás és térítési ill.  tandíj befizetése a 2023/2024-as tanévre 

 

6.4 A vizsgák rendje 

 

⮚ Félévi művészeti vizsgák, tanszaki hangversenyek, vizsgakiállítás: 2023. január 9 - 2023. január 

20. között (előre egyeztetett időpontokban) 

Az iskola 2023. január 27-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről. 

⮚ Év végi művészeti vizsgák, vizsgakiállítás: 2023. május 29-június 9-ig 

⮚ Szolfézs alapvizsga, művészi alapvizsgák 2023. június (jelentkezési határidő április 30) 

6.5 Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek, fogadó órák 

 

Alakuló értekezlet 2022. augusztus 24. 

Résztvevők: valamennyi dolgozó 
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Felelős: intézményvezető-helyettes 

Tanévnyitó értekezlet 2022. szeptember 13. 

Téma: A munkaterv nevelőtestület elé terjesztése, elfogadása 

Résztvevők: valamennyi dolgozó 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

I. félévi nevelőtestületi értekezlet 2023. január 30. 10:00 

Téma: A tanulók 2022/2023-as tanév I. félévi munkájának értékelése. 

A félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata. 

Az I. félév szakmai és intézményműködési, valamint munkaügyi tapasztalatai. 

Résztvevők: valamennyi dolgozó 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Tanévzáró értekezlet 2022. június 19. 13:00 

Téma: A 2022/2023-as tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése. 

Résztvevők: valamennyi dolgozó 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Rendkívüli értekezletek 

Téma: A Belső ellenőrzési csoport, intézményi ellenőrzés előkészítése, elektronikus 

törzslapok 2022. október  

Felelős: intézményvezető-helyettes, szaktanárok 

Téma: Intézményi ellenőrzés előkészítése– 2022. december. 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Téma: Téma: A Tehetség-napi gála-az esemény előkészítése 2023. április 25.  

Felelős: intézményvezető-helyettes, szaktanárok 

Téma: Adminisztráció előkészítése – mit, hogyan 2023. május 29. 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Fogadóórák 

Az intézményvezetéssel, valamint a szaktanárokkal egyeztetett időpontban egész évben 

folyamatos. 
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Őszi fogadóóra-2022. november 7. 

Tavaszi fogadóóra 2023.április 17. 

6.6 Munkanapáthelyezések, tanítás nélküli munkanapok 

⮚ 2022. október 31. (szerda)-ledolgozva október 15-én (szombat)- ÖKONAP  

⮚ 2022. december 21-tanítás nélküli munkanap-pályaválasztási nap 

⮚ 2023. április 12. DÖK-nap   

⮚ 2022. április 13-14-tanítási nélküli munkanapok 

6.7 Kiemelt rendezvényeink 

Nemzeti ünnepeink: 

Tanulóink, és tanáraink egyéni szereplésekkel, ill. koszorúzással csatlakoznak az általános 

iskolában megtartott nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás 

Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepekhez. 

 

Ünnepek  

2022. október 6. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk napja  

2022. október 21. Nemzeti ünnep  

2022. február 24. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  

2023. március 14. Nemzeti ünnep  

2023. április 17. A holokauszt áldozatainak emléknapja  

2023. június 5. A Nemzeti Összetartozás Napja  

Emléknapok, megemlékezések időpontjai:  

2023. szeptember 30.. Zene világnapja  

2023. január 20. Magyar Kultúra Napja  

2023.április 11. A költészet napja 

 

Esemény Felelős 

A zene világnapja (okt. 1) Általános Iskolával együttműködve 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

2022.október 6. 

DÖK-kel együttműködve 
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A HAMI Őszi Koncertje 

2022.október 24 

Zeneművészeti ág tanszakai 

Nemzeti ünnep (okt.23.)  

2022.október 21 

Általános Iskolával együttműködve 

Táncház-Kukorica-Bál – 2022. nov. 25 Táncművészeti ág  

Adventi reggelek – 2022. nov.28-tól Zene-képzőművészeti ág 

Adventi koncert 2022. december. 11. Zeneművészeti ág tanszakai 

Magyar kultúra napja -képzőművészet tanszak 

kiállítása 

2023. január 20 

Képzőművészeti tanszak 

Farsang 2023. február Bármely művészeti ág 

Alapítványi bál 2023. február Zeneművészeti ág tanszakai 

Petőfi 200-térségi verseny 

2023 március vége 

Általános Iskolával együttműködve 

Zsámbéki -medence kis matematikusa verseny 

2023.március.18 

Általános Iskolával együttműködve 

Nemzeti ünnep  

2023. március 14 

Általános Iskolával együttműködve 

A HAMI tavaszi koncertje-térségi rajzverseny 

díjátadó 2023.április 18. 

Zene -illetve táncművészeti ág 

Tehetség-napi kiállítás és gálakoncert 

2023. május 26. 

Minden tanszak 

Házi zenei fórumok- évi egy tanszakonként Intézményvezető-helyettes 
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6.8. Versenyek 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti 

tanulmányi versenyek az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiir

as 

 
VI. Országos Fém- és Zománcműves Verseny 
XI. Országos Fuvola-Duó Verseny 
XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny 
VI. Országos Néptáncverseny (Kamara) 
XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny 
II. Országos Vizuális Alkotó Gyakorlat Verseny 
X. Országos Zenekari Verseny 

 

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenységek a 2022/2023. tanévben 

 
7.1 Tehetséggondozás, képességfejlesztés 

 

Tanórán differenciált tanulásszervezéssel, egyénekre készített feladatokkal, egyéni 

foglalkozással kívánjuk megvalósítani a tehetséges tanulók képzésének feltételrendszerét. 

Fokozott figyelemmel kísérjük a kiemelkedő képességű tanulók versenyekre való felkészítését, 

továbbtanulásra előkészítő foglalkozások szervezését, továbbá biztosítjuk a tanulók számára: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulást 

- a választható tanórákat 

- a tanulmányi versenyek szervezését, versenyekbe való bekapcsolódását 

- a kulturális rendezvények látogatását 

- az iskolai könyvtárat 

- az iskolai, kerületi rendezvényeken, ünnepségeken történő fellépést 

 

7.2 Esélyegyenlőtlenségekből adódó nehézségek enyhítése –felzárkóztatás 

 

Tanulóink zömmel rendezett családi körülmények között élnek. Alapvető feladatunknak 

tartjuk, hogy a nemkívánatos környezeti hatásokat kompenzáljuk és a gyermekben lévő 

lehetőségeket feltárjuk. Fő célunk az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelési oktatási hiányainak ellensúlyozása. 

8. Belső ellenőrzési terv 
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Az ellenőrzés célja a szakmai program megvalósulásának nyomon követése, az intézményben 

működő folyamatok megfigyelése, javítása. 

 

8.1 A tanévre vonatkozó ellenőrzési terv 

 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozók 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Forma Rendszeresség 

Tantermek, 

közösségi terek 

állapota 

Takarító 

személyzet 

Higiénia, tisztaság Megtekintés, 

értékelés 

szóban  

Havonta, illetve 

igény esetén 

Tanügyi 

dokumentumok 

(naplók, törzslapok), 

tervező 

dokumentumok 

(tanmenetek) 

elkészítése 

Pedagógusok Tanulói adatok 

pontos kitöltése, 

tervezett anyag 

bejegyzettsége, 

végzett anyag 

vezetése, 

összesítők 

kitöltöttsége 

Írásban és 

szóban  

Naplók vezetése: 

Havonta 

Törzslapok 

kitöltöttsége: 

2022 okt. 1. 

