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Munkatervünk az alábbi jogszabályok és segédletek figyelembevételével készült:  
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módosításáról 
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I. ISKOLA ÉS ÓVODA 
 

 

Intézményünk óvodai csoportjának működése, az ott dolgozók tevékenysége sok pontban 

azonos az iskoláéval. Az óvodai tervezet a Munkaterv részeként jelenik meg, illetve 

szükséges esetekben külön vannak megemlítve az óvodára vonatkozó tudnivalók. 

 

1. Helyzetelemzés 
 

1.1 Tárgyi feltételek, az iskola célkitűzései a tárgyi feltételek fejlesztése 

vonatkozásában 

A tanévben fontos esemény lesz az óvoda átadása, amely előre láthatóan 

szeptemberben megtörténik. Minden tárgyi feltétel rendelkezésre áll, a bútorok 

megérkeztek, a csoportszoba berendezve készen áll a gyerekek fogadására. Nagy változás 

lesz, mert sokkal jobb feltételeket teremt, illetve megkönnyíti a szervezést és ellenőrzést is. 

Informatika tantermünk elavult számítógépeinek cseréje igen időszerűvé vált. 

Szükség lenne további eszközökre, ami az informatika tantárgy tanítását segítené 

(szkenner, nyomtató, webkamera, mikrofon, digitális fényképezőgép) 

 Csoportlétszámunk egyel nőtt, ezért a korábban fejlesztésre használt kisméretű terem 

is tanteremmé vált. Egyre szűkösebben férünk el. 

A gyereklétszám szintén nőtt, az udvar használható része lecsökkent (konténer nagy 

helyet foglal el), ezért az udvari szünetek esetén még nagyobb figyelmet igényel az 

ügyeletesek részéről a rend fenntartása, és a balesetek elkerülése. Nehezítő tényező, hogy a 

konténer alatt üreges rész található, ami igen balesetveszélyes.  

Szükséges lenne az iskolaépület állagának javítása (külső vakolat, ablakcsere), mert a 

rendszeres karbantartás már nem elegendő. 

A tanév végére elkészült az óvodai csoport részére kialakított játszótér, ami új, és 

biztonságos játékokkal felszerelt. Nemrégiben a fiúk tornaöltözője is készen lett, 

szeptembertől már itt öltöznek a gyerekek.  

 

1.2 Személyi feltételek, szakos ellátottság, fejlesztési és képzési feladatok, 

mentorálás, munkaközösségek, iskolai szervezetek 

Ezt a tanévet jobb pedagógus ellátottsággal kezdtük, mint a korábbit. Egy fő 

gyógypedagógus távozott, és három gyógypedagógus és egy konduktor érkezett az 

iskolába. Az EGYMI utazóhálózat munkatársa is besegít az ellátásba (óvodai konduktív 

terápia). 

Három gyakornok kolléga van jelenleg munkatársaink között, egyikük minősítése ebben a 

tanévben lesz. Mentor kollégáink folyamatosan segítik őket napi munkájukban, de a 

munkaközösségek tagjaihoz is fordulhatnak kérdéseikkel. Öröm, hogy egyre több fiatal 

választja intézményünket első munkahelyéül. 

 

Egy fő gyógypedagógus, és egy asszisztens kezdte meg szeptembertől képzését, 

gyógypedagógus, illetve autizmus szakirányokon. 
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Szeptembertől gazdasági referens álláshelyünk is betöltésre került. 

 
 

 

Munkatársaink száma (óvoda és iskola) 

19 fő gyógypedagógus 

1 fő gyógy testnevelő 

1 fő könyvtáros tanár 

1 fő logopédus 

1 fő terapeuta (+0,5 az EGYMI -ből) 

12 fő gyógypedagógiai asszisztens 

1 fő dajka 

1 fő rendszergazda 

1 fő iskolatitkár 

 

Üres álláshelyek: 2 napközis pedagógus hiányzik, illetve betöltetlen a 0,5 

iskolapszichológus álláshely. 

 
 

Munkaközösségek 

Nőtt a tantestület létszáma, így van lehetőség arra, hogy a hasonló feladatokat végzők más- 

más munkaközösségekben tudjanak együtt dolgozni.  

 

A három munkaközösség: 

1. Tanulásban akadályozottakat oktató – nevelő pedagógusok (gyógypedagógusok - 

tanulásban akadályozott tagozat, könyvtáros tanár, konduktor, betanítók) 

2. Értelmileg akadályozottakat oktató – nevelő pedagógusok (gyógypedagógusok - 

értelmileg akadályozott tagozat, autista tagozat, napközi vezető, betanító) 

3. Szakmai munkaközösség (gyógypedagógus - betanítók, logopédus, terapeuta, 

tanulószoba vezető) 

 

Tanulásban akadályozottakat oktató – nevelő pedagógusok munkaközössége 

Munkaközösségi célok: 

- Alapvető cél a pedagógiai munka minőségének folyamatos javítása  

- Alkotó közösség létrehozása 

- Gyermekeink számára nyújtson hatásos és sokoldalú segítséget a társadalmi integráció 

megvalósulásához 

- Teremtsen olyan iskolai légkört, amely motivál a véleményalkotásra, az élethelyzetek 

felvállalására 

-  Az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs eszközökkel ruházza fel a 

fiatalokat az iskolai és kortárs közösségben létrejött konfliktusok kezelésében 

- Nyújtson az iskola-használók számára magas színvonalú oktatást, nevelést, fejlesztést, 

gondozást 

Munkaközösség feladatai: 

- A tanítás – tanulás folyamatában, értéktöbblet hozzáadásával fejlesszük tanulóink 

képességét a sikeres, eredményes beilleszkedésben 

- Az alapvető emberi értékek, társadalmi – és magatartásformák elsajátításának segítése 

- Az önálló életvezetési technikák gyakorlati elsajátítása, gyakoroltatása minden területen 
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- Szakmai műhelymunka: munkánk során szorosabb együtt működés más 

szakterületekkel 

 

Értelmileg akadályozottakat oktató – nevelő pedagógusok munkaközössége 

 

Munkaközösség céljai: 

- munkaközösségek közötti hatékony együttműködés kialakítása 

- az alapkészségek, a kognitív, intellektuális, szociális kompetenciák fejlesztése  

- tagozatunk belső továbbképzésein való részvétellel egymás pedagógiai módszereinek 

megismerése 

- önálló ismeretszerzés képességének kialakítása tagozatunk tanulóinál 

- megfelelő tanulási módszerek és technikák alkalmazása  

 

Munkaközösség tagjainak feladatai: 

- a tanulók képességei, sajátosságai szerinti differenciálás 

- a tanulás játékként való megélésének elősegítése 

- tanulói motiváció erősítése  

- tehetséggondozás pl. a versenyfelkészítések által 

- felzárkóztatás  

- négy elballagó diákunk sikeres beiskolázása  

- tanulói teljesítmények folyamatos értékelése 

(negyedévenként hivatalosan tájékoztatóban, igény szerint élőszóban szülőknek) 

