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Munkánkatmeghatározza a jogszabályi háttér:

27/2020.(V111.11) EMMI rendelet- tanév rendje
2011. CXC-nemzeti köznevelésről — (Nkt. módosításai)
5/2020. (1.31. ) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv módosításáról

Kormánvrendeletekmódosítása:
20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet módosítása
Nkt. 80}. (1) Országos mérésekről
Nkt. 80.}. (9) NETFIT
Nkt.80.}. (5) Nyelvi mérésekről
7. (4) : Az országostémahetekről
326/2013. (IX.08.) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről ésa
közalkalmazottak jogállásáról szóló kormányrendelet változásai.

Belső szabályozók: SZMSZ; Pedagógiai Program; Házirend;

Helyzetelemzés:

Személyi feltételek alakulása:

Iskolánk 15,54 pedagógus státusszal rendelkezik.
1 fő óraadó ésrendszergazdaként dolgozik az intézményben.

A szakos ellátottság nagyon jó, 8 kolléga rendelkezik egyetemi
végzettséggel.

Az intézményvezetői kinevezést Grébelné Kovács Andrea 2021.

augusztus 16-ig kapta meg.
Az intézményvezető helyettes Mészárosné Maszlag Adrienn.

LüL Az alsós munkaközösség vezetője Laczkó Zoltánné
A felső tagozat munkaközösségének vezetője Dávid Ilona.
A GYIV felelős Uray - Lukács Ildikó

Diákönkormányzat vezetője Varga Zoltán.
Csuja Levente karvezető, egyházzene-pedagógus határozatlan idejű

státuszra lett felvéve Antal Éduahelyett



Vágásiné Laczik Agnes szintén GYES idejét tölti, státuszát Tóth Mária

magyar nyelv és irodalom szakos tanár kapta meg 2021. 04. 28-ig.
Közfoglalkoztatási program keretében egy fő dolgozik szeptember 01-től:
Bálint Katalin takarító.

Statisztika:

Tanuló létszám: 169 fő
10 tanulócsoport: ebből 8 osztály

1 összevont SNI osztály
1 összevont (1-5. osztály) napközis csoport

Alsó tagozat 83 fő
Felső tagozat 86 fő
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OSZTALYFONÖK/
VEZETÓ
Laczkó Zoltánné
Molnár Zsanett
Kreiszné Vizi Beatrix
Var a Zoltán

Urbánné Tóth Szilvia
Dávid Ilona
Mészárosné Maszlag Adrienn
La u Katalin
Uray-Lukács Ildikó

Tóth Mária

Életpályamodell bevezetését érintő pedagógusok:

GYAKORNOK
Csu• a Levente
Na Enikő - iskola szicholó us

MENTOR(SZAKMAI SEGITO
Grébelné Kovács Andrea
Grébelné Kovács Andrea



Pedagógusminősítések a tanév során:

Grébelné Kovács Andrea — mesterpedagógus /szept. 24./

Uray- Lukács Ildikó - Ped. 11. /okt. 6./

Kreiszné Vizi Beatrix — Ped. II. /okt. 9./
Tóth Mária — Ped. I. minősítő vizsga /okt. 13./

Feladatok a tárgyi feltételek terén:

KRÉTA E-napló használata
tantermek használati rendjének betartása

szakmai anyagok, új eszközök rendelése, mindennapos testnevelés tárgyi
feltételei minimálisak, tornaterem szükséges lenne
nyomtatványok rendelése
irodai gépek működtetése, karbantartása
irodaszerek beszerzése

takarító éstisztítószerek megrendelése
kéz- és felületfertőtlenítők, szájmaszkok használata, rendszeres beszerzése

Fele ős:szaktanárok, iskolatitkár, vezetők. Határidő: folyamatos

Nevelési, oktatási célok

Céljaink között szerepel:

Meghatározza a kompetenciafejlesztés ésaz ehhez szükséges
tudásháttér megteremtése.
Az országosmérések jó eredményének megtartása.
A mérés-értékelés rendszerének további szigorítása.
Az indokolatlan hiányzások csökkentése.

Az iskolai lemorzsolódás százalékos arányának csökkentése

Nevelés terén - a tanulók helyes értékrendjének kialakítása, a
családi nevelés erősítése, a szülői kötelességek megtartatása, a
partneri kapcsolat még szorosabbá tétele.
Kiemelten kezelve az egészségeséletmódra nevelés ésa
környezeti nevelést, természetesen a nevelés valamennyi
területének gondozásamellett.



BOLDOG ISKOLA - Boldogságóra programhoz való
kapcsolódás
ÖKO ISKOLA — Programok, célkitűzések megvalósítása
Cél — az iskola színvonalát, megítélést szolgáló mutatók jelenleg
jók, cél ezek megtartása, lehetőség szerinti fejlesztése:

pályaválasztást segítő foglalkozások

tanulmányi eredmény
neveltségi szint
tanulmányi versenyek területén.