Munka-és 

tűzvédelmi szemle 

Munka-és 

tűzvédelmi 

felelős 

Munka-és 

tűzvédelmi 

szabályzat 

betartása, 

dokumentáció 

pontos és 

rendszeres 

vezetése 

Jegyzőkönyv, 

illetve szóban  

Tanév elején 

Óralátogatás Pedagógusok Az óralátogatások 

értékelésének 

szempontjai 

alapján 

Szóban és 

írásban  

Egyeztetett 

időpontokban  

Növendékversenyek, 

tematikus 

hangversenyek 

Érintett 

pedagógusok 

Lebonyolítás, 

szakmai színvonal, 

közönség reakciói 

Szóban  Az eseményt 

követően 

Tehetséggondozás Érintett 

pedagógusok 

Megfelelés a helyi 

tantervben és a 

felvételi 

követelményekbe

n foglaltaknak 

Szóban Óralátogatások, 

hangversenyek, 

előadások 

meghallgatások 

alkalmával 

Versenyeken, 

találkozókon 

résztvevő 

növendékek 

felkészítettsége 

Érintett 

pedagógusok 

Kiválasztás 

szempontjai, 

felkészültség 

(szakmai és 

Szóban  Az érintett 

esemény előtt 

kb.1-2 héttel 
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mentális), 

motiváció 

Felzárkóztatás Érintett 

pedagógusok 

A lemaradó 

növendékek 

haladásának 

megfigyelése 

Szóban  Óralátogatások 

Félévi beszámolók, 

év végi vizsgák 

Pedagógusok A 

vizsgaprodukciók 

színvonalának 

vizsgálata, a 

választott műsor 

megfelelése a 

helyi tantervben 

foglaltaknak, a 

vizsga 

lebonyolítása 

Szóban, 

írásban 

Félévi beszámolók, 

év végi 

vizsgaidőszak 

Tanév végi 

osztályzatok, 

tanulmányi 

eredmények 

Pedagógusok Az iskolai 

értékelési 

rendszer 

betartása, 

alkalmazása 

Szóban  Év végi 

vizsgaidőszak 

Év végi tanügyi 

dokumentáció 

Pedagógusok A dokumentumok 

pontos kitöltése, 

külalak 

Szóban Év végi 

vizsgaidőszak 

Információs 

csatornák működése 

Pedagógusok Pontos és gyors 

tájékoztatás 

Szóban, 

írásban  

Folyamatosan 

A hangszerpark 

állapota 

Érintett 

pedagógusok 

 Szóban  Folyamatosan  

 

8.1.1. Az iskola ügyviteli munkájának ellenőrzési terve 

 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozók 

Az ellenőrzés szempontjai Forma Rendszeresség 

Térítési-és tandíjak 

beszedése 

 Pontosság Szóban  Folyamatosan  

Iktatás  A dokumentumok pontos 

és szakszerű bevezetése az 

iktatókönyvbe 

Szóban Folyamatosan 

Számlák 

továbbítása 

 Gyorsaság, pontosság Szóban  Folyamatosan 

Irattár kezelése   Átláthatóság Szóban  Folyamatosan 

Nyilvántartások 

kezelése 

 A nyilvántartások pontos 

frissítése, kezelése, 

vezetése 

Szóban  Folyamatosan 
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Tanügyi 

nyomtatványok  

 A megrendelések pontos 

leadása, a nyomtatványok 

szakszerű tárolása és 

kiadása 

Szóban Folyamatosan 

Hangszerpark 

leltározása 

 Pontosság, átláthatóság Szóban  Folyamatosan 

 

8.1.2 Az ellenőrzés és értékelés formái 

 

⮚ Pedagógiai 

 

A növendékek munkájának értékelése 

 

● havonta a naplóban és az ellenőrző füzetben adott osztályzat 

● az első félév végén megrendezett tanszaki meghallgatások és táncbemutatók, kiállítások 

● az első félév végén, a félévi munka, valamint a meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján, a 

tanár által megállapított osztályzat 

● tanév végén az éves munka, valamint a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján, a tanár és a 

vizsgabizottság által együttesen megállapított osztályzat 

● értékelendő az évközi szerepléseken mérhető aktivitás, hangversenyeken, versenyeken, 

bemutatókon, kiállításokon elért eredmények 

● a tanév során elvégzett anyag mennyisége és minősége 

 

A pedagógusok munkájának értékelése 

 

● Külső: pedagógusminősítések, tanfelügyeleti ellenőrzések 

● Belső: az Intézményi Önértékelési Terv alapján 

 

⮚ Gazdálkodási ellenőrzés 

 

● Célja a tárgyi eszközgazdálkodás, létszám és bérgazdálkodás ellenőrzése, melyet 

a fenntartó és működtető Érdi Tankerületi Központ végez 

 

⮚ Ügyviteli ellenőrzés 

 

● Célja a tanügyi nyilvántartások-beírási napló, nyilvántartási lapok, foglalkozási 

napló, törzslap-elkészítésének ellenőrzése 

Felelős: intézményvezető-helyettes, intézményvezető 

Határidő: 2022. októbertől havonta egyszer 

 

⮚ Törvényességi ellenőrzés 

 

● Célja a belső szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálás, szükség esetén 

módosítása a megváltozott törvényi rendelkezéseknek megfelelően 

Felelős: igazgató, igazgató-helyettes 

 

⮚ Munkaügyi ellenőrzés 
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● Célja a dolgozók alkalmazásának, besorolásának, a munkaköri leírások 

ellenőrzés, különös figyelemmel a bevezetett pedagógus életpálya modellre. 

Felelős: Igazgató, igazgató-helyettes, valamennyi pedagógus 

 

⮚ Pedagógusminősítés az idei tanévre vonatkozólag 0 db  

 

⮚ Tanügy igazgatási ellenőrzés 

2022/2023. tanév I. féléve: 

⮚ Óraszám, létszámegyeztetés, ideiglenes órarend: 2022. szeptember 16.-ig 

⮚ Törzslapok írása leadása, /egyéni egyeztetett időpontban/: 2022. október 1  

⮚ Tanmenetek ellenőrzése, felülvizsgálata: 2022. október 1. 

⮚ Naplók ellenőrzése: 2022. október 10.-től havonta 

⮚ A végleges órarend ellenőrzése: 2022. szeptember 23. 

⮚ Statisztikai adatszolgáltatás: 2022. október 1 

⮚ A dokumentumok elkészítése a szaktanárok feladata 

⮚ Felelős: intézményvezető-helyettes, iskolatitkár 

 

2022/2023. tanév II. féléve: 

 

Óraszám, létszámegyeztetés: 2023. február első hete 

Az órarend ellenőrzése: 2023. február közepe 

Naplók ellenőrzése: 2023. február 10.-től havonta 

Tanügyi dokumentumok (naplók, törzslapok, bizonyítványok) ellenőrzése, 

egyeztetése, lezárása: 2023. június 15. 

A dokumentumok elkészítése a szaktanárok feladata 

Felelős: intézményvezető-helyettes, iskolatitkár 

 

9. Munkavédelmi, tűzvédelmi tájékoztatás 

 

Feladat: tűzvédelmi, munka -és balesetvédelmi oktatás a dolgozók számára 

Időpontja: 2022. szeptember.13. Helyszín: 2053 Herceghalom Gesztenyés u. 15. 
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Felelőse: munkavédelmi megbízott előadó, Széchenyi Zoltán 

 

Feladat: tűzvédelmi, munka -és balesetvédelmi oktatás a diákok számára 

Időpontja: 2022. szeptember.1. 

Helyszín: 2053 Herceghalom Gesztenyés u. 15. 

Felelőse: az általános iskolai osztályfőnökök, tanszakvezetők 
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Záradék 

 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2022. év szeptember hó 13. napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________    _____________________ 

         hitelesítő tag             hitelesítő tag 
 

Kelt: Herceghalom, 2022. szeptember 13. 

 

        ______________________ 

         Nagy Lajos 

       kreatív-művészeti intézményvezető-

helyettes 
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Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve  

 
Ebben a tanévben iskolánk alsó tagozatán 8 tanulócsoport működik. 

Az általános iskola kezdő szakaszában meghatározó alapelv az egyéni képességek 

kibontakozását segítő tanulásirányítás. Maximálisan alkalmazkodni kell az egyéni 

különbségekhez, elengedhetetlen a differenciált tanulásirányítás, személyre szabott törődés, 

egyéni bánásmód. A differenciált tanulásirányítás során a pedagógiai tapintatnak fokozottan 

érvényesülnie kell. A feladat mindenkire kiterjedően motiváló legyen. A sajátos nevelési 

igényű tanulók egyéni fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

A kiemelkedő képességű tanulóknak versenyeket szervezünk 

    -    szép kiejtési verseny 

    -    vers és prózamondó verseny 

    -    matematika verseny 

    -    írás és helyesírás verseny 

    -    rajzverseny 

    -    játékos sportvetélkedő 

    -    focikupa 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a következő feladatmegoldó versenyekre nevezzük be 

tanulóinkat. 