- az osztályfőnökök és a betanítók, valamint a napközis rendszeresen tapasztalatot cserél 

a gyerekekről, csoportokról 

- tanórákhoz, foglalkozásokhoz, fejlesztésekhez szükséges tárgyi eszközök biztosítása 

 

Szakmai munkaközösség 

 

Munkaközösség céljai: 

- A munkaközösség munkájának hatékonnyá tétele  

- Belső továbbképzéseken való részvétellel új pedagógiai módszerek megismerése  

- Munkaközösségek közötti szakmai együttműködés 

- A hatékony nevelő, oktató munka érdekében jó munkakapcsolat kialakítása az 

osztályfőnökökkel  

- Szervezett formában biztosítani az eredményes, nyugodt tanuláshoz szükséges 

feltételeket  

- Az alapkészségek, a kognitív, intellektuális, szociális kompetenciák fejlesztése  

- A közösségi élet fejlesztése, erkölcsös-, konstruktív magatartásformák kialakítása  

- A tanulói viselkedéskultúra javítása  

- Az iskola és a család kapcsolatának erősítése  

- Differenciált képességfejlesztés   

- Felkészülés a különböző kulturális versenyekre 

- Önálló ismeretszerzés képességének kialakítása  

- Megfelelő tanulási módszerek és technikák alkalmazása  

 

Feladataink a fenti célokhoz: 

- Havi rendszerességgel munkaközösségi értekezleteket tartunk 

- Folyamatosan konzultálunk a vezetőséggel és az iskolában működő másik két 

munkaközösség vezetőjével 
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- Részt veszünk a belső továbbképzéseken 

- Amilyen gyakran csak lehet, visszacsatolást adunk és várunk a gyerekek aktuális 

eredményeiről az osztályfőnökökkel, óvónőkkel egyeztetve 

- Óráinkhoz, foglalkozásainkhoz nyugodt körülményeket biztosítunk 

- Lelkiismeretesen felkészülünk a tanítási órákra, foglalkozásokra 

- Tervezeteinkben törekszünk arra, hogy feladataink, gyakorlataink minél több képességet 

és készséget fejlesszenek 

- Törekszünk arra, hogy a foglalkozásokon résztvevő gyerekek képességeinek 

differenciált fejlődését szolgálják 

- A szülőkkel személyesen (fogadó óra, szülői értekezlet, napi találkozások), telefonon, e-

mailben, faliújságon vagy üzenő füzeten keresztül tartjuk a kapcsolatot 

- Viselkedésünkkel példát mutatunk a gyerekeknek, ami viselkedéskultúrájuk fejlődését 

szolgálja 

- Felkészülünk a mindennapi feladatainkon túl vállat rendezvényekre, bemutató órákra, 

előadásokra 

- A vállalt versenyekre életkoruknak és képességeiknek megfelelően készítjük fel a 

gyerekeket 
 

A munkaközösségek vezetői igyekeznek folyamatosan segíteni a vezetők munkáját. A 

vezetőségi értekezleten elhangzottakat tolmácsolják a munkaközösség tagjai felé, 

megvitatják velük a feladatokat. Döntéseket hoznak munkaközösségen belül, javaslatokat 

tesznek a vezetőség felé. 

Az ellenőrzést segítik, ld. ellenőrzési terv a mellékletben. Összefogják, koordinálják a 

munkaközösségi tagok munkáját. 

 

Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás (szervezeti keretek, módszerek) 

A rehabilitációs órakeretet igyekszünk kihasználni. A belső logopédia, a komplex 

képességfejlesztés, az osztályfőnökök által végzett felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozások, és a gyógytestnevelés óraszámait is ebből az órakeretből használjuk fel. 

Ettől a tanévtől másfél állásra bővítettük a terapeuta általi ellátást, mert tanulóink a 

számukra szükséges képességfejlesztést ezeken az órákon kapják meg legintenzívebben. 

Sajnos az egy logopédus státusszal nem tudjuk minden gyermek igényét teljes mértékben 

lefedni, az óvodai ellátás túlórában történik majd. 

Az óvodai csoportban rendszeresek a fejlesztő foglalkozások. Komplex gyógypedagógiai 

fejlesztésben, logopédiai ellátásban, és konduktor által végzett mozgásfejlesztésben is 

részesülnek a kicsik.  

Mindezeken kívül a tanórák tevékenységeibe ágyazva, a módszerekben, minden órán 

megjelenik valamilyen formában a rehabilitáció, a képességfejlesztés. 
 

1.3. Intézményi társadalmi környezet (a belépő gyermekek, kapcsolattartás a 

szülőkkel, szülői választmány, kapcsolat a működtetővel, fenntartóval, 

intézményekkel, szolgáltatókkal, nemzetközi kapcsolatok) 

Ebben a tanévben 10 új gyerek érkezett. A gyerekekkel együtt a szülőket is megismertetjük 

iskolánk szokásaival, hagyományaival, elvárásaival. Fontos, hogy a szülők is elfogadják 

szokásrendszerünket, mert így tudják gyermekeik felé hitelesen közvetíteni, és így lesz 

hatékony az együttműködés. 
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A szülői kapcsolatok ápolására nagy hangsúlyt fektetünk, fontos, hogy bizalmi légkör 

alakuljon ki. 

A pedagógusok, asszisztensek szükséges esetekben napi szinten kommunikálnak a 

hozzátartozókkal. A szülőket igyekszünk segíteni szülői értekezletre meghívott vendégeink 

előadásaival, a Gyurkovics napok programjaival.  

Ebben a tanévben újdonság, hogy a pályaorientációs napon a szülők számára is szervezünk 

programot: az iskolában, meghívott előadók mutatnak be tanulóink számára megfelelő 

középiskolákat. Ezen kívül a szülőket időben tájékoztatjuk, és részt vehetnek az Újlak utcai 

Iskolában a pályaválasztást segítő börzén. 

A kerület minden pontjáról fogadunk iskolánkba gyerekeket. Elmondható, hogy igen 

változatos szociális körülmények közül érkeznek, nagyon eltérő szokásrendszerrel 

rendelkeznek.  

Nagyon sokat számít, hogy a család mennyire képes elfogadni gyermeke állapotát, a 

számára kijelölt iskolát, mert ez megkönnyítheti, illetve akadályozhatja napi munkánkat.  

Minden évben az első szülői értekezleten kerül sor a szülői szervezet tagjainak 

megválasztására. Az osztályból egy-egy szülőt kérnek fel maguk közül a megjelentek, 

hogy abban az évben képviselőjük legyen. Fontos szerepet szánunk a szülők képviselőinek, 

mert kapcsolatot tartanak az vezetőséggel, véleményeznek, javaslatot tesznek. 

A kerület intézményei közül a Rákosmenti Micimackó Óvodával kiemelkedően szoros a 

kapcsolatunk, hiszen jelenleg is ott működik óvodai csoportunk. Az együttműködés 

kezdetétől mindenben maximálisan segítették munkánkat, köszönettel tartozunk érte.  

A Kőrösi Iskolával közös Mosolygós Nap immár hagyomány, ebben a tanévben 

meghívásukra mi látogatunk el iskolájukba. 

A segítő szolgálatokkal (kiemelten a Gyermekjóléti Központtal) nagyon jó együttműködés 

alakult ki, kölcsönösen segítjük egymás munkáját.  