Tehetséggondozás /szakkörök, versenyfelkészítő, felvételi- és
vizsgaelőkészítők/
Felzárkóztatás [korrepetálás, tanulószoba, iskolapszichológus/
Erkölcsi nevelés
Testi-lelki egészségrenevelés
Környezettudatosság
Nemzeti éshelyi hagyományok ápolása

Életszerűelemek megismerésére nevelés ( gazdaság, pénzügy,
közlekedés.. .)
Vírusveszély esetén digitális munkarend kialakítása,
alkalmazása

Országos témahetekhez történő csatlakozás
Szent László-témahét 2020. május 03-07.
VEKOP pályázatokon való részvétel a 2020-21 -es tanévben.
VEKOP-7.3.4-17-2017-00013 projekt
Info-kommunikációs eszközök felelős használata
Érzelmi kultúra fejlesztése
Művészeti nevelés

Az iskola partnerkapcsolatai

1. Szülőkkel: - A kapcsolatunk nagyon jó, a szülőktől rengeteg segítséget

kapunk.
2. Szakmai szervezetekkel: A Családsegítő Szolgálattal napi kapcsolatban
vagyunk, vannak védelembe vett gyermekek ésnéhány nehéz
körülmények között élő család is. Rendkívül fontos a szoros
együttműködés. Jó kapcsolatot ápolunk a Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálattal. Tanácsokat, segítséget kapunk a SNI és a BTM



nehézséggel küzdő gyermekeinkkel kapcsolatban. Igénybe vesszük az
általuk kínált szolgáltatásokat, képzéseket.

3. Egyéb szervezetekkel: Az iskolaorvossal, védőnővel—szűrések, oltások

megszervezése folyamatosan működik, az iskolafogászaton idén is részt
vesznek tanulóink.

4. Az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatunk — programok szervezése, a
programokon való részvétel, segítségnyújtás kölcsönösen jellemez

bennünket. Napi kapcsolatban állunk a Polgárőréggel, ésa településen
működő valamennyi civil szervezettel.

A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:

Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermek-és
ifjúságvédelmi feladatok. Különösen nagy figyelmet fordítunk a hátrányos

helyzetű, a veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szorulótanulók segítésére, valamint

az esélyegyenlőség megteremtésére. Ezek összehangolását hosszú évek óta

gyermek-és ifjúságvédelmi felelős végzi iskolánkban. A fentiek mellett

kiemelten fontosnak tartjuk a prevenciót.

A következő feladatokat folyamatosan látjuk el:

Az osztályfőnökök segítségével a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a
veszélyeztetett tanulók felmérése, tanulmányi előmenetelük, szociális helyzetük

figyelemmel kísérése. Szükség esetén a kapcsolat felvétele a Forrás
Gyermekjóléti ésa Családsegítő Szolgálattal. Fejlesztő csoportok, vagy egyéni

foglalkozások alakítása a szaktanárokkal karöltve, tanulószoba a házi feladatok
megírásának ellenörzése. Hiányzások figyelemmel kísérése.

A tanév helyi rendje:

Kötelező tanítási napok szám179.
Jelentkezési nap 2020. augusztus 24.

Pótvizsga: nem volt
Tanévnyitó ünnepély: 2020. szeptember 01.
Szünetek:

őszi szünet: 2020. október 23 - november 02.
téli szünet: 2020. december 19-2021. január04-ig.
tavaszi szünet: 2021. április 01 - április 7-ig.

Tanévnyitó értekezlet: 2020. szeptember 09. (felelős: intézményvezető)



Az SZMSZ ésPedagógiai Program esetleges módosításai szeptember 30-
ig,(felelős: intézményvezető)
Nevelési értekezlet: 2020. október (felelős: intézményvezető helyettes)
Téma: tanulást segítő digitális játékok

Félévi osztályozó konferencia: 2021. január 21. (felelős:
intézményvezető, pedagógusok)
8. osztályosok központi írásbeli felvételije — 2021.01.23. (felelős:
osztályfőnök és szaktanárok)
Első félév vége: 2021. január 22.

uL Félévi értesítő időpontja: 2021. január 29. (felelős: osztályfőnökök)
Félévi értekezlet: 2021. február. (felelős: intézményvezető)

•uLTovábbtanulási lapok elküldése, 2021. február 18. (felelős: osztályfőnök)
Nevelési értekezlet: 2021. április (felelős: munkaközösség vezetők)
Komplex Alapprogram tájékoztató.

Első évfolyamra beiratkozás: 2021. április 15-16.
Tankönyvekmegrendelése: 2021. április-június (felelős: Dávid Ilona-
Urbánné Tóth Szilvia)
Ev végi osztályozó konferencia: 2021. június 11.

Tanévzáró ünnepély: 2021. június 18. (felelős: Kreiszné Vizi Beatrix )

Ballagás: 2021. június 18. (felelős: Mészárosné Maszlag Adrienn, Lapu
Katalin)

Évvégi értekezlet: 2021. június 22-27. (felelős: intézményvezető)

Szülői értekezletek: a munkaközösségek munkatervében.
Fogadóórák: munkaidőben a tanórák közötti szünetben, illetve délután 15

óráig, lehetőség szerint előre egyeztetett időben
Rendezvények, ünnepélyek, egyéb események időpontja: DÖK ésa
munkaközösségek terveiben.