      Bolyai Matematika Csapatverseny 

      Pangea Országos Matematikaverseny 

      Zrínyi Ilona kétfordulós matematikaverseny 

      Tudásbajnokság tantárgyi versenyei 

       Bendegúz Kisnyelvész versenye 

      Teki totó matematikaverseny 

 A tanulók felkészülését a tanítók segítik. 

Az első négy évfolyamon a tanuláshoz és önművelődéshez szükséges olvasástechnika, 

szövegértő képesség, íráshasználat biztonságos elsajátítása elsődleges feladat. Az 

íráshasználat minden évfolyamon szorosan összekapcsolódik a helyesírás tervszerű 

fejlesztésével. A helyesírási készség, képesség fejlődése csak céltudatos fejlesztő munkától és 

folyamatos, minden írásmunkára kiterjedő ellenőrzéstől, önellenőrzéstől és javítástól várható. 

Központi szerepe van a beszéd és beszédértés fejlesztésének, mivel fejlettsége alapvetően 

meghatározza más tantárgyak tanulásának eredményességét is. Fontos a biztos szám- és 

műveletfogalom kialakítása az adott számkörben, a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése. Az iskolaotthonos nevelési forma még fontosabbá tette a rendszeres 

kapcsolattartást a szülőkkel. 

Formái:    -    Szülői értekezlet, fogadóóra 

● Nyílt napok 

● Szabadidős programok szervezése 

● Osztályonként anyák napi ünnepély szervezése 

       

Naptári ütemezés:   

Szeptember:     -Gólyanap: 2022. aug. 29. 

    - Órarend összeállítása 

    -Az éves feladatok megbeszélése, munkaterv elkészítése 

                                - Szülői értekezletek megszervezése és megtartása. 

    - Iskolaotthon és napköziotthon munkarendjének összeállítása 
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    - Év eleji felmérések értékelése 

                                          - Magyar népmese napja 

 

Október:    - Benevezés az országos tehetséggondozó versenyekre 

    - Gesztenyés napok 

    - Difer mérés létszámának feltérképezése az 1. osztályban 

     

November:                        -Márton nap  

    - Egészségnap 

 

December:    - Hagyományápolás: Adventi napok 

                                      Karácsony 

     

     

Január:    - Félévi felmérések értékelése 

    - Visszajelzés az óvoda felé az elsősök beilleszkedéséről 

    - Szép kiejtési verseny 

 

Február:    - Félévi munka értékelése 

    - Hagyományápolás: Mackónap,  

                                      Farsang 

    - Szülői értekezlet  

 

Március:                            - Nyílt napok 

    - Gergely-járás 

    - Vers- és prózamondó verseny  

    - Óvodai szülői értekezlet és a leendő első osztályos tanulók 

    szüleinek  

 

Április:     - Hagyományápolás: Húsvét 

    - Szépírás és helyesírás verseny 

     

 

Május:    - Játékos sportvetélkedő 

    - Anyák napi műsor osztályonként 

    - Hagyományápolás: Gyereknap 

 

Június:     - Év végi felmérések értékelése 

    - Munkaközösség éves munkájának értékelése 

 

                     Farkasné Bíró Klára 

Munkaközösség-vezető 
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Felsős munkaközösség munkaterve 
„A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.” 

Nelson Mandela 

 

Helyzetelemzés: 

 

 

Felső tagozaton tanító 

szaktanárok 

 

Osztályfőnök Tantárgy 

Furikné Kiss Mónika  magyar nyelv és irodalom 

Enyedi Judit  5. matematika, fizika 

Horváthné Gacsályi Marianna  matematika, erkölcstan 

Kuzma István  ének 

Molnárné Pais Mariann 7. a. angol 

Nagy Lajos 8. történelem 

Széchenyi Zoltán 6. földrajz, testnevelés, természetismeret 

Széchenyi Zoltánné 7. b. matematika, testnevelés 

Tauber Andrea  biológia, kémia, természetismeret 

Aczél Ágnes  angol 

Schmidt Vanpée Bernadett  angol 

Miskolczi Orsolya  rajz 

 

A munkaközösség ebben a tanévben is az intézményi munkatervet figyelembe véve határozza 

meg a tanév fő céljait, feladatait. Az osztályfőnökök a képességeiket, szociális, mentális 

lehetőségeiket tekintve heterogén összetételű tanulócsoportok tagjainak alapos megismerésére 

és egyénre szabott sokoldalú fejlesztésére törekszenek, a szaktanárokkal folyamatos 

kapcsolatot tartanak fenn. Az esetleges továbbképzések, önképzések és tapasztalatok 

felhasználásával, tudatos tervezéssel igyekeznek a nevelők eredményeket elérni az oktatás-

nevelés folyamatában. A tanítási órákon differenciált feladatokkal, és kooperatív 

munkaformákkal, valamint a gyermekek képességeiknek megfelelő foglalkozások 

szervezésével segítik a szaktanárok a tanulók egyéni fejlődését. A kompetencia alapú oktatás 

minden tanítási órába beépül. Csoportbontásban tanulja a felső tagozat a matematika (5-8.o.), 

angol (4-8.o.) tantárgyakat. Így lehetőség van a differenciálásra, tehetséggondozásra és a 

felzárkóztatásra. Folyamatos megbeszélésünkkel, ötletekkel segíti a munkaközösség a 

csoportokkal foglalkozó pedagógusok és a szeptemberben érkező új tanár munkáját. 

A munkaközösség meghatározza az osztályok tanuló csoportokra bontásának elveit, illetve 

iskolánkba beiratkozó új tanulók csoportba történő elhelyezését, szükség szerint 
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megbeszéléseket tartanak az egy osztályban tanítók a tanulók alaposabb megismerése és 

személyre szabott fejlesztése érdekében. 

Munkaközösségünk tagjainak a legfontosabb feladata a tanulók alapkészségeinek, valamint 

kreatív, önálló gondolkodásának a fejlesztése. Törekszünk arra, hogy minden tanuló teljesítse 

a tantervi követelményeket. Különös hangsúlyt fektetünk a kompetenciák megfelelő szintű 

fejlesztésére. Ápoljuk hagyományainkat, megtartjuk szokásos ünnepeket, rendezvényeket. 

A 8. évfolyamosok a sikeres iskolaválasztás érdekében középiskolai tájékoztatókon és nyílt 

napokon vehetnek részt, melyet az osztályfőnök koordinál. 

A nevelési célokhoz rendelt feladatainkat a felsős munkaközösségi értekezleten megbeszéljük, 

a Házirendet áttanulmányozzuk az egységes nevelői munka érdekében. 

7. osztály második félévében újra elindítjuk a matematika és magyar előkészítőt. 

 

A munkaközösség főbb célja:  

 

∙ Az oktató és nevelő munka fejlesztése. 

∙ A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés biztosítása.  

∙ Korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz.  

∙ Kommunikációs képességek fejlesztése.  

∙ A tanuláshoz fűződő viszony javítása.  

∙ A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeinknek a megfelelő segítségnyújtás.  

∙ Logikus gondolkodás fejlesztése.  

∙ Olvasási készség, beszédkészség, önkifejezés fejlesztése.  

∙ Helyes tanulási módszerek megmutatása és kialakításának elősegítése.  

∙ Egészséges életmódra nevelés. A sport megszerettetése.  

∙ Bukásra álló tanulóink szüleinek értesítése, felzárkóztatásuk megszervezése.  

∙ Gyengébb képességű tanulóink számára a korrepetálások, egyéni felzárkóztatások rendkívül 

fontosak, hiszen ezek nélkül nem lennének képesek a minimum követelmény teljesítésére.  

∙ Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása, a tanulók felkészítése.  

∙ Tehetséges tanulóink számára szakkörök szervezése fontos feladata a munkaközösségnek, 

hiszen ezzel hozzásegítjük őket a továbbtanuláshoz szükséges egyre magasabb 

követelményszint teljesítéséhez, ill. a versenyekre való felkészüléshez. 

∙ Más intézmények által meghirdetett tanulmányi, kulturális és sport versenyekre való 

mozgósítás, tanulóink felkészítése.  
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∙ A művészetek iránti érdeklődésre nevelés: kiállítás, színházlátogatás, szavalóverseny.  