Ebben a tanévben a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa ismét tart 7-8. évfolyamos 

tanulóinknak foglalkozást. Heti 1 órában tematikus osztályfőnöki órák keretében lesz szó, 

a hatékony kommunikációról, devianciáról, toleranciáról, konfliktuskezelésről. Az elmúlt 

években nagyon hatékonyak voltak ezek a foglalkozások, tanulóink is várták a heti 

alkalmakat. 

A Kelet- Pesti Tankerületi Központ nagyon sok segítséget nyújt napi munkánk során.  

2. A tanév helyi rendje 

2.1. A tanév, szorgalmi idő 

 

Az óvoda működése 

 Az óvodai nevelés rendje: 

A nevelési év: 2016. szeptember 01-től 2017. augusztus 31-ig tart  

A szorgalmi időszak: 2017. szeptember. 01-től 2018. június 15-ig  

Nyáron, a tanítási szünetek időtartama alatt, illetve a tanítás nélküli munkanapokon, az 

óvoda zárva tart. 

Az óvoda nyitva tartása: előzetes felmérés alapján, a szülők igényeihez igazodva, hétfőtől 

péntekig, munkanapokon, 7:00-17:00 óráig.  

 

Az iskola működése 

A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és 

utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan nap.  
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A  tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. 2018. február 2-ig értesítjük a  tanulókat, 

kiskorú tanuló esetén a  szülőket az  első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Ezen kívül az első évfolyamon, illetve második évfolyam első félévében negyedéves 

szöveges értékelést adunk. 
 

2.2. A tanítási szünetek időtartama 

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. 

(hétfő). 

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

 

2.3. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

1. 2017. október 11. Pályaorientációs nap 

2. 2017. november 16. Őszi továbbképzési nap  

(6 órás előadás – önértékelés) 

3. 2018. április 16. Gyurkovics Napok nyitó rendezvénye 

4. 2018. május 18. Tavaszi továbbképzési nap 

5. 2018. május 23. Tanulmányi kirándulás 

6. 2018. június 6. A DÖK napja 
 

2.4  A középfokú iskolai jelentkezés rendje 

A középiskolákba való jelentkezés rendjét a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 

2017/2018. tanév rendjéről 2. melléklete szabályozza. 

Ennek alapján: 

2017. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről. 

2018. január 20. Az általános felvételi eljárás kezdete.  

2018. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. 

2018. március 14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2018. március 21- 22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában. 

2018. április 27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2018. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 
 

2.5 A HÍD programokba történő jelentkezés rendje 

Iskolánk tanulói nem vesznek részt HÍD programban. 
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2.6 Versenyek 

Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek sajátos 

nevelési igényű tanulók számára, amelyeken részt kívánunk venni: 

- A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák 

tanulóinak XLIII. országos komplex tanulmányi versenye  

- XXXIV. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók 

nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára 

    A fenti versenyeken kívül részt veszünk más sport, illetve kulturális versenyeken is: 

- Kerületi Evezőpados Verseny SNI tanulók számára (iskolánk szervezi és bonyolítja le) 

- Kulturális Fesztivál a tanulásban, értelmileg akadályozott, érzékszervi, mozgássérült és 

autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek számára 

- Ki Mit Tud? – SNI diákok számára 

- A szegregált intézmények számára rendezendő fővárosi szavalóversenyen is részt 

kívánunk venni 
 

2.7 Vizsgarend 

Évközi vizsgákat nem tartunk. A javítóvizsgák, osztályozóvizsgák rendjét a Pedagógiai 

Program szabályozza. 

 

2.8 Témahetek 

A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket pedagógiai programunk szerint nem tartunk, 

de oktatási – nevelési feladatainkba folyamatosan beépítjük a témahetek ismereteit, 

amelyek a következők: 

- pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

- digitális tudás 

- fenntarthatóság 

Iskolánk típusából adódóan a fenntarthatóság téma az, amellyel leginkább találkoznak a 

gyerekek, így mindennapi életük során sikerrel alkalmazható. 

Mindkét tagozatunk számára előadást szervezünk, egy környezetvédelmi oktatóprogramba 

kapcsolódunk be (FKF Zrt. szervezése - szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás). A 

program szakemberek segítségével, bemutatóval, gyakorlati példákkal, sok szóróanyaggal 

kiegészítve segíti a téma mélyebb megismerését.  

Ezen kívül minden évben környezetvédelmi rajzpályázatokon indulunk. A rajzolást 

felkészülés előzi meg, amely során már szintén sok ismerethez jutnak a gyerekek. A 

környezetismeret, természetismeret órák kisfilmek megtekintésére nyújtanak lehetőséget, 

mindez bővíti a gyerekek látókörét ebben a témában. 
 

2.9 Nemzeti ünnepek megünneplése 

Nemzeti ünnepeink előkészítését mindig időben elkezdjük, hogy megfelelő időkeret álljon 

rendelkezésre a szervezési munkákra, begyakorlásra. A pedagógusok team munkában 

készítik elő az ünnepélyeket (műsor összeállítása, felkészítés, dekoráció, hanganyag, 

hangosítás). A Munkatervben előre megjelölt felelősök felkészítik a gyerekeket az ünnepi 

műsorra. Szívesen, lelkesen tanulják a műsort, szerepelnek, vannak olyan megemlékezések 
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is, amikor a felnőttekkel együtt állnak ki társaik elé. Fontos, hogy megszokják a gyerekek a 

szereplést, vállalt feladataik megfelelő színvonalú teljesítését, és a jó szereplésért járó 

elismerésben is részesülhessenek. 

Fontos, az is, hogy elsajátítsák az ünnepi öltözködést, ezeken a napokon elvárjuk az 

ünneplő ruhát.  

Az ünnep tiszteletéhez, a megemlékezéshez tartozik a fegyelmezett magatartás is, ami 

szintén elvárásunk. 

Tanulóinkkal lehetőségeink szerint ellátogatunk a budapesti külső helyszínekre, 

koszorúzásokra, emlékhelyekre. 
 

2.10 Hagyomány ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, 

megemlékezések, az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének 

időpontja 

 

2018. április 16-20. Gyurkovics Napok 

Minden tanévben nagy előkészület előzi meg a programsorozatot. 

Iskolánk névadója, Gyurkovics Tibor emlékét ápoljuk a program nyitásaként, a folyosón 

elhelyezett emléktábla koszorúzásával. Az iskola minden diákja részt vesz az ünnepségen, 

a művész verseivel, prózával, zenével tartunk méltó megemlékezést. 

A hét nyitó napja, immár hagyományosan egy tanítás nélküli munkanap, ahol a kerületből 

érkező vendégeket, kollégákat, saját kollégáinkat lepjük meg egy színvonalas, szakmai 

előadással. 

A hét többi napján várjuk a szülőket nyílt napjainkra az óvodába és az iskolába egyaránt.  

Az elmúlt évben megújult a program. A hagyományos bemutató órák helyett mással 

kedveskedtünk az érdeklődő szülőknek: gyermekeiket játék, sport, fejlesztő foglalkozások 

közben is megtekinthették, így a megszokottól eltérő feladathelyzetben is láthatták 

tevékenységeiket. 