Tanulmányi egésznaposkirándulás minden osztálynak: 2021. június
Intézményi beszámolók elkészítése (felelős: intézményvezető)
Mérési időpontok:

NETFIT mérések : 2021. január11- április 23.

DIFER (2020. október 09-ig )

Német 6. és8. osztály írásbeli- OH szervezi 2021. május
19.

OKÉV 2020. május 26.

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
Longitudinális Program (folyamatos)



Tantárgyi mérések (alsó tagozat) félévkor ésévvégén.
Belső ellenőrzés: - Munka- ésTűzvédelmi Oktatás
Túzriadó: 2020. szeptember 14.

Dokumentumok ellenőrzése, megnyitása szeptember
01.

órarend,e-naplók, házirend,
munkavédelem, balesetvédelem,
tűzvédelem stb.)

tanmenetek, munkatervek
szeptember 15-e.

e-napló /folyamatos/
tantárgyfelosztás elkészítése

(intézményvezető, intézményvezető
helyettes)
órarend készítése (intézményvezető
helyettes)

felmentési kérelmek összesítése

(osztályfőnök, iskolatitkár)
reggeli ügyelet, ebédeltetési rend
(intézményvezető helyettes)

napközi megszervezése (napközis
nevelő)

Oralátogatások — október — november;február —

március-április;

Hangos olvasás felmérés: félévkor ésévvégén(alsó
tagozat ésSNI)
a BECS folyamatos munkája (4 tagú ellenőrző
bizottság)

Belső vizsgarendszer: - április-május ( 6. és8. osztály)
belső szabályozás szerint (felelős: szaktanárok,
intézményvezető, helyettes)

Intézményvezetői szünetek tervezett időpontja:
2021. március 29-31.
2021. május 28.
2020. június 14.



Szakmai innováció:

Módszertani kultúra fejlesztése
8 kompetencia megismerése ésbeépítése a tanulmányi munkába
Indikátorok alkalmazása

Info-kommunikációs eszközök tanórai felhasználása

Pályázatokon való részvétel

Szakmai továbbképzések

IPR teljesítése, esélyegyenlőségi terv érvényesítése,

Kapcsolattaftás a tankerületi iskolákkal
Ökoiskola-program bevezetése, megvalósítás kezdete

Digitális vizsgarendszer bevezető szakasz

Az iskola ellenőrzési, értékelési rendszere
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Záradék:

A Vácszentlászlói Szent László Altalános Iskola nevelőtestülete a 2020/21-es

tanév munkatervét 100%-os szavazati aránnyal elfogadta.

Vácszentlászló, 2020. szeptember 09.

3iňté ményvezetőOM: 032

Hitelesítők:
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A Vácszentlászlói Szent László Altalános Iskola 2020/21 -es tanévre szóló
Munkatervét a fenntartó jóváhagyta.

Dunakeszi, 2020.

Tankerületi Igazgató

Mellékletek:

Alsós munkaközösség munkaterve

Felsős munkaközösség munkaterve

Diákönkormányzat munkaterve



VÁCSZENTLÁSZLÓI

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOSISKOLA
VÁCSZENTLÁSZLÓ

Alsó tagozatos munkaterv

2020-2021. tanév
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"A gyermekek olyanok, mint a virágok.

Az egyiket sokat kell öntözni, a másikat csak ritkánAz egyik hamarabb nyílik ki, a másik később, de
szabad. mindegyik különleges, mindegyik egyedi.
Az egyik a sok napot kedveli, a másik árnyékos

Nem hasonlíthatomössze őket egymással.
helyen is virágzik.

Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az apróVannak könnyen alkalmazkodók ésérzékenyebbek.
árvácska. Csakmás.Ha mindegyikkelugyanúgy bánok, az egyik kivirul,

a másik elszárad.

Mindegyiknek van levele, szára, virága -

hasonlóak, de mégis különbözőek.

Mindegyikükgondoskodásra éhezik, egyéni

bánásmódra.

Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb a

rózsa, hiszen az árvácskamár rég kibújt, most már
neki is itt lenne az ideje.

Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket,

rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a
kertemben,

a nekik megfelelő egyénimódon gondoskodomNem attólfejlődnek, hogy mellettük ülök egész nap,
róluk,

hanem attól, hogy a számukramegfelelő
ésgyönyörködöm bennük,gondoskodást kapják.
ahogyan nőnek, erősödnek,

Van köztük árvácska, petúnia, muskátli, leander, kivirágzanak.."
kókusz, kardvirág ésrózsa.

l. Alsó tagozatos munkaközösség

napközivezetó

Tóth Mária1.

2.

3.