∙ Együttműködés a családokkal: szülői értekezletek, családlátogatások, fogadóórák, iskolai 

rendezvények, egyéb közös programok.  

∙ A 8. osztályos tanulók továbbtanulásának segítése, felvételire való felkészítés.  

∙ Segítségnyújtás a pályaválasztáshoz.  

∙ Az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében.  

∙ Nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában.  

∙ Értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése.  

∙ A hagyományok őrzése, tiszteletben tartása.  

∙ Az értelmi képességek szakirányú fejlesztése.  

∙ Alapkészségek erősítése.  

∙ Differenciált bánásmód alkalmazása.  

∙ A követelmények frissítése.  

∙ A motivációs rendszer fejlesztése.  

∙ Esélyegyenlőség biztosítása.  

∙ A pedagógiai munka egységesítése.  

∙ Tanulóink felkészítése az országos kompetenciamérésekre.  

∙ A tanulók aktivizálása a különböző iskolai pályázati programokon való részvételre.  

∙ Félévenként a magatartás-és szorgalom jegyek közös értékelése. 

∙ Ügyeleti rend megszervezése és pontos végzése. 

Feladatainkat évszakokra bontva: 

Őszi feladataink: 

- Az első tanítási napon az osztályfőnökök balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatásban 

részesítik a tanulókat, rögzítik az osztályban tanító tanárok nevét. 

- Rögzítik a tanulók adatait, elvégzik, törzslapokon az aktuális adminisztrációs munkákat. 

Kiemelten kell kezelni az újonnan érkező tanulók adatainak a rögzítését. 

- Szeptember 15-ig minden osztályfőnök elkészíti osztályfőnöki munkatervét, melyben 

megtervezi egész éves munkáját. 

- Készülünk Az egész iskola kirándul!-ra. 

- Fontos feladat hárul az ötödik és a nyolcadik osztály osztályfőnökeire. Az ő feladatuk, hogy 

az alsó tagozatból a felsőbe kerülés zökkenőmentes legyen, valamint, hogy a végzős tanulók 
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minden támogatást és információt megkapjanak a továbbtanuláshoz. Amennyiben 

szükségesnek tartják családlátogatást is tehetnek. 

- A felső tagozatban tanítók különböző szaktárgyakból tanulmányi versenyeket szerveznek, 

ahol a tanulók egyénileg vagy csapatban mérik össze tudásukat. A tantárgyi erőpróbák célja a 

tanulási motiváció fokozása, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása, illetve az egyéni 

ismeretszerzés elősegítése. 

- Az első összevont és osztályonkénti szülői értekezlet alkalmával egyeztetjük szülőkkel a ránk 

váró feladatokat.  

- Tanulóink szülei minden év novemberében és áprilisában találkozhatnak a gyermeküket tanító 

szaktanárokkal a fogadóórák alkalmával.(Szaktanárral, osztályfőnökkel egyeztetve akár 

többször is.)  

- Ebben az időszakban tervezzük, szervezzük a hagyományos „Gesztenyés kupát”. 

- Megszervezzük az első papírgyűjtést. 

- Közösen átnézzük az e-naplót és az adódó problémákat megbeszéljük. 

- „Ne vásárolj semmit” Nap (Egészségnevelési és környezeti munkacsoport irányításával) 

- Felkészülünk az esetleges online tanításra (classroom)! 

 

Téli feladataink: 

- A félév közeledtével az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat és szüleiket a gyerekek félévi 

teljesítményéről. 

- Az osztályok megszervezik és megtartják a téli szabadidős programjukat, amennyiben az 

időjárási körülmények engedik. 

- A téli szünet előtt megszervezzük a hagyományos „Mikulás ajándékozás”-t a testvérosztályok 

között, közös karácsonyi ünnepléssel köszönünk el egymástól. 

- Január végén zárjuk az első félévet, osztjuk a félévi bizonyítványt. 

- Szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a gyermek tanulmányi eredményéről, a második 

félév programjairól. 

- Erre az időszakra esik a nyolcadik osztályosok továbbtanulási papírjainak beküldése, majd ezt 

követően a felvételi vizsgák. 

- Februárban a hagyományoknak megfelelően megtartjuk az iskolai farsangot. 

 

Tavaszi feladataink: 
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- Tavasszal folytatjuk a második féléves munkát, készülünk a májusi országos 

kompetenciamérésre, mely a 6. és a 8. évfolyamot érinti kötelező jelleggel.  

- Ekkor tartjuk a második papírgyűjtést. 

- Föld napja – Idegennyelvi nappal (Egészségnevelési, környezeti munkacsoport és idegen 

nyelvi munkacsoport irányításával) 

- Az osztályok megtervezik és megszervezik a tanulmányi kirándulásokat (esetleg erdei 

iskolát is tervezhetnek). 

- A felső tagozaton tevékenykedő kollégák szóbeli-írásbeli mérést (3/4 éves vizsga) szerveznek 

a 8. osztályban. 

- Májusban gyermeknapot szervezünk tanulóink számára. 

 

A tanév végén értékeljük az éves munkát, elvégezzük az ezzel járó adminisztrációs feladatokat 

(bizonyítvány, törzskönyv, e-napló, statisztika, jutalomkönyvek). 

 

Kapcsolatot tartunk a tanév során: 

- védőnővel 

- rendőrséggel 

- családsegítő szolgálattal 

- versenyeket szervező kollégákkal 

„Minél több tapasztalattal rendelkezel és minél mélyebb a tudásod, annál több mindenre 

alapozhatsz.” 

Tina Se 

 

2022.09.12.                        Széchenyi Zoltánné 

felsős munkaközösség vezető 
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Humán munkacsoport munkaterve 

 
Kiemelt célok, feladatok: 

● a tantárgyak közötti együttműködés erősítése, erre való törekedés  

● tanulmányi követelmények, a tanuló teljesítményével kapcsolatos elvárások és értékelés 

harmonizálása (házi feladat, felszereléshiány, feleletek és írásbeli munkák) 

● helyi és területi versenyeken való részvétel, illetve helyi versenyek magas színvonalú 

megrendezése 

● differenciált tanulásszervezés, képességek (kompetenciák) fejlesztése, felzárkóztatás és 

tehetséggondozás 

● a tanulók alapkészségeinek, kifejezőkészségének fejlesztése, személyre szabottan, a 

folyamatos fejlődést elősegítve 

● nevelési feladatok: a tanulók viselkedéskultúrájának, erkölcsi érzékének, 

értékrendjének alakítása, minta- és példamutatás 

● az országos kompetencia-mérésre való felkészülés 

● a továbbtanulók sikeres szereplése a felvételin (felkészítés magas szinten 8., igény 

szerint 6. évfolyamon is) 

● pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység összehangolása 

● pályázatok, tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása 

● a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének ösztönzése, támogatása  

● iskolai műsorok összeállítása, tanórán kívüli próbái, előadásának lebonyolítása 

● iskolai rendezvények, ünnepélyek szervezése az osztályfőnökkel és a DÖK-kel 

együttműködve 

Cél az egységes, magas színvonalú oktató-nevelő munka. Fontosnak tartjuk a tanórákra 

való alapos és rendszeres készülést, a differenciált tanulásszervezést, a hatékony 

tehetséggondozást és a személyre szabott bánásmódot, ezáltal szeretnénk a legjobb 

eredményeket elérni tanulóinkkal. 

Feladatunk a jövendő tanulmányokhoz szükséges és az érett személyiséggé váláshoz 

elengedhetetlen ismeretek és magatartásminták átadása. 

Értéket közvetítünk tanítványainknak, hagyományainkat őrizzük, megalapozzuk viszonyukat 

a nemzeti és egyetemes kultúrához. 
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Példát adunk arra, hogy a magyar nyelv és irodalom, a magyar történelem és a magyar 

kultúra különböző ágazatai, eseményei szorosan összekapcsolódnak, elválaszthatatlanok 

egymástól. 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink képesek legyenek nyelvi és nem nyelvi 

eszközökkel hatékonyan kommunikálni, mondanivalójukat érthetően, kulturáltan előadni, 

szóban és írásban egyaránt. Fontosnak tartjuk, hogy tanulásukért, fejlődésükért felelősséget 

vállaló emberekké váljanak, s külső motiváció helyett egyre inkább belső igénnyé váljon 

számukra a körülöttük lévő világ megismerése, készen álljanak a folyamatos tanulásra. 