Továbbra is nagy gondot fordítunk az előkészületekre, ebben a tanévben is újszerű módon 

mutatkozik be intézményünk, mutatkoznak be a gyerekek. 

 

A Gyurkovics Napok rendezvénysorozaton kívül több olyan programot szervezünk évről 

évre, amelyek a népszokások, ünnepeink ápolását segítik. Megismertetjük a gyerekeket 

jeles napjaink eredetével, szokásaival, közösen ünnepelünk. 

- Az iskolai farsangot minden évben nagy készülődés előzi meg, és nem csak a gyerekek 

részéről. Évről évre más tájra, korszakba, mesevilágba csöppennek a résztvevők. A 

pedagógusok is beöltöznek, és műsorral szórakoztatják a gyerekeket. Ilyenkor együtt 

mulat gyerek, szülő, és az iskolai dolgozói. 

- A mikulás műsort hagyományosan, az EGYMI munkatársai készítik. Mesével, zenével, 

bábozással köszöntik a kicsiket és nagyokat. 

- Az iskolai karácsony mindig nagyon szép eseménye a tanévnek. Karácsonyfával és 

ajándékokkal készülünk. Tavaly a Nevesincs Színház műsora tette még meghittebbé 

ünnepünket. 

- Mosolygós Nap a Kőrösi Csoma Sándor Iskolával.  

Tavaly a Kőrösi diákjai és pedagógusai vendégeskedtek nálunk egy délelőttön. Tartalmas, 

szép nap kerekedett a közös festés, sport és játék által. Ebben a tanévben mi kaptunk 

meghívást, amit örömmel elfogadunk ismét. 
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2.11 Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája 

 

szeptember 20.             

14:00 

Tanévnyitó értekezlet 

január 24.                       

14:00 

Osztályozó értekezlet 

január 31.                       

14:00 

Félévzáró értekezlet 

június 18.                        

08:00 

Osztályozó értekezlet 

június 22.                        

09:00 

Tanévzáró értekezlet 

 

Mindezek mellett, havi rendszerességgel tartunk értekezleteket mindhárom 

munkaközösség részvételével, amikor megbeszéljük az aktualitásokat, teendőket. 
 

2.12 Szülői értekezletek, fogadóórák időpontja 

Szülői értekezletek: 

I. félév: 2017. szeptember 6.                

16:30 

Téma: tanévkezdés aktualitásai, 

tanév rendje, szakkörök 

meghirdetése 

II. félév 2018. február 7.                        

16:30 

Téma: az első félév értékelése, a 

második félév programjai 
 

Fogadó órák: 

Mivel tanulóink nagy része nem önállóan közlekedik, rengeteg lehetőség nyílik a szülőkkel 

való találkozásra. Osztályaink létszáma nem magas, így minden tanuló élethelyzetére, 

problémájára van rálátásunk. A gyermekeket jól ismerjük, ezért a változásokat hamar 

észleljük, és a szülőkkel időben meg tudjuk beszélni.  

Szülői igény esetén rendelkezésre állunk. Előzetesen megbeszélt időpontban fogadjuk a 

szülőket, azonban rendkívüli esetben azonnali konzultációt biztosít minden kolléga és az 

iskola vezetősége is. 
 

 

 

 

2.13 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai 

nyílt nap tervezett időpontja 

 

Gyurkovics Napok: 2018. április 16-20.  

Ekkor mutatkozik be óvodai csoportunk és iskolánk a szakmai érdeklődőknek és a 

szülőknek. 

 



 

17 

 

2.14 Országos mérések (kompetencia, nyelvi, célnyelvi, difer…) 

Nem veszünk részt országos méréseken. 
 

2.15 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat és az eredmények feltöltése a 

NETFIT rendszerbe 

A tanulók fizikai állapotát mérő vizsgálatot a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 

2017/2018. tanév rendjéről szabályozza. 

A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a mérések 

lebonyolítását az intézményeknek 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell 

elvégezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 

1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.  

Az elmúlt tanév tapasztalatai pozitív előrelépést mutatnak. A méréseket időben elkezdték 

pedagógusaink, így jóval a határidő előtt fel tudták tölteni az informatikai rendszerbe. 

Legtöbb tanulónál fejlődést tapasztaltak, néhány esetben volt stagnálás, melyek okai a 

túlsúly drasztikus növekedése, hirtelen magasságnövekedés, egészségügyi problémák 

voltak. 

Szinte minden órán használták a tesztek valamelyikét, hogy a gyerekek megszokják, 

ismerjék a mozgásformákat. Az autista tanulóknál és az alsó tagozaton is megkezdték a 

feladatok bevezetését, megismertetését. 

Ebben a tanévben az elmúlt évek pozitív tapasztalatait felhasználva, időben felkészülünk a 

mérések elvégzésére. 
 

2.16 SNI felülvizsgálatból adódó feladatok 

Az előző tanév végén, a júniusban elküldtük szakértői bizottságoknak a 2017-2018. 

tanévben vizsgálandó gyermekek pontos névsorát, és a gyermekek részletes pedagógiai 

véleményét. Szeptember hónapban felülvizsgáljuk a névsort, mert új gyermekek érkeztek, 

többször előfordult már, hogy az előző intézmény, ahová előzőleg járt, elmulasztotta 

elküldeni a vizsgálati igényt, ezért szükség esetén pótoljuk. 

Már megvan az időpont októberre, amikor a 3. számú Szakértői Bizottság helyben 

vizsgálja 19 tanulónkat.  

Ezen kívül azokat a gyerekeket, akiket szüleik kérésére vizsgálnak felül, vagy részletesebb 

vizsgálat esedékes, eltérő időpontban hívják be. 

Igyekszünk a hatékony együttműködést fenntartani, azt, ami a bizottságokkal kialakult az 

évek során, bármilyen észrevételünk, problémánk van, megpróbálunk kölcsönösen 

megoldást találni, a jobb ellátás érdekében. 

 
 

 

2.17 Iskola-egészségügyi ellátást biztosító orvosi, védőnői, iskola-egészségügyi 

feladatok ütemezése 

Az iskolavédőnő heti rendszerességgel, szerdánként 2 órát tartózkodik intézményünkben. 

Az iskolaorvos, Dr. Móra Imola rendszeresen, előre megbeszélt időpontokban látja el a 

gyermekeket. 

Előre tervezett egészségmegőrző feladataik: 
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Szeptember:  

- MMR oltás (a 6. évfolyam életkorának megfelelő tanulóknak) 

- Hepatitis B oltás (a 7. évfolyam életkorának megfelelő tanulóknak) 

  Október:  

- Di-Per-Te oltás (a 6. évfolyam életkorának megfelelő tanulóknak) 

- HPV oltás (választható) 

- Az 1. osztályos tanulók orvosi vizsgálata (gyógytestnevelés szükségességének szűrése) 

Március: 

- Hepatitis B oltás (a 7. évfolyam életkorának megfelelő tanulóknak) 

Április: 

- HPV oltás (választható) 

 

Védőnő által tervezett elvégzendő preventív feladatok: 

A tanévben 3 egészségnevelő előadást tart a védőnő, melyet különböző időpontokban, 

más – más tagozaton tanuló gyerekek igényeihez igazít. Az alábbi témaköröket érintik 

az előadások: 

- az egészséges táplálkozás 

- személyi higiéné 

-  testünk fejlődése, változásai (a kamaszkorral járó változások) 

 

Az előző tanévhez hasonlóan, a gyerekeknek lehetőségük lesz a védőnővel egyéni 

beszélgetésekre is, ami tavaly nagyon népszerű volt, többen rendszeresen felkeresték 

problémáikkal. 