4.

o

osztályfőnök

Laczkó Zoltánné

Molnár Zsanett

Kreiszné Vizi Beatrix

Varga Zoltán

alsó tagozatban tanítanak még

Tóth Mária-ének, napközi

Urbánné Tóth Szilvia - német

Mészárosné MaszlagAdrienn -

informatika

Pintér Péter - informatika
Csuja Levente- ének, vizuális

kultúra



II. Céljaink, megvalósítandó feladatok A 2020-2021-es tanévben

Iskolánk, ezen belül munkaközösségünk eddig is jó színvonalú szakmai munkát végzett,

ebben a tanévben is törekszünk, hogy a napi tevékenységünk közben jelen legyen a

következetesség az együttműködő készség, a tolerancia.

Aktuális feladataink:

Részvétel a „Boldogóra” programban.

Aktív részvétel iskolánk Öko programjában. Az osztályfőnökök bevonják a

munkaközösségeket is a programokba. PI. - a papírgyújtésbe

a használt olaj begyűjtésébe

ruha gyűjtésbe

az iskola környékének szebbé tételébe.

A vírusfertőzés miatt kialakult helyzet megfelelő kezelése.

Az intézkedések betartása ésbetartatása,

Legfontosabb feladatok:

- az alkalmazható tudás megalapozása
- gyermekközpontú iskolai élet kialakítása
- személyre szóló fejlesztésre törekvés
- egyéniségnevelés, környezettudatos szemlélet kialakítása

szülő-

- építő jellegű emberi kapcsolatok kialakítása(tanulókkal, felnőttekkel, közösségekkel,

intézményekkel )

- tehetséges tanulók fejlesztése

- felzárkóztatás, fejlesztés, hátrányos helyzetek csökkentése



- közösségfejlesztés
- lakóhelyük megismerése

- kompetenciaalapú oktatás egyes moduljainak beépítése a tananyagba
- Támop pályázatokban való részvétel
- E-napló adminisztrációjának naprakésszé tétele

A tanórák időbeosztása : 30p + 15p

-30 perc: tananyag elsajátítására ésgyakorlására

-15 perc: készségfejlesztőtevékenységek, ügyességi-, logikai-, interaktívfeladatok,

ésa gondolkodást, önállóságotfejlesztőjátékok

Ill. Tevékenységeinkl programok a tanév során

Ószi időszak:

TEVÉKENYSÉG

Éveleji szülői értekezletek megtartása
Tanmenetek elkészítése

Munkaközösségi megbeszélés - téma

Az iskola alkalmazkodása a digitális

tanrendhez. Megoldások tervezése.

Szakköri foglalkozások beindítása

Tanulmányi versenyek (levelező)

elindítása

Hagyományteremtés: az első

osztályosok fájának elültetése

Első osztályban negyedéves értékelés

FELELÓS

osztályfőnökök

osztályfőnökök ésaz alsó tagozaton

tanítók

Laczkó Zoltánné

Kreiszné Vizi Beatrix, Varga Zoltán,

Laczkó Zoltánné, Molnár Zsanett

Laczkó Zoltánné

Grébelné Kovács Andrea, osztályfőnök

Laczkó Zoltánné



• Szülői értekezlet

Téli időszak:

TEVÉKENYSÉG

Mikulás-ünnepség osztálykereten belül

Karácsonyi műsor— szervező:3. osztály

Félévi értékelés elkészítése

Szülői értekezlet ésfogadóóra

Munkaközösségi megbeszélés — téma:

félévesmunka értékelése

Farsangi bál (csoportos jelmezek 3-4.

osztályban)

Tavaszi időszak:

TEVÉKENYSÉG

Óvodásokfogadása — látogatás az 1.

osztályban

Látogatás az óvodában — leendő elsős

tanító

Első osztályban háromnegyed éves
értékelés

Bemutatóóra (megbeszélés szerint)

Fogadóóra

Munkaközösségi megbeszélés - téma:

Osztályfőnökök

FELELÓS

osztályfőnökök

osztályfőnök

osztályfőnökök ésaz alsó tagozaton

tanítók
osztályfőnökök ésaz alsó tagozaton

tanítók
osztályfőnökök ésaz alsó tagozaton

tanítók
osztályfőnökök

FELELÖS

Laczkó Zoltánné

Kreiszné Vizi Beatrix

Laczkó Zoltánné

osztályfőnökök és
tanítók

Laczkó Zoltánné

az alsó tagozaton



tankocka készítés, használat a digitális
táblához

Tanévzáró ünnepség- szervező:2.

osztály

Osztálykirándulás

IV. Szakkörök

Molnár Zsanett

osztályfőnökök

Sportkör — Kreiszné Vizi Beatrix, Varga Zoltán, Laczkó Zoltánné, Molnár Zsanett
Énekkar - Csuia Levente

V. Tantárgyanként kiemelt feladatok az alsó tagozaton

Az új NAT alkalmazása . a megfelelő dokumentumok átdolgozása.

Az első osztályos tanmenetek átdolgozása a NAT-nakmegfelelően.