Értelmi képességeik növekedése, egyre műveltebbé válásuk mellett kiemelten figyelünk 

tanítványaink érzelmi intelligenciájának fejlesztésére. Hiszünk abban, hogy az érzelmi 

intelligencia (a környezeti ingerekre adott érzelmi válasz) fejlesztése segít abban, hogy a 

gyerek, illetve a későbbi felnőtt kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet élhessen. 

Mindennapos törekvésünk, hogy diákjaink teljes értékű iskolapolgárokból 

(szeretetteljes, védett, családias, s emellett tudásban biztos alapokat adó iskolánkból) egyre 

inkább a világra nyitott, érdeklődő, önmagukat megismerő magyar felnőttekké, illetve tágabb 

értelemben világpolgárokká váljanak. Olyan emberekké, akik ismerik múltunkat, a jelenben 

élnek, a jövőt tervezik, és hittel cselekszenek is érte. 

 

Eseménynaptár: 

● A magyar népmese napja 

● Megemlékezés az aradi vértanúkról (október 6.) 

● 1956. október 23. megemlékezés 

● Bolyai Anyanyelvi csapatverseny (november 11.) 

● Herceghalom, ahol lakom (Iskola és településtörténeti vetélkedő) (december 1.) 

● Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

● Kazinczy Szép Beszéd verseny 

● A magyar kultúra napja (január 22.) 

● 1848. március 15. (Petőfi 200) 

● Vers -és prózamondó verseny helyi, területi forduló 

● A magyar költészet napja (április 11.) 

● Kompetencia-mérés 

● Házi versenyek 

Herceghalom, 2022. szeptember 14. 

 

 

Furikné Kiss Mónika 
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Reál munkacsoport munkaterve 
 

„A matematika tanítása akkor jó, ha nem leadják az anyagot, hanem a gyerekkel együtt 

újra felfedezik. Akkor a gyereknek nem kell tanulni, azt már soha többet nem felejti el.” 

Györfi László 

Tagok: Barta Viktória, Lányiné Balogh Ildikó, Pethőné Ötvös Edina, Aczél Ágnes, Juhászné 

Schrauf Ágnes, Illyés Andrea, Peregi-Buzár Valéria, Elbertné Szekeres Éva, Enyedi Judit, 

Horváthné Gacsályi Marianna, Széchenyi Zoltánné 

 

Céljai és feladatai: 

● Az alsós és felsős évfolyamokon a reál tárgyakat tanító kollégák munkájának 

összefogása, koordinálása. 

● Módszertani, elméleti és pedagógiai segítségnyújtás. 

● A helyi tantervben kidolgozott követelményszint szerinti munka. 

● A törvényi előírásoknak megfelelő változások tapasztalatainak összegyűjtése, 

értékelése. 

● Az aktuális szakirodalom figyelemmel kísérése. 

● A tehetséggondozás és a felzárkóztatás feltételeinek megteremtése. 

● A tanulók versenyekre való felkészítése 

● A részképesség zavaros tanulók felzárkóztatása, fejlesztése. 

● A tantárgyaknak és az életkori sajátosságoknak megfelelő kompetenciák fejlődésének 

nyomon követése, mérések, elemzések. 

● A továbbképzések figyelemmel kísérése. 

● A tervezett versenyek megszervezése, lebonyolítása. 

● A megfelelő szemléltető eszközök rendben tartása, tervszerű fejlesztése. 

● Matematika felvételire a tanulók előkészítése. 

● Az iskolai önértékelés munkaközösségre vonatkozó részeinek összeállítása 

A munkatervben megfogalmazott feladatokon kívül folyamatos feladataink: 

● A kerettanterv alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataink megosztása. 

● Az év során íratott felmérések folyamatos értékelése. 

● A versenyekre való folyamatos felkészítés. 

● A gyengébb tanulók folyamatos felzárkóztatása. 

● Lehetőségek szerint egymás óráinak látogatása, hospitálás. 

● Minél több továbbképzésen való részvétel. 

Feladatok 
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Szeptember 

− A munkaközösség megalakulása, az éves feladatok megbeszélése 

− Tanmenetek elkészítése, leadása 

− Tanulmányi verseny figyelése, beindítása 

o Bolyai János matematika csapatverseny 5-8. osztály (nev. hat.idő: szept. 18.) 

o Gárdonyi Országos logika verseny 5-8. osztály ? 

o Internetes Matematikaverseny 3-8. osztály 

o KockaKobak Országos Matematikaverseny ? 

o Pangea Matematikaverseny ? 

o Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny (nev. hat.idő: nov. 20.) 

− Zsámbéki - medence kis matematikusa verseny hirdetése 

Október 

− Nevezés a Varga Tamás matematikaversenyre: 7-8. osztály (hat.idő: okt.18.) 

− Bolyai matematika csapatverseny megyei forduló (okt. 14.) 

− Zsámbéki - medence kis matematikusa verseny I. forduló feladatainak küldése 

− Nevezés Zrínyi Ilona matematikaversenyre: 2-8. osztály (hat.idő: okt. 11.) 

− Internetes Matematikaverseny (Zrínyire jelentkezőknek ingyenes) 

− Gárdonyi Országos logikaverseny I. fordulója (?) 

November 

− Zsámbéki - medence kis matematikusa verseny I. forduló feladatainak javítása 

− Zsámbéki - medence kis matematikusa verseny II. forduló feladatainak küldése 

− Zrínyi Ilona matematikaverseny I. fordulója (nov. 21.) 

− Internetes Matematikaverseny I. fordulója (nov. ?.) 

− A Varga Tamás matematikaverseny I. fordulója 7-8. évfolyamon (nov. 29.) 

December 

- Zsámbéki- medence kis matematikusa verseny II. forduló feladatainak javítása 

- Gárdonyi Országos logikaverseny II. fordulója (?) 

- Internetes Matematikaverseny II. fordulója (dec. ?.) 

Január 

− 8. évfolyamon matematika vizsga tételeinek a kiadása 

− Varga Tamás matematikaverseny II. fordulója (jan. 24.) 

− Zsámbéki - medence kis matematikusa verseny döntőjére a meghívók kiküldése 
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− Internetes Matematikaverseny III. fordulója (jan. ?.) 

Február 

− Zsámbéki - medence kis matematikusa verseny szervezése (4-8.osztály) 

− Gárdonyi Országos logikaverseny III. fordulója (?) 

− Zrínyi Ilona matematikaverseny II. fordulója (febr. 17.) 

− Internetes Matematikaverseny IV. fordulója (febr. ?.), V. forduló (febr. ?.) 

Március 

− Zsámbéki - medence kis matematikusa verseny lebonyolítása (4-8.osztály)  

− Varga Tamás matematikaverseny III. fordulója (márc. 7.) 

− Internetes Matematikaverseny VI. fordulója (márc. ?.) 

− Kenguru matematikaverseny (márc. 16) 

Április 

− Varga Tamás matematikaverseny eredményhirdetés (ápr. 16.) 

− Internetes Matematikaverseny VII. fordulója (ápr. ?.), VIII. forduló (ápr. ?.) 

− Gárdonyi Országos logika verseny döntője (?) 

− 8. évfolyamon ¾ éves matematika vizsga szervezése, lebonyolítása 

− Helyi verseny: Sudoku verseny 1-8. osztály 

− Zrínyi Ilona matematikaverseny döntő (ápr. 21-23. Kecskemét) 

Május 

− Országos kompetenciamérés matematikából: 4.5.6.7.8  

Június 

− Az éves munka értékelése 

− Versenyek tapasztalatainak megbeszélése  

Egyéb feladatok: 

▪ Szakirodalom, dokumentumok tanulmányozása 

▪ Szakmai rendezvényeken való részvétel a lehetőségeknek megfelelően 

▪ A munkaközösség tagjainak állandó kapcsolattartása, eszmecseréje (tapasztalatok, 

ötletek, problémák, új információk) 

„A matematikatanár az ötletek bábája.”Pólya György 

2022.09.12.                        Széchenyi Zoltánné  
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Tehetséggondozó munkaközösség munkaterve  

Munkaközösség munkáját közvetlenül segítő tagok: 

● Tauber Andrea- munkaközösség vezető 

● Horváthné Gacsályi Marianna 

● Enyedi Judit 

● Peregi-Buzár Valéria 

● Nagy Lajos 

Munkaközösségünket az egész tantestület segíti és együttműködve valósítjuk meg terveinket. 