A védőnő előre egyeztetett időpontokban, igény szerint biztosít szülői fogadóórákat. 
 

 

TEENDŐNAPTÁR 

 

Dátum Esemény Felelős 

SZEPTEMBER 

szeptember 1.                       

8:00 

Tanévnyitó Ünnepély Varga Sándorné 

Lénártné E. Emőke 

szeptember 6.                     

14:00 

Közös 

munkaközösségi 

értekezlet 

Miklósváriné K. Menta, 

Varga Sándorné, Lénártné 

E. Emőke 

szeptember 6.                     

16:30 

Szülői értekezlet Tabajdi Zsolt ig. 

szeptember 8. Éves munkaterv 

leadási határideje 

minden érintett 

szeptember 15. Tanmenetek leadási 

határideje 

Szőcs Anikó ig. 

szeptember 20.                  

14:00 

Tanévnyitó értekezlet Tabajdi Zsolt ig. 

szeptember 27.                  

14:00 

Vezetőségi értekezlet Tabajdi Zsolt ig. 

szeptember 28.                    

9:00 

Fogászati szűrés 

(óvoda, iskola) 

Szőcs Anikó ig.h. 
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Dátum Esemény Felelős 

szeptember hónap Az autista 2. csoport a 

Maglódi Tájházba 

látogat (szüret) 

Szirtes Ferencné 

OKTÓBER 

október 4.                              

9:00 

 

                                               

10:30 

                                            

                                               

14:00 

A 3. számú Szakértői 

Bizottság helyben 

vizsgálja tanulóinkat 

Szülői tájékoztató a 

vizsgálatok 

tapasztalatairól 

Munkaközösségi 

értekezletek 

Tabajdi Zsolt ig. 

 

 

 

munkaközösség vezetők 

október 6.                              

8:00 

Aradi vértanúk – 

megemlékezés, 

ünnepély iskolai 

keretben 

Tabajdiné B. Ágnes 

 Varga Sándorné 

október 11. Tanítás nélküli 

munkanap – 

pályaorientációs nap 

munkaközösségek 

közösen 

október 18.                         

08:00 

 

 

                                              

14:00 

Belső továbbképzés – 

bemutató óra 

(Tanulásban ak. 

tagozat 5-6.o.) 

Munkaközösségi 

értekezletek 

Varga Sándorné 

 

 

munkaközösség vezetők 

október 19. A foglalkoztató I. és II. 

csoport a kerületi 

tűzoltó 

parancsnokságra 

látogat 

Kovácsné S. Nóra 

Miklósváriné K. Menta 

október 20.                         

10:00  

Október 23-i Ünnepély Saly Szilvia, Csóka 

Hajnalka 

október 25.                         

14:00 

Vezetőségi értekezlet Tabajdi Zsolt ig. 

október 26.                         

14:00 

Napközis délután – „Itt 

van az ősz” 

Kovács Tiborné 

október 27.                         

10:00 

Tematikus nap – 

Alpokalja 

Szirtes Ferencné,  

Bögös Anna 

Jágerné Jaros Renáta 

október hónap A foglalkoztató II. a 

Nagytétényi 

Kastélymúzeumba 

látogat 

A foglalkoztató III. a 

Budai Várba kirándul 

Miklósváriné K. Menta 

 

Mártonné G. Mariann 

NOVEMBER 
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Dátum Esemény Felelős 

november 8.                       

08:00 

 

                         

 

                                               

14:00 

Belső továbbképzés – 

bemutató óra  

(Értelmileg ak. tagozat, 

Fogl. III. csoport) 

Munkaközösségi 

értekezletek 

Mártonné Gajdán Mariann 

 

 

 

munkaközösség vezetők 

november 14.                     

11:00 

Iskolai szavalóverseny Lénártné E. Emőke 

november 16.                     

08:00 

Tanítás nélküli 

munkanap 

Őszi továbbképzési 

nap 

minden pedagógus 

november 24.                     

10:00 

Tematikus nap – 

Kisalföld 

Széll Anita, Lénártné E. 

Emőke 

november 29.                     

14:00 

Vezetőségi értekezlet Tabajdi Zsolt ig. 

november 30. Első, második 

évfolyamon 

negyedéves 

értékelések kiadása 

osztályfőnökök  

november hónap A foglalkoztató II. az 

Uránia Nemzeti 

Filmszínházba látogat 

Az autista 2. csoport az 

Árkádba látogat 

(Márton napi 

készülődés) 

Miklósváriné K. Menta 

 

 

Szirtes Ferencné 

DECEMBER 

december 6.                        

11:00 

 

                                               

14:00 

Mikulás 

 

Munkaközösségi 

értekezletek 

EGYMI munkatársai 

 

munkaközösség vezetők 

december 20.                      

14:00  

Vezetőségi értekezlet  Tabajdi Zsolt ig. 

december 22.                      

11:00 

Karácsonyi Ünnepség Lénártné E. Emőke, Fejl. 

mk. 

december hónap A foglalkoztató II. a 

budapesti karácsonyi 

vásárt látogatja meg 

A foglalkoztató III. A 

zene mindenkié- 

Parafónia koncertre 

megy 

A foglalkoztató I. a 

kerületi adventi vásárra 

látogat 

Miklósváriné K. Menta 

 

Mártonné G. Mariann 

 

 

Boncz Beáta 
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Dátum Esemény Felelős 

JANUÁR 

január 3.                              

14:00  

Munkaközösségi 

értekezletek 

munkaközösség vezetők 

január 9. A NETFIT mérések 

kezdete 

Kalmár Szilvia 

Mályi Gábor 

január 10.                            

08:00 

Belső továbbképzés – 

bemutató óra 

(logopédiai 

foglalkozás) 

Lénártné E. Emőke 

január 22.                            

08:00 

Magyar Kultúra Napja Széll Anita, Miklósváriné 

K. Menta 

január 24.                            

14:00 

Osztályozó értekezlet Tabajdi Zsolt ig. 

január 25.                            

14:00 

Napközis délután – 

Téli sportok 

Kovács Tiborné 

január 26.                            

10:00 

Tematikus nap - Alföld 

 

ELSŐ FÉLÉV VÉGE 

Mártonné G. Mariann, 

Miklósváriné K. Menta 

január 29. MÁSODIK FÉLÉV  

január 31.                            

13:00 

                                               

14:00 

Vezetőségi értekezlet 

Félévzáró értekezlet 

Tabajdi Zsolt ig. 

Tabajdi Zsolt ig. 