Magyar nyelv és irodalom:
- Az első évfolyamon elsajátított új nyelvhasználati mód, az olvasás készségének

továbbfejlesztése, az olvasás pontosságának éstempójának fokozása

- Sokat olvastatunk hangosan, kifejezően, a szövegnekmegfelelő hangsúllyal, hangerővel

- Az olvasást csak egyéni tempóban fejlesztjük
- Ügyelünk a tanítói bemutató olvasás esztétikumára

- Olvasásra nevelés folyamatában nagy figyelmet fordítunk a motiváció elvének

érvényesítésére /érdeklődés felkeltése, fenntartása/
- A hangos ésszövegértő néma olvasás összhangban legyen
- Gazdag olvasmányélményre építve az irodalomolvasás és a könyvek iránti érdeklődés

erősítése, velük kapcsolatban pozitív viszonyulások alakítása

- Rendszeresen artunk könyvtári órákat, kölcsönözzük a gyermekek szintjének megfelelő

könyveket

- A hangos olvasás felmérése felkészülés után történjen

Szövegfeldolgozó képesség fejlesztése:

Célunk a szövegértő olvasás, ennek érdekében:

- Minden évfolyamon kapjon kiemelt figyelmet a tantervnek megfelelően a technika, a



szövegértés együttes, arányos fejlesztése

Kapjon továbbra is nagy hangsúlyt az önállóságra nevelés, figyelembe véve a

fokozatosságot, az egyes gyermekek képességeit

— Következetesen érvényesüljön a figyelmes olvasás, a pontos munkavégzés követelménye
— Szöveg tömörítését, bővítését, lényegkiemelését, véleményalkotást végeztetünk
— Váljon az irodalmi szövegfeldolgozás szerves részévéa tartalmi mellett a formai elemzés

/szerkezet, nyelvi-stilisztikai eszközök/
- A szövegfeldolgozásban is a differenciált fejlesztésre helyezzük a hangsúlyt

— Bátran válogassunk az új tankönyvek, a bennük lévő olvasmányok között, ügyeljünk a

feldolgozás módjának megválasztására

A vázlatpontok megfogalmazását pontosan kell megtanítanunk

Beszédművelés, beszédfejlesztés:
- A beszédtechnika fejlesztésével a beszéd hangzó oldalának művelése
— Artikulációs gyakorlatok végzése az időtartam ésa hangkapcsolatok helyes kiejtéséhez
— Mondatfonetikai eszközök: hanglejtés, hangsúly tudatosítása, alkalmazásuk gyakorlása
— A szóbeli kifejezés fejlesztése az aktív szókincs terjedelmének növelésével
- összefüggő mondatok alkotása képek, képsorok segítségével, adott vagy választott témáról

- Páros és csoportos beszédgyakorlatok
Szituációs játékokban a felnőttek és a kortársak megszólításának és az udvarias

nyelvhasználat fordulatainak gyakorlása
- Nem verbális jelzések tartalmának felismerése, használata beszéd közben
— Szerepjátékokban mindennapi élethelyzetekmodellezése

Memoriterek tanulása

Írás:
— Mind a négy osztály feladata az írás tanítása, a tetszetős külalakú füzetvezetés, esztétikus

munka igényének megalapozása

Az első osztályban a helyes betűalakítást, szabályos betűkapcsolást tanítjuk, a második

osztályban az írás technikájának készség szintjére emelését, gyakorlását és a tollal írást
oktatjuk

— A harmadik ésnegyedik osztályban már eszközként használjuk az írást. Ügyelünk minden

írásosmunka esztétikájára, tisztaságára. Az erőstorzulásokat még a harmadik ésa negyedik
osztályban is korrigáljuk



Helyesírási készség fejlesztése:

Nagyon fontos feladatunk minden tárgy keretében, elsősorban a nyelvtan óránvégzett

tudatos, alapos, részletes, gondos egyéni fejlesztés

Gondos szóelemzés, szótagolás
- Nagy gondot fordítunk az önellenőrzésre, önálló javításra, önértékelésre, értékelésre

A gyenge tanulókkal differenciáltan, korrepetáláson foglalkozunk

Matematika:

- Minden alsós osztály feladata az alkalmazásképes szám-ésműveletfogalom megalapozása,

elmélyítése

— A szóbeli és írásbeli eljárások megtanítása
— A számolási rutin fejlesztése

A rugalmas, ugyanakkor fegyelmezett gondolkodási képesség alakítása

Nagyon fontos a szövegértelmező képesség fejlesztése, a szöveges feladatok megoldásával

kapcsolatos szokások kialakítása

— Geometria ésmérésterén a tanulók végezzenek tényleges méréseket, építsenek testeket,

kapjanak kézbe modelleket
— Minden tanulót tudásának szintjéről, képességeinek megfelelően fejlesztünk