A munkaközösség céljai, feladatai: 

● iskolában működő tehetséggondozás összefogása, koordinálása 

● mérési anyagok kidolgozása és kiértékelésének segítése, eredmények összesítése 

● rendszeres szakmai és gyakorlati információcsere 

● jó gyakorlatok megismerése, átvétele, továbbfejlesztése 

● továbbképzéseken való részvétel 

● szakmai konzultációk szervezése 

● szakmai konferenciák látogatása, tapasztalatcsere 

Iskolánk tehetséggondozó területei 

Észjátékok Kreatívan 

A matematikai kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény és felfedezés központú, komplex 

tehetséggondozó program. 

Történelem Másképp 

20. századi történelem témakörein keresztül ismeretátadó, képesség- és személyiségfejlesztő, 

gazdagító és differenciáló program IKT eszközök és tantárgyközi témák bevonásával.  

Sakk Logika 

Órarendi keretek között történő sakk-logika oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamain. 

Célja a diákok tanulási képességeinek megalapozása, fejlesztése, a felső tagozatos 

tehetséggondozás előkészítése. 

TermTudorok 

A természettudományos tantárgyak, ismeret iránt érdeklődő diákok készségfejlesztése. 

Tér-Zene-Tánc 
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Komplex tehetséggondozó program az Alapfokú Művészeti Iskola tanáraival. 

Képességfejlesztés megvalósítása a zenei, képzőművészeti és néptánc területen. 

A munkaközösségi feladatok ütemezése 

Hónap Feladat Mérés 

szeptember Munkaközössági megbeszélés Mérési anyagok átnézés 

október Mérési anyagok kiosztása 
 

Bolyai Matematika 
csapatverseny 

november  Mérés ● matematika: rutin 
● magyar: helyesírási 

teszt – felső tagozat 
● magyar: tollbamondás 

– alsó tagozat 

december Mérési anyagok összegyűjtése Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny, Lila Vegyész 
Kémiaverseny 

január Mérés ● természettudományok 
(környezettudatosság, 
fenntarthatósági 
ismeretek) 

● idegen nyelv 

Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny 

február Féléves tapasztalatok 
megbeszélése 

 

március Mérés Hevesy György Kárpát-
medencei Kémiaverseny  

● matematika: logika 
● magyar: szövegértés 

április  Tehetségfórum  

május Háromnegyed éves vizsga 8 .osztály kimeneti mérése 

Pest Megyei Szaktárgyi 
Biológiaverseny 

június Év végi mérés ● matematika 
● magyar 
● természettudományok 
● idegen nyelv 

2022. szeptember 1.       Tauber Andrea - mkv. 
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Az idegen nyelvi munkacsoport munkaterve  
 

Munkaközösségünk tagjai: Molnárné Pais Mariann, Aczél Ágnes és Schmidt-Vanpée 

Bernadett. 

Nagy változás, hogy az idei tanévtől intézményünkben a diákok az angol nyelvet tanulják első 

idegen nyelvként. A heti 3 német óra a 8. évfolyamon megmaradt. 

A 4. évfolyamon heti 2 órában kezdik a tanulók az idegen nyelv elsajátítását, az 5 – 7. 

évfolyamon a tanórák száma eggyel emelkedett, így heti 4 órában tanulhatják azt. Nyolcadik 

évfolyamon maradt a heti 3 óra. Itt Pais Mariann helyett Berni néni vette át a fél csoportot. 

 

Osztály Osztálylétszám Angol nyelvet tanulók Német nyelvet tanulók 

4. a 23 23 - 

4. b 20 20 - 

5. osztály 27 27 - 

6. osztály 28 28 - 

7. a 16 16 - 

7. b 18 18 - 

8. osztály 32 32 4 

Összesen 154 154 4 

 

A szépkiejtési versenyt és a projekt napot szeretnénk megvalósítani a tanév folyamán. 

 

Idén ősszel is szeretnénk nyelvvizsgáztatni tehetséges 7. és 8. évfolyamos diákjainkat angol 

nyelvből, az ELTE Origó Nyelvi Centrum segítségével. A (nem akkreditált) vizsga fizetős, a 

részvétel önkéntes. Szóbeli és írásbeli részből áll, tehát komplex, mérve mind a négy nyelvi 

készséget. A sikeres eredmény az A2-es szintet tükrözi. A vizsgáztatók legalább 20 fő 

jelentkezése esetén jönnek ki intézményünkbe; sikeres vizsga esetén pedig postai úton küldik 

ki a tanúsítványokat. 

 

A hetedik évfolyamra érkezett 1 új tanuló, aki eddigi tanulmányai alapján elhelyezkedett a 

számára megfelelő csoportban. A csoportok közötti átmenet lehetőségét idén is igénybe vehetik 

a gyerekek. Komáromi Vince és Kővágó Sámuel csoportot cserélnek. 

 

Idén a felső tagozaton maradtunk az „English Plus” tankönyveknél, a 4. évfolyamon 

visszatértünk a „Project 1” tankönyvcsomagra, az Oxford Kiadótól. 
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Online oktatás esetén a „Classroom” rendszer segítségével fogjuk tartani az órákat csoportjaink 

számára. A csoportok összetételének ellenőrzése folyamatban van. 

 

Az Alapítványtól kapott szótárakat nagy örömmel fogjuk használni, tanmeneteinkbe beépítjük 

a szótárhasználatot. 

 

Munkaközösségünk tagjainak alapvető célja az idegen nyelv életkori sajátosságoknak 

megfelelő elsajátíttatása, a motiváció felkeltése és folyamatos fenntartása, valamint egy 

bizalomteljes kapcsolat kialakítása tanítványainkkal. 
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Iskolai sport munkacsoport  
A foglalkozások célja: a mozgás, játék, testedzés népszerűsítése, felkészítés a sportági 

versenyekre.  

Önfeledt szórakozás, sikerélmény biztosítása, a tanulással járó szellemi leterheltség 

ellensúlyozása. 

 

Nagyon fontos a mindennapi testnevelés, azok juthatnak sikerélményhez, akik esek esetleg a 

tanulásban gyengébben teljesítenek. 

 

 Ha ebben a korban elmaradnak a gyermekkorra jellemző alapmozgások – ez visszahat a 

tanulási folyamatok elsajátítására is.  

Ezek a mozgások később csak részben, vagy nem pótolhatók. 

 

Az iskolai sportkör feladata: 

- iskolában és azon kívül a rendszeres testedzés, versenyzési lehetőség megteremtése és 

biztosítása (versenyek – háziversenyek) 

- az iskola tekintélyének, hírnevének növelése iskolán kívüli versenyeken keresztül 

(diákolimpia, barátságos mérkőzések) 

- túrázás – kirándulás – kalandpark 

- táborozás – természetjárás, sport és szabadidős táborok 

- gyógytestnevelés biztosítása 

 

Fontos a sportágakra való felkészítés (DSK), és a mozgás biztosítása. 

A sport élettani szempontokból is nagyon fontos: 

- jellemformáló 

- stresszoldó 

- megóv a káros szenvedélyektől 

- elősegíti a másság elfogadását 

 

Ha kicsi kortól szigorúan, de igazságosan kezeljük őket sport és játékok közben, nem hagyjuk 

a kirívó viselkedést, akkor felső tagozatra már egy játszani tudó és szerető közösséget kapunk. 

Legyünk mindig határozottak. 

Egy testnevelés óra alatt különböző játékok közben többet meg lehet tudni a közösségről, mint 

egy tanévben más órákon. 