FEBRUÁR 

február 2. Félévi értesítők 

kiadása 

osztályfőnökök 

február 7.                            

08:00 

 

 

                                              

14:00 

                                           

                                              

16:30  

Belső továbbképzés – 

bemutató óra 

(Tanulásban ak. 

tagozat 3-4. o.) 

Munkaközösségi 

értekezletek 

 

Szülői értekezlet 

 

Csóka Hajnalka 

 

 

munkaközösség vezetők 

 

Tabajdi Zsolt ig. 

február 14.                          

14:00 

Farsangi Mulatság ért. ak. tagozat 

munkaközössége 

(Miklósváriné K. Menta) 

február 23.                          

10:00 

Tematikus nap – 

Dunántúli - khgy. 

Tabajdiné B. Ágnes, 

Varga Sándorné 

február 28.                          

14:00 

Vezetőségi értekezlet Tabajdi Zsolt ig. 

február hónap A foglalkoztató III. téli 

kirándulása a 

Normafához 

A foglalkoztató II. 

színházlátogatása 

Mártonné G. Mariann  

 

Miklósváriné K. Menta 
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Dátum Esemény Felelős 

MÁRCIUS 

március 6. Komplex tanulmányi 

verseny nevezési 

határideje 

Varga Sándorné 

március 7.                            

08:00 

 

                                          

                                               

14:00 

Belső továbbképzés – 

bemutató óra 

(Értelmileg ak. tagozat 

aut.2.) 

Munkaközösségi 

értekezlet 

Szirtes Ferencné 

 

 

munkaközösség vezetők 

március 10. szombat Munkanap március 16. 

helyett 

 

március 14.                      

08:00  

 

                                               

10:00 

Március 15-i Ünnepély 

 

Komplex tanulmányi 

verseny házi forduló 

 

Koncz Dezső 

Tanulmányi Verseny 

nevezési határideje 

Szirtes Ferencné, Bögös 

Anna 

 

Tanulásban ak. 

osztályfőnökök, felkészítő 

tanárok 

 

Miklósváriné K. Menta 

március 22.                          

14:00 

Napközis délután – 

„Tavaszi szél vizet 

áraszt…” 

Kovács Tiborné 

március 23.                          

10:00 

Tematikus nap – 

Dunántúli-dombság 

Csóka Hajnalka, Saly 

Szilvia 

március hónap A foglalkoztató III. 

színházlátogatása 

Autista 2. csoport a 

Budai Várba látogat 

Mártonné G. Mariann 

 

Szirtes Ferencné 

ÁPRILIS 

április 4.                               

14:00 

Munkaközösségi 

értekezletek 

munkaközösség vezetők 

április 4-10. között Koncz Dezső 

Tanulmányi Verseny – 

budapesti válogató  

értelmileg ak. tagozaton 

tanítók 

 

április 10. Komplex Tanulmányi 

Verseny – Benedek 

Elek Óvoda, Ált. Isk., 

Speciális Szakiskola, 

EGYMI 

Tanulásban ak. tagozat 

munkaközössége, Varga 

Sándorné 

április 11.                             

10:00 

Költészet Napja – 

iskolai szavaló verseny 

Kneszl Erzsébet 

 Lénártné E. Emőke 

április 16.  Tanítás nélküli 

munkanap - 

Gyurkovics-hét 

megnyitója 

Tabajdi Zsolt ig. 

április 16-20. Gyurkovics-hét vezetőség, mk. vezetők 
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Dátum Esemény Felelős 

április 21. szombat Munkanap április 30. 

helyett 

 

április 25.                             

14:00 

 

                     

Vezetőségi értekezlet 

 

Evezőpados-verseny 

Tabajdi Zsolt ig. 

 

Kalmár Szilvia  

Miklósváriné K. Menta 

április 27. A NETFIT mérések 

befejezésének 

határideje 

Kalmár Szilvia 

Mályi Gábor 

április 30. 

 

Az első évfolyamon a 

háromnegyed éves 

értékelések kiadása 

osztályfőnökök  

április hónap A foglalkoztató II. a 

veresegyházi 

Medvefarmra kirándul 

Miklósváriné K. Menta 

 

MÁJUS 

május 2.                               

14:00 

Munkaközösségi 

értekezlet 

munkaközösség vezetők 

május 9.                               

08:00 

Belső továbbképzés – 

bemutató óra (egyéni 

fejlesztés) 

Korusetzné G. Annamária 

május 11.                             

08:00 

Anyák Napja osztályfőnökök, mk. 

vezetők 

május 17. 10:00 Tematikus nap – 

Északi-khgy. 

Együdné Fortin Johanna, 

Mályi Gábor, Zilai 

Bernadett 

május 18. Tanítás nélküli 

munkanap – tavaszi 

továbbképzés 

 

május 25. Gyereknap Jágerné Jaros Renáta  

Együdné Fortin Johanna 

május 30.                             

10:00  

 

                                               

14:00 

Kihívás Napja 

 

Vezetőségi értekezlet 

Kalmár Szilvia  

Mályi Gábor 

Tabajdi Zsolt ig. 

május hónap A foglalkoztató II. a 

Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtárba (kőbányai 

fiók) látogat 

 

JÚNIUS 

június 1. A NETFIT mérések 

eredményeinek 

feltöltése a rendszerbe 

Kalmár Szilvia 

Mályi Gábor 

június első hete Mosolygós Nap Szőcs Anikó ig.h 
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Dátum Esemény Felelős 

június 6.  Tanítás nélküli 

munkanap – DÖK 

napja 

Mályi Gábor DÖK 

vezetőtanár 

június 15. Utolsó tanítási nap  

június hónap Az autista 2. csoport a 

Szentendrei Skanzenbe 

látogat 

Szirtes Ferencné 

június 18.                             

08:00 

Osztályozó értekezlet Tabajdi Zsolt ig. 

június 20.                             

10:00 

Tanévzáró, ballagás Lénártné E. Emőke 

 Mályi Gábor 

június 22.                             

09:00 

Tanévzáró értekezlet Tabajdi Zsolt ig. 

 
 

3. Nevelő-oktató munka 
 

3.1.Kiemelt nevelési-oktatási feladatok a tanévben 

3.1.1 Óvoda 

A csoport a nevelési évet 9 fővel kezdte meg, a gyerekek 3-7 évesek, ketten 

szeptemberben kezdték meg óvodai életüket. Az intézmény szeptember folyamán költözik 

a központi telephelyre, mely mindenki számára új kihívásokat és örömöket jelent. 

A fejlesztő munkát egy konduktor és egy logopédus segíti 3-3 órában. 