Differenciáltan foglalkozunk a tanulókkal, korrepetáláson felzárkóztatunk,

képességfejlesztést végzünk

Nagyon sok gyakorlás után mérjük a tanulók tudásszintjét. A felméréseket javítjuk,

elemezzük, javíttatjuk, a hiányosságokat pótoljuk

Környezetismeret — Természetismeret
- Tudjanak a tanulóink a megváltozott igényeknek megfelelően tájékozódni a természeti

környezetben

Minél több élőlényt ismerjenek meg saját ésegyre táguló környezetükben

Képesek legyenek az élőlények testfelépítésének, legfeltűnőbb életjelenségeinek,

változásainak megfigyelésére

- Tudják csoportosítani a megismert élőlényeket
- Ismerjék a természeti környezet összefüggéseit, kölcsönhatásait, fejlődését

- Fogékonyak legyenek a természet szépsége iránt



— Búvárkodjanak, vállaljanak természetvédelmi feladatokat

Igényeljék nemcsak a környezet, de önmaguk tisztaságát, védjék egészségüket,

táplálkozzanak egészségesen
— Alakuljon ki bennük az egészségeséletkörülmények iránti igényük
— A megismert módszereket a gyakorlatban folyamatosan alkalmazzák

A munkaterv végrehajtásáért felelős az igazgató, a munkaközösség vezetője, az alsóban

tanító nevelők, a napközi-és a szakkörök vezetői.

Es amit még szeretnénk megtanítani a gyerekeinknek:

„Szeretni.

Nevetni.

Még többet nevetni.

Meghallgatni másokat éstanulni.

Azt mondani: kérem,

köszönöm.

Véleményt alkotni.

Tisztelni mások véleményét.

Oszintének lenni.

Barátnak lenni.

Önmagadnak lenni.”(Horda Rohan)



A felső tagozatos munkaközösség munkaterve

a 2020/2021-es tanévre

Tisztelettel gondolun/< vissza nagyszerű tanárainkra, de háját azok

iránt érzünk, akik megérintették a lelkünket. A tanterv nagyon fontos,
új ismeretanyag, de a melegség életfeltétel...

/Car/ Gustav Jung/

l<ész ítette: Jóváhagyta:

Dávid Ilona

mun kaközösség-vezető

Grébelné l<ovács Änreír
intézményvezegő 0323850' •



A munkaközösség tagjai:

Csuja Levente (énel<-zene, rajz)

Dávid Ilona (etika, matematika, kémia, technika, 6,0. osztályfőnök)

Lapu l<atalin (földrajz, matematika, természetismeret, 8.0, osztályfőnök)

Mészárosné Maszlag Adrienn (etil<a, történelem, német, 7,0. osztályfőnök)

Uray-Lukács Ildikó (magyar nyelv és irodalom, technil<a, SNI osztalyfőnök)

Urbánné Tóth Szilvia (német, magyar nyelv és irodalom, 5. o. osztályfőnök)

Munkánk alapja a 2012. évi Nemzeti alaptanterv, a 27/2020.(Vlll.11.) EMMI rendelet, 5/2020
(II. 6.) ITM rendelet. A 2020. évi Nemzeti alaptanterv értelmében módosítottuk a Helyi

tantervet, a Pedagógiai programunkat és a Szervezeti működési szabá yzatunkat, A

járványügyi szabályzatok értelmében változásokat eszközöltünk a Házirendben.

Céljaink:

-Az elmúlt tanév tapasztalataiból kiindulva felkészülünk a digitális oktatásra. Egységes online
felületet hozunk létre a tanulók otthoni tanulásának megsegítésére. ennek felelőse az
informatikát oktató tanár, rendszergazda: Pintér Péter.

-A tanórákon egyre gyakrabban élünk az II<T eszközök használatával. E célból
továbbképzéseken veszünk részt.

-A szülőkkel rendszeres kapcsolatot ápolunk, szülői értekezleteket, fogadóórákat tartunk a

járványügyi szabályok betartásával. A jobb kommunikáció érdekében osztálycsoportokat:
hoztunl< létre internetes fórumokon. Természetesen elsődleges tájékoztatási felület a
A szülők tájékoztatása az osztályfőnök feladata.

-Az iskola honlapját az aktualitásoknak megfelelően frissítjük. Felelős: Uray-Lukács Ildikó

-Elnyertük az Ókoiskola címet, ezért fokozottan ügyelünk környezetünk szebbé tételére, a

hulladékok szelektív gyűjtésére, az udvar és a tantermek esztétikusabbá tételére. A tanulókat:
igyekszünk környezettudatosabbá nevelni.

-Az Ókoiskola szellemiségénekmegfelelve a szülők bevonásával meghirdettük a használtolai
gyűjtését ésa papírgyújtést. Regisztráltunk a „Sulizsák” programra is, használt ruhákat, cipőket
is gyűjtünk.

-Negyedévente tartunk munkaértekezletet, de az aktuálisan felmerülő problémákat azonnal,
rendkívüli értekezleten megtárgyaljuk.

-Bekapcsolódunk településünk közéletébe, műsorokkal készülünk a községi ünnepélyekre.
Vállaljuk a település parkjainak, közösségi tereinek gondozását.



Kiemelt feladataink:
-Rendszeres kapcsolatot ápolunk az iskolaorvossal, védőnővel.

-A tantestület döntésének értemében a szülő 5 nap távolmaradást igazolhat.