 

Célkitűzések 

 

Alsó tagozat - alapvető mozgásminták és mozgáskészségek kialakítása, formálása - a 

szabályozott mozgás végrehajtás alapjainak elsajátítása - cselekvésbiztos mozgásformák 

alkalmazása összetettebb játéktevékenységekben - természetes mozgások alkalmazása a 

sportági jellegű mozgásokban - játék és játékosság a pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása 

érdekében  

 

Felső tagozat - az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex 

készség- és képességfejlesztés - a mozgáskészség és a motoros képesség összhangjának 

megteremtése elméleti ismeretek tudatosítása - a testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az 

élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozása. 
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Kiemelt feladatok a tananyagtartalmak életkori sajátosságok és egyéni képességek szerinti 

magas szintű elsajátíttatása - rendszeres testmozgás iránti igény kialakítása, egészséges 

életmódra nevelés - a tanulók fizikai állapotának felmérése a NETFIT módszer szerint (felső 

tagozat) - sportági, és diákolimpiai versenyeken való eredményes szereplés.  

 

A teljesítmény két alapvető összetevője – a mozgáskészség és motoros képesség – szükségszerű 

összhangjának megteremtését.  

Ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó módszerekkel realizáljuk, valamint 

hozzáadunk az életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor a 

sikeres tanulás stratégiáját valósítjuk meg. 

 Ezzel megismertetjük a tanulókat az eredményes tanulás alapvető technikáival, és felkészítjük 

őket az önálló testkulturális művelődésre.”  

 

Az összes osztály esetében ez heti 65 órát jelent, ez 13 óra naponta. 

 

Ez különösen a téli időszakban megnehezíti a szakmai munkát. A képességfejlesztést 

nagymértékben segítené, ha a párhuzamos osztályok, illetve az egymást követő évfolyamok 

testnevelés órái az órarend készítése azonos idősávba kerülnének. ( csoportbontás nemek 

szerint ) 

 

Személyiség- és közösségfejlesztés. A testnevelés-tanítás célrendszere a tantárgy sajátos 

helyzetének köszönhetően rendkívül összetett. A mozgás iránti igény kialakítása és a 

mozgáskultúra fejlesztése mellett része a testi és lelki egészségre nevelés.  

Éppen ezért minden évfolyamon nagy hangsúlyt fektetünk a játékra, amely a korszerű 

módszertan jegyében már a tanórák elején, a bemelegítés során is – felváltva a hagyományos 

gimnasztikát – komoly szerepet kap, s ezáltal egyrészt az élményszerzésen keresztül segíti a 

sporthoz fűződő pozitív attitűd kialakítását, másrészt az egyéni és közösségi 

viselkedéskultúra fejlesztését szolgálja.  

 

Szervezünk sportversenyeket, kupákat az osztályok között. 

tábor, erdei iskola, túrák szervezése a gyerekeknek. 

 

Foglalkozások (heti): 

 

1. DSK - kézilabda    1 óra 

  - tömegsport 1 óra 

   

Aki versenyezni szeretne, az vehet részt rajta. 

Aki rendszeresen járt, vittem versenyre, nyilván nem mindenki azonos időt töltött a pályán, de 

mindenki játékhoz jutott.  

Itt technikai, taktikai elemeket sajátítanak el, majd játék közben gyakorolják, alkalmazzák és 

beidegzik a mozgást. A csapatjátékot tanulják meg. 

 Egymásra számítva és összejátszva többre jutnak, mint az önző játékkal. 

Labdás ügyességi játékkal fejlődik a mozgáskoordinációjuk. 

 

2. Úszás – heti 1 óra  
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Heti 1 úszás óra van fél évig testnevelés órákon az 4 – 5 osztály részére. Itt az alapokat sajátítják 

el három úszás nemben. 

3. Gyógytestnevelés 

 

Reméljük, hogy ebben a tanévben lesz, mert szükség lenne rá. 

 

Felmérés 

 

A TESI – NETFIT Fizikai állapot és fittség mérés országosan egységes módszertan 

létrehozásának célja egy olyan új mérési-értékelési tesztrendszer kifejlesztése, amely megfelel 

a törvényi elvárásoknak és idősorosan képes követni a gyermekek fizikai állapotát, 

egészségközpontú, fittségi sztenderdekhez viszonyítottan.  

A tesztrendszer sztenderdjei a következő mért paraméterek alapján kerülnek meghatározásra: 

● kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás) 

● vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság) 

● testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index) 

A tesztrendszer alkalmas a pozitív megerősítésre (attitűdformálásra) és a személyre szabott 

visszacsatolásra.  

Segítségével a testnevelésben dolgozó pedagógusok könnyen és egyszerűen tájékoztatni tudják 

a gyermekeket és szüleiket a tanulók aktivitási és fittségi szintjéről-állapotáról. 

 A projekt keretében kidolgozott mérési-értékelési rendszer online felületen is lehetővé teszi az 

állandó kommunikációs kapcsolatot a pedagógusok és az érintett közvetlen és közvetett 

partnerek között.  

Az eredmények digitalizált kezelése korszerű és folyamatos visszajelentést ad a gyermekek 

számára, ezzel is segítve az egyéni és önálló mozgásprogramok tervezését, és a testnevelés 

oktatási hatékonyságának növekedését. 

 

Fő szempontja a gyerekek fejlődésének nyomon követése, összehasonlítása saját magával.  

 

A sport élettani hatása megkérdőjelezhetetlen.  

Fejlődik az immunrendszere, izomzata, állóképessége.  

Szellemileg felfrissülnek, barátságok születnek osztályon belül és kívül, fejlődik a közösség. 

 

NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai 

aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, 

családjaik és a köznevelés szereplői körében. 

 

● A NETFIT® fittség mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, 

amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

● Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 
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Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

● Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter) – aerob kapacitás 

● Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

● Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlító izmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

● A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet módosítását, amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi 

mérésének rendszerét, valamint szabályozza annak tartalmi kereteit.  

 

 

                                                                             Széchenyi Zoltán  

                                                              testnevelés munkaközösség vezető  
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Környezeti- Egészségnevelési munkacsoport munkaterve  

 
„A mi felelősségünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy egy olyan bolygón éljünk, 

amely nemcsak nekünk, hanem minden földi életnek otthont ad.” 

David Attenborough 

Az egészségnevelési és környezeti munkacsoport feladata, célja, hogy iskolánk tanulói 

felismerjék az egészség értékét, fontosságát. Megismerjék az egészséges életmód alapjait és 

ezeket beépítsék életükbe. Úgy éljék mindennapjaikat, hogy mind testileg, mind lelkileg 

egészségesek legyenek. Feladatunk továbbá környezettudatosságuk fejlesztése és a 

környezetért felelős életvitel elősegítése. 

Folyamatos munkáink: 

● a higiéniai szabályok oktatása és betartatása a tanulókkal 

● „Egyél mindennap gyümölcsöt!” – iskolagyümölcs program 

● iskolatej program 

● az iskolai menza minőségének figyelemmel kísérése (kapcsolattartás) 

● szelektív hulladékgyűjtés  

● az iskolán belüli és az iskola körüli zöld területek gondozása 

● az iskola környezetének tisztán tartása:  

szeptember, március: 4.5.o. osztályok 

október, április: 3.6. osztályok 

november, május: 2.7. osztályok 

december, június: 1.8. oszályok 

● madáretetés (szükség szerint, a fenti beosztás alapján) 

● víz- és energiatakarékosságra való törekvés 

● környezetbarát közlekedés erősítése 

Tervezett feladataink a tanévre: 

● őszi és tavaszi ÖKO-nap 

● állatok világnapja: október 4. 

● forgalomszámlálás 

● energiakommandó (WC-k –ben a vízcsapok, világítás ellenőrzése) 

● „Ne vásárolj semmit” Nap – november 20. 

● egészségnap, serdülőkori felvilágosítás 

● konfliktusok kezelése (Híd-program) 

● elsősegélynyújtás alapjainak oktatása iskolánk tanulóinak (felső tagozat), részvétel a 

versenyeken 

● United Way Magyarország Biztonságos Iskola Programjának oktatása 

● dohányzás elleni témahét 

● csatlakozás az egészséges életmóddal és környezetvédelemmel kapcsolatos 

témahetekhez, mozgalmakhoz (Mozdulj a klímáért!, Európai Hulladékcsökkentési 

Hét, Fenntarthatósági Témahét, Happy-Hét, Teszedd! mozgalom) 

● Föld napja  

● Madarak és fák napja  
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Egészségnap 

Tervezett témakörök 

● gyógynövények 

● zöldségek, gyümölcsök 

● egészséges énkép 

● egészségünk megőrzése – illóolajok szerepe 

● sport 

● elsősegélynyújtás 

● balesetek megelőzése 

● biztonságos közlekedés 

Témahetek 

Mozdulj a klímáért! 