 

Napirend 

7:00-8:30   Gyülekező, egyéni fejlesztés 

8:30-8:45   Mosdóhasználat, tisztálkodás 

8:45-9:15   Reggeli 

 9:15-10:45  Kötelező foglalkozások (egyéni, mikrocsoportos vagy  

   csoportos), játék 

          10:45-11:00   Gyümölcsevés 

11:00-11:55  Levegőzés 

11:55-12:00  Mosdóhasználat, tisztálkodás 

12:00-12:40   Ebéd 

12:40-13:00   Mosdóhasználat, fogmosás, ágyazás, mese 

13:00-14:30   Csendes pihenő 

14:30-14:45   Ébredés, mosdóhasználat 

14:45-15:15   Uzsonna 

15:15-17:00       Játék, folyamatos hazamenetel 
 

Nevelési, fejlesztési célok 

- Olyan csoporton belüli normák, viselkedési szabályok, jó szokások bevezetése, 

kialakítása és megszilárdítása, melyek elősegítik a közösségbe való beilleszkedést. 
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- A szocializációs- és kommunikációs képességek fejlesztése, mely a közvetlen 

környezettől a társadalom irányába halad. 

- A gyermek egyéni képességeinek figyelembevételével, a lehető legnagyobb önállóság 

elérése a mindennapi tevékenységek területén. 

- A csoportos foglalkozások projekt módszerrel, heti témák köré szerveződnek, melyek 

során nagy hangsúlyt kap a tapasztalatszerzés, a szemléltetés, a minél hatékonyabb 

megértés elérése érdekében. 

- A témák alapját az évszakok körforgása képezi, illetve ehhez kapcsolódóan a jeles 

ünnepek és a környezet tevékeny megismerése. 

 

Általános feladatok 

Fontos feladat a szeretetteli, biztonságos légkör megteremtése, mely megalapozza azt a 

bizalmi kapcsolatot, ami a fejlődési folyamatot nagyban elősegíti, támogatja. 

Emellett fontos a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása, melyhez a mindennapos 

információcsere mellett a fogadóórák is hozzájárulnak. A szülők félévente kapják meg a 

gyermekükről készült írásbeli értékelést. 

Hangsúlyt kap az egészséges életmód kialakítása. Mindezek pedig stabil alapját képezik az 

értelmi fejlesztés, nevelés megvalósításának.  

 

Feladatok a 2017-18-as nevelési évre 

Az óvoda 2017 őszén, új telephelyre költözik, aminek kapcsán – az általános feladatokat 

szem előtt tartva – sok új kihívás elé álltja a kicsiket és a felnőtteket. 

- Új helyük barátságossá tétele, eszközeik, játékaik, „tereik” optimális elrendezése. 

- Az új helyszín közös feltérképezése, megismerése, magabiztos tájékozódás 

kialakulásának segítése. 

- Fotós napirendek, hívóképek testre szabása. (protetikus környezet) 

- Fotós-csoportszobás jelenléti tábla aktualizálása 

 

Tervezett tevékenységek 

- Az óvoda közvetlen környezetének megismerése (óvoda, iskola körbejárása, udvar, 

tankert, játszótér, gazdaudvar) 

- Az óvoda tágabb környezetének megismerése, a gyalogos közlekedés alapvető 

tudnivalóinak megismerése, gyakorlása által (naponkénti rövid séták) 

- A tömegközlekedés alapvető szabályainak, lehetőségeinek megismerése, gyakorlása 

(buszozás, vonatozás) 

 

3.1.2 Iskola 

 

Autista csoportok 

Mindkét csoportban nehéz a nevelő – oktató munka. Heterogén az osztályok összetétele, 

összevontan tanulnak különböző tagozat és különböző évfolyam diákjai, egyenként eltérő 

az autizmus foka is. A kiscsoportban négy évismétlő és egy új tanuló van, a nagyokhoz 

pedig a kiscsoportból érkeztek a felsős tanulók. A tanítás hatékonyságához szükséges a 

folyamatos differenciálás, illetve az autista specifikus módszerek alkalmazása. 

Szerencsére már mindkét csoportban két asszisztens segíti a napi munkát. 

A tanítás hatékonyságához szükséges a folyamatos differenciálás, illetve az autizmus 

specifikus módszerek betartása. 
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Oktatási célok és feladatok: 

Feladat, hogy a csoportokba járó gyerekek tanítása egyéni képességeiknek és haladási 

ütemüknek megfelelően történjen. Továbbá a szülőkkel folyamatos kapcsolattartás és 

egyeztetés kiemelt szerepet kap. 

A tanórákon a tanuláshoz való viszony javítása, a motiváltság felkeltése célja lesz a 

tanévnek. Az eltérő képességekből adódóan a legmegfelelőbb tanulási módszerek 

kiválasztása is jelen lesz. Továbbá fontos, hogy a szociális-kommunikációs lemaradás 

minél kisebb legyen. 

 

Nevelési célok és feladatok: 

- tanulók minél sokoldalúbb, minél teljesebb megismerése  

- erkölcsi normák megszilárdítása 

- közösségépítés, az új tanulók beilleszkedésének segítése 

- az iskolai programokon való részvétel erősítése 

- egymásra figyelés, türelem, tolerancia, együttérzés képességének fejlesztése  

- konfliktuskezelés az osztályban 

- kommunikációs készség, mondatokban történő beszéd fejlesztése 

 

Enyhén értelmi fogyatékos tanulók tagozata (tanulásban akadályozottak) 

A gyerekek többsége egyre nehezebb körülmények közül érkezik az iskolába, ezért 

nagyobb hangsúlyt kap a gyermekek nevelése. Nagyon fontos alakítani, fejleszteni a 

személyiségüket, értékeket közvetíteni feléjük. Erre jó alkalmak az iskolánkban 

hagyományosan megtartott ünnepélyek, megemlékezések, valamint a mindennapok 

értékközvetítő munkája. Cél a gyerekek csoportjait jó közösséggé formálni, szeressenek 

együtt dolgozni, játszani, segítsék egymást. Sokat segít az erkölcstan nevű tárgy, ahol 

alapvető erkölcsi fogalmakkal, viselkedési normákkal ismertetjük meg a gyerekeket, de 

nem csak a tantárgy keretein belül, hanem a mindennapokban is. 

Fontos feladatunk alsó tagozaton, hogy az alapvető készségek és képességek 

kialakítását és fejlesztését biztosítsuk, valamint a tantervi követelmények alapján a 

tananyag elsajátításához, képességeikhez mérten minden segítséget megadjunk. Felső 

tagozaton az önálló ismeretszerzés, tanulási technikák fejlesztése, a szövegértés fontos 

szerephez jut. Nyolcadik évfolyamon az egész tanévet átszövi a pályaválasztás 

előkészítése, több iskolába is ellátogatnak. 

A tanulók egyéni differenciálása oktatás során elengedhetetlen, gyakorlatorientált, a 

mindennapi élet tevékenységeire felkészítő képzés megvalósítása, az életvezetési technikák 

fejlesztése is cél minden évfolyamon. 

 

Nevelési célok és feladatok 

- a gyermekek egyéni személyiségének, sokoldalúságának megismerése (új tanulók) 

- szabálykövető viselkedés kialakítása 

- színes és egyedi programokon való részvétel, közös élmények 

- egymásra figyelés, türelem, tolerancia, együttérzés képességének fejlesztése  

- környezetvédelem, közvetlen és tágabb környezetünk rendben és tisztán tartása 

- barátságos légkör kialakítása az osztálytermekben, tanórákon 

- helyes önértékelésre való képesség fejlesztése 

- kommunikációs készség fejlesztése 

- egészséges nemzettudatra nevelés. 