-A magatartás, szorgalom egységes értékelése. Az iskolai fegyelem javítása.

-A tehetséges gyerekek fejlesztése, versenyekre való felkészítése. Felelősök a szaktanárok. A

gyengén teljesítő tanulók korrepetálása a lemorzsolódás elkerülése érdekében. Felelősök a
szaktanárok.

-A korábbi évek kompetenciamérési eredményeinek ismeretében nagyobb figyelmet

szentelünk a tanulók magyar ésmatematil<a tanulásának hatékonyabbá tételére, ismereteik

bővítésére. Felelősök a szaktanárok.

-A tanórák után az alsós tanulók napközi otthoni ellátásban részesülhetnek. A felsősök a

tanulószobán tanári felügyelet mellett készíthetik el a házi feladatot.

-A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek megsegítése. Iskolapszicnológus segíti
munkánl<at Nagy Enikő személyében. Felelősök az osztályfőnökök.

-A 6. és8, évfolyamon a tanév végi vizsgák lebonyolítása, az idegennyelvi mérés(2020.05.19.)
az OI<ÉV mérés (2020. 05. 26.) megíratása, a Szegedi Tudományegyetem longitudinális
méréseiben való részvétel. A nyolcadik évfolyamon a felvételi vizsgákra történő felkészítés.
Felelősök a szaktanárok.

-Ettől a tanévtől kezdve fokozatosan készülünk a digitális vizsgára való átállásra.

-A továbbtanulás lehetőségeinek feltárása a tanulók számára, szüleik tájékoztatása,
pályaorientációs rendezvényeken vesznek részt a 7. és a 8. osztályosok, Felelős a 8. o
osztályfőnoke.

-Tanulmányi kirándulások, az osztályközösséget építő programok szervezése. Iskolai
rendezvényeken való részvétel. Felelősök az osztályfőnökök.

-Állandó kapcsolatot tartunk az alsós munkal<özösséggel és a diákönkormányzattal.

-Iskolánl< részt vesz a Boldog Iskola programban, amelynek a célja az, hogy a tanulásban egy
optimista hozzáállást alakítsunk ki a diákok körében. Ehhez megismerkedünl< új módszerekkel,
oktatási segédletekkel. Felelőse Uray-Lukács Ildikó gyermekvédelemmel fog all<ozó kolléga.

-A tanév soránbel<apcsolódunk az országosan megrendezendő témahetekbe: Pénzhét 2021
03. 01-2020. 03. 05., Digitális Témahét 2021,03.22-2020. 03 26., Fenntarthatósági témahét
2020.04. 19-2020. 04. 23. .

-A tavasszal elmaradt Fenntarthatósági témahetet 2020. 10. 05.-2020. IO. 09. időpontban
pótoljuk.

- Hagyományainkhoz híven megrendezzük a Szent László témahetet (2021. 05. 03.-2020. 05



-Terveink közt szerepel
délutánjait.

hogy színes programokkal tesszük érdekesebbé a gyermekek

A tanév eseményei időrendben:

Időpont
2020. szeptember
2020. október

2020. november

2020. december
2021. január

2021. február

2021. március

2021. április
2021. május
2021. június

Esemény
szervezési feladatok
nevezésa versenyekre
ol<tóber 6. megemlékezés
október 23. ünnepély
pedagógus minősítés
adminisztratív feladatai,
munkaértekezlet
felvételi jelentl<ezés
írásbeli felvételi vizsga a 8.

évfolyamon
féléves értékelés
felvételi jelentkezés az
intézményekbe
témahetek: Pénzhét, Digitális
témahét
munl<aértekezlet
március 15. ünnepély

Fenntarthatósági témahét
Szent László témahét
munkaértekezlet
Tanévzárássalkapcsolatos
teendők

Felelős
osztályfőnökök, szaktanárok
szaktanárok
6.0. osztályfőnök
Uray-Lukács Ildikó
érintettek

munkaközösségvezető
8. o. osztályfőnök
osztályfőnökök

munkaközösségvezető
8.0. osztályfőnök

szaktanárok

munkaközösségvezető
Dávid Ilona, Varga Zoltán

szaktanárok
szaktanárok
munl<aközösségvezető

Vácszentlászló, 2020. szeptember 01.

Dávid Ilona

munkaközösség-vezető



DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE

2020-2021. TANÉV

A munkaterv tartalmazza: - A Diákönkormányzat mííködésének
általános célkitűzései.

A Diákönkormányzat mííködésének
aktuális célkitűzései.
A Diákönkormányzat szervezeti
felépítése.
A Diákönkormányzat rendezvényeinek
eseménynaptára

A munkatervet készítette: Varga Zoltán, Diákönkormányzat vezetője

A munkaterv készítésének időpontia: 2020. szeptember 01.