Az Éghajlatvédelmi Szövetség által meghirdetett kampány, melynek célja, hogy tudatosítsa a 

tanulókban, hogy fontos szerepük van a klímaváltozás folyamatában és közös felelősségünk, 

hogy egy élhető környezetben nőhessenek fel. Tervezett időpont: szeptember 19-30. Idén a 

„Tiszta levegőt!” a kampány központi gondolata és ehhez igazodnak a feladatok is. 

Európai Hulladékcsökkentési Hét 

A hulladék keletkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség csökkentésének, a termékek 

újra használatának, valamint az anyagok újra hasznosításának fontosságára hívjuk fel a 

tanulók figyelmét.Tervezett időpont: november. 

Fenntarthatósági Témahét 

Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek 

fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A 

szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás 

korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis 

odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért. A témához kapcsolódó tanórák 

megtartásával bővítjük a diákok ismereteit a Földünket fenyegetőglobális problémákról. A 

környezet védelmére, a fenntarthatóság és az egészséges életmód fontosságára hívjuk fel 

figyelmüket. 

Happy-Hét 

A vízivás fontosságára hívjuk fel a tanulók figyelmét. Különböző feladatokat oldunk meg a 

témával kapcsolatban. 

TeSzedd! mozgalom 

A TeSzedd! – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes 

mozgalma, melyhez iskolánk rendszeresen csatlakozik.  

Tauber Andrea, Baloghné Várkonyi Éva, Elbertné Szekeres Éva, Molnár Barbara, Zsohárné S. Katalin  
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Pályaválasztási munkaterv  
 

A 2022/2023-as tanévben 32 fő nyolcadik osztályos tanuló vesz részt a pályaválasztásban. 

Az alábbi programokat tervezzük számukra: 

 

 

● 2022. szeptember 19. és 2022. október 10 Országos Pályaorientációs vizsgálat (OPM-

POVI) –online 

● Szülői értekezlet a továbbtanulással kapcsolatban 2022.október eleje 

● Iskolalátogatások, iskolák meghívása bemutatkozásra (2022. ősz) 

 

Tájékoztató: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_

evfolyamrol.pdf

 

 
 

        

mailto:iskola@herceghalom.hu
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf


Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  032443 

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.  Tel: 06-23-319-228 

email: iskola@herceghalom.hu  weblap: https://hehaiskola.hu 

 

102 

 

Diákönkormányzatot segítő munkacsoport munkaterve  
 

Fő célkitűzéseink: 
● A diákjogok védelme 

● A meglévő hagyományok továbbfejlesztése mellett, új megmozdulások szervezése 

● Rendezvények szervezése öntevékeny módon 

● Diákügyelet hathatóssá tétele 

● Hatékony együttműködés az intézmény más munkacsoportjaival 

● A Diákigazgató programjának támogató megvalósítása 

● Színvonalas szabadidőprogramok szervezése 

● Részvétel kistérségi rendezvényeken 

Terveink:  
● Bekapcsolódunk az iskolai tanulmányi és sportversenyek szervezésébe, jutalmazásába 

● Szűkebb és tágabb környezetünk tisztasága érdekében rendszeres munkában 

együttműködünk az intézmény más munkacsoportjaival:  

● Lehetőség szerint részt vegyünk karitatív tevékenységekben 

● A tantermek, az udvar és a község rendjének fokozatos ellenőrzése, értékelése. 

 

Az ügyelet - a már bevált módon - osztályonként 1 hónap időre szervezzük. Köszönöm előre 

az osztályfőnöki segítséget. 

 

● Szeptember 8/a osztály 

● Október 7/b osztály 

● November 7a osztály 

● December 6/a osztály 

● Január  6/b osztály 

● Február 5/aosztály 

● Március 8/a osztály 

● Április  7/b osztály 

● Május  7/a osztály 

● Június  6/b osztály 

Az iskolaudvar és környéke tisztaságát is havonta más osztály felügyeli, ha kell, szemetet 

szed. 

 

● Szeptember:  4. osztály 

● Október: 3. osztály 

● November: 2. osztály 

● December: 1. osztály 

● Január:  5/a osztály 

● Február: 7/b osztály 

● Március: 6/a. osztály 

● Április: 6/b osztály 

● Május:  7/a osztály 

● Június:  8. osztály 
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Naptári ütemezés 

 

Szeptember 

 

- az új elsősök köszöntése, ajándékátadás  

- az új diáktanácstagok megválasztása, munkacsoportok kialakítása 

éves feladatok számbavétele, munkaterv elkészítése 

- a házirend véleményezése, elfogadása 

- a diákügyelet beindítása, ügyeleti házirend megújítása 

- „Szőlőnap” szeptember 30, kapcsolódva a Népmese napjához  

- őszi szemétszüret meghirdetése, lebonyolítása 

 

Október - Október 6. megemlékezés 

- Diákigazgató választás október eleje 

- felhívás október 6.-a alkalmából az osztályok faliújságainak ünnepi     

jellegére, anyaggyűjtés, dekorálás 

- papírgyűjtés október 4. 

- diákközgyűlés (október 13. 1415 óra) 

- Fotópályázat: “Ezt hozta az ősz…”, beküldési határidő október 30. 

 

November - Márton napi felvonulás november 11.  

- a hagyományos Kukoricamorzsolási verseny előkészítése, lebonyolítása 

(november. 19. 1500-tól 2030-ig),  

-Táncház a Kukorica-bálon 

 

December - Mikulási klubdélutánok szervezése a testvérosztályokkal közösen (december 

6.) 

- Adventi gyertyagyújtás (péntekenként), készülődés karácsonyra, az iskola 

dekorálása  

- Karácsonyi díszek készítése a közös karácsonyfára, 

- Karácsonyi ünnepség, műsor összeállítása (december.) 

 

Január - téli sportjátékok szervezése – időjárástól függően, 

- hóemberépítő verseny szervezése, 

- az első félévi munka értékelése, az ügyeleti munka áttekintése, 

- iskolai tanulmányi versenyek előkészítése. 

 

Február - Mackónap február 2. (jelszó) 

- farsangi dekorációk készítése, 

- farsangi bál előkészítése, lebonyolítása (február 11. 1530-tól 2030-ig)  

- Palacsintás nap február 15. 

- tanulmányi versenyek folyamatos segítése 

 

Március - Március 15.-i ünnepély előkészítése, dekoráció, 

-1848 méteres futóverseny és váltóverseny hagyományos megrendezése  

- tornakupa  

- Tavaszi (húsvéti)  versíró pályázat (Aranytojás-díj)  

- Bolondok napi frizuraverseny 

 

Április 

- tavaszi túra időjárástól függően, tavaszi dekorációkhoz anyaggyűjtés 

-gyermeknapi forgatókönyv elkészítése 

- szemétszüret (április 22.) 

- papírgyűjtés 

- Föld napja (április 22.) 
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Május - részvétel a település majálisán, sport- és ügyességi versenyek 

lebonyolításának segítése 

- készülődés a gyermeknapra 

- gyereknapi aszfaltrajz-verseny az iskola udvarán osztályonként 

- bekapcsolódás a kihívás napi sportrendezvények lebonyolításába 

Június - az éves ügyeleti munka értékelése, kiváló ügyeletesek jutalmazása, 

- a DÖK munkájának értékelése, 8. osztályos diáktanácsa tagok 

búcsúztatása, 

- bekapcsolódás a ballagás megszervezésébe, az iskola dekorálása. 

 

A diáktanács tagjai 2022/2023-as tanévben a következők: 

 

2/a osztály    

2/b osztály    

3/a osztály    

3/b osztály    

4/a. osztály    

4/b osztály    

5.osztály    

6 osztály    

7/a osztály    

7/b osztály    

8. osztály    

Diáktanács elnöke  

Diáktanács titkára    

 

…………………………      …………………………   ………………………………             

         DÖK elnöke              DÖK titkára  Tenkelyné Drabon Erika 

                                                                                                      DÖK patronáló tanár 

  …….. ………………………. 

       Aczél Ágnes 

           DÖK patronáló tanár 
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