- iskolai ünnepélyeken való színvonalas szereplés. 

- komplex tanulmányi versenyen eredményes részvétel (felső tagozat) 
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-  társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

 

Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók tagozata (értelmileg akadályozott) 

A három csoport mindegyike összevonásban működik. A csoportokon belül az életkori 

különbségeknél nagyobb nehézséget jelent, hogy mindegyikben megtalálhatóak azok a 

gyermekek, akik szinte alig, illetve az elvárási rendszernek megfelelően nem 

fejleszthetőek.  

A pedagógusoknak naponta okoz nehézséget az ő foglalkoztatásuk, beillesztésük. A 

tantárgyi koncentráción alapulva minden tantárgy szorosan kapcsolódik egymáshoz, és 

egységesen egy globális fejlesztés megteremtése a cél. Ennek keretében egy-egy téma 

feldolgozását minden tantárgyon belül megpróbáljuk megvalósítani.  

Tanítási órákon a gyermekekkel hatékonyan csak kétszemélyes kapcsolatban lehet 

tanulni, mivel állandó motiválást, segítséget, megerősítést igényelnek. A tanulási munkát 

gyógypedagógiai asszisztens segíti. Cél, hogy egy viszonylagos rendszer legyen a 

hétköznapokban, amikbe a gyerekek kapaszkodni tudnak, és ami elősegíti fejlődésüket. 

Ehhez szükség van a következetességre, az állandó célkitűzésre, ellenőrzésre, 

megsegítésre, motiválásra és jutalmazásra. 

Fő feladat egy barátságos és biztonságos légkör megteremtése melyben a tanulás öröm és 

nem kényszer. 

 

Nevelési célok: 

- Önkiszolgálás fejlesztése: 

- Önállóságra nevelés 

- Önvédelem (tudjanak „nem”-et mondani) 

- Beszédfejlesztés: köszönés, szókincsbővítés 

- A gyermekek társas kapcsolatokban kezdeményezők, segítőkészek legyenek, 

- Csoportban tudjanak együtt dolgozni, egyes gyermekek irányítani is 

- Szerepet kap a felnőttekhez való illedelmes viszony, a tanuláshoz, iskolai munkához 

való megfelelő magatartás kialakítása 

- Helyes, reális énkép fejlesztése 
 

3.2. Statisztikai mutatók elemzése (csoportlétszámok, tanulólétszám 

változásából adódó feladatok) 

 

Induló csoportok, létszámok (2017. szeptember) 

Tagozat Osztály Létszám  Egyéb információ 

Óvoda  Szivárvány 

csoport 

  9 fő vegyes korcsoportúak 

Autisták 1. csoport  8 fő 

 

vegyes korcsoport és 

tagozat  

2. csoport   9 fő vegyes korcsoport és 

tagozat 

Értelmileg 

akadályozottak 

I. csoport   8 fő összevont csoport, 1. és 

2. évfolyam 

II. csoport   7 fő összevont csoport, 3. és 

5. évfolyam 
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Tagozat Osztály Létszám  Egyéb információ 

III. csoport   11 fő összevont csoport 

7-8. évfolyam 

Tanulásban 

akadályozottak 

1. osztály   7 fő 1. évfolyam                                            

2. osztály   5 fő 2. évfolyam 

3-4. osztály   7 fő összevont osztály, 3. és 

4. évfolyam                                            

5-6. osztály   8 fő összevont osztály, 5. és 

6. évfolyam                                            

7-8. osztály    8 fő 

 

összevont osztály, 7. és 

8. évfolyam                                            

Fejlesztő 

nevelés - 

oktatás 

-    2 fő - 

Összesen 1 óvodai 

csoport 

10 

tanulócsoport 

89 fő - 
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        1. ábra Szeptemberi tanulólétszámok változása 

 

Az ábra is mutatja az elmúlt évek létszámának változását. A 2016. évi hirtelen 

növekedésbe az óvodai létszám (tavaly 8 fővel indult az óvoda) beleszámít, de ezen kívül 

is nagy a létszámok utóbbi évekbeli emelkedése. 

Tanulólétszámunk ismét 7 fővel nőtt az elmúlt évben. Ez azt jelenti, hogy egy 

csoportot kellett indítanunk, így tanulócsoportjaink száma 10 lett. Nagyon pozitív dolog, 

hogy hosszú évek óta először indult csak elsős és másodikos tanulókból álló osztály, így 

nincs összevonás ezeken az évfolyamokon. Igen fontos ez szakmailag, mert tanulóink 

összetétele igen heterogén, más- más képességterületek igényelnek nagyobb fejlesztést, az 

összevonás szinte lehetetlenné tette a hatékony munkát, pedig az első évfolyamokon lehet 

megalapozni azokat a készségeket, amire a későbbi ismeretszerzés épülhet. 

Az öröm mellett gond is a csoportindítás, mert, bár érkeztek új kollégák, tovább 

nehezítette a pedagógushiányt. Másik vonzata a tanterem, illetve helyhiány. Egyre 

szűkösebben férünk el, hiszen minden évben emelkedik létszámunk. 
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Gyógypedagógiai asszisztenseink nélkülözhetetlenek a napi munkában. Minden csoportban 

van asszisztens, akik a gyerekek beérkezésétől, távozásukig kísérik mindennapjaikat, napi 

kapcsolatban állnak a szülőkkel, segítik a munkánkat.  
 

3.3. Tanulói neveltségi szintből és teljesítményekből adódó feladatok 

    3.3.1. Magatartás, szorgalom javítására tervezett intézkedések 

Kirívó magatartási probléma nem volt az elmúlt tanévekben. Elmondható, hogy jó a 

gyerekek neveltségi szintje, ezt a magatartásjegyek is tükrözik. Néhány esetben fordult 

csak elő az elmúlt tanévben kisebb fegyelmezetlenség, de azt minden esetben vagy 

gyógyszer beállítási probléma, vagy szülői következetlenségből adódó hiányosság okozta 

(engedékenység, következetlenség, iskolai normákhoz nem alkalmazkodó tanulói 

magatartás). 

A jó neveltségi szintet a viszonylag kis létszám (oda tudunk figyelni a gyerekek apró 

jelzéseire is), illetve a szülőkkel történő rendszeres, hatékony párbeszéd eredményezi. 

A szorgalom terén van változtatnivaló: tanév végén évről évre kiderül, hogy kicsit 

felülértékeljük tanulóink teljesítményét. Iskolai szinten „jó” szorgalom az átlag, ami a napi 

tapasztalatoknál jobb értékelés. Betudható ez a pedagógusok toleranciájának, motivációs 

eszközének. Figyelni kell arra, hogy reális értékelést nyújtsunk, ne csak a jót vegyük észre, 

hanem a hiányosságokat is. Fontos ez, mert a gyerekek reális énképét, felelősségvállalását 

cselekedetei következményeit, csak így tudjuk formálni. 
 

3.3.2. Hiányzások csökkentése 

Kirívó hiányzás két esetben volt az elmúlt tanévben, olyan, ami a gyermek (szülő) 

felelőssége. Osztályozó, illetve javítóvizsga lett az eredménye