A munkatervet elfo adta:
Grébelné Kovács Andrea intéz 'nyvget igazgató

022385 es



Í. Á Diákönkormányzat működésének általános célkitűzései

Az iskola tanulói közösségi szellemének erősítése.A-
A tanulók tanórán kívüli tevékenységének szervezése.B-
A szabadidő kulturált éshasznos eltöltése iránti igény erősítése.C-
A Szent László Általános Iskola oktatási-nevelési célkitűzései megvalósításánakD-
elősegítése, támogatása.

2. A Diákönkormányzat működésének aktuális célkitíízései

Történelmi hagyományainkfokozott ápolása, a nemzeti öntudatra való nevelés .A-
Az 1848-1849-es forradalom ésszabadságharc 171. évesévfordulójánakB-
megünneplése.
A község tömegszervezeteivel való együttműködés szorosabbra fűzése.C-
Az iskolavezetéssel ésaz iskolaszékkel való hagyományosan jó munkakapcsolatD-
fenntartása.
A tanulóközösség tagjainak fokozottabb bevonása a programszervezésbe ésE-
lebonyolításba.
A Szent László Általános Iskola fennállásának 26. évfordulójaalkalmábólF-
megrendezendő emlékprogram.

3. Diákönkormányzat szervezeti felépítése

A- Felnőtt Tanács

Varga Zoltán: Diákönkormányzat vezetőjea-

Kreiszné Vizi Beatrix : gazdasági vezetőb-

Grébelné Kovács Andrea: Ált. Isk. intézményvezető igazgatójac-
Mészárosné Maszlag Adrienn: igazgatóhelyettesd-

Dávid Ilona: munkaközösség vezetőjee-
Laczkó Zoltánné: munkaközösség vezetőjef-
Tóth Mária: művészeti vezetőg-
Molnár Zsanett: technikai vezetőh-

Uray Lukács Ildikó: kulturális-művészetivezetői-

B- Diáktanács

lYĹggiggyg:šE A Diáktanács évfolyamonként 2-2 fővel, havonta egy alkalommal ülésezik.

1. osztály Kalocsai Tamás — Sipos Kitti
' • Dósa Bence — Dósa Ákos2.osztaly.

3.osztály: Hartman Imre — Kalmár Jázmin
4.osztály: Kozma Gergő — Laczkó Kata
5.osztály: Kozma Bence — Jakubecz Tibor
6.osztály: Uray Márton — Pintér Zsuzsanna

'

Balogh Edit70sztály : Uray Matyas —



8.osztály: Binder Nóra — PotyÓk Roland

4. A Diákönkormányzat rendezvényeinek eseménynaptára

2020. okt. ()6. : Kegyeleti megemlékezés az aradi kivégzések évfordulóján F: Dávid Ilona-
6.osztály

• F: Varga Z.-Kreiszné Vizi Beatrix

2020. szeptember 29 : Papírgyűitési akció
F: Varga Zoltán

2020. okt. 23. : Megemlékezés az 1956-os forradalom kitörésének tiszteletére:községi
ünnepély. F: Uray Ildikó— Urbánné Tóth Szilvia

2020. december 06 - 07 : Mikulás napi rendezvény. F: -Alsós-Felsős munkaközösség,
osztályfőnökök

2020. december 18. : Fenyőbál
Zsanett- 2. os

2021. február 12 . : Farsangi gyermekbál
.-8. oszt.

F: Kreiszné Vizi Beatrix— 3. osztály, Molnár

F: Urbánné Tóth Szilvia- 50 0, Lapu Katalin

2021.. március 12. : Az 1848-as Pesti Forradalom kitörésének ésgyőzelmének megünneplése.
Községi rendezvény. F:Varga Zoltán — Dávid Ilona

2021 . március: 1848 m-es családi emlékftitás a forra(lalom ésszabadságharc 173.

évfordulójának tiszteletére. F: Varga Zoltán — Kőváriné Dús Jetta

2021. május 8: Családi sportnap. F: Kőváriné Dús Jetta — Munkaközösségek.

2021. máius 07: Műveltségi vetélkedő a Szent László Általános Iskola fennállásának 26.

évfordulója alkalmából. F : Uray Lukács Ildikó — — Varga Zoltán

2021. Június 04: „100 évgyalázat”: Emlékrendezvény a Trianoni Békediktátum aláírásának
100. évfordulóia alkalmából. F: Varga Zoltán — felsőtagozatos munkaközösség.

2021. iúnius 18 : Tanévzáró ünnepély. Ballagási ünnepség. F: Molnár Zsanett-2. o.
Mészárosné Maszlag Adrienn, 7. oszt — Lapu Katalin-, 8. oszt.



Kiegészítés a DÖK 2020 — 2021-es munkatervének eseménynaptárához.

2020. szeptember 25: Diáksportnap. Felelős: Kőváriné Dús Jetta.

7:

2021. március 1—5 : A pénz hete.

2021. április 19

Felelős: Munkaközösségek, osztályfőnökök.

2021. március 22 — 26 : Digitális témahét. Felelős : Pintér Péter

— 23: Fenntarthatósági hét. Felelős: Munkaközösségek, osztályfőnökök.

2021. május 3 - Szent László témahét Felelősök: Munkaközösségek, osztályfőnökök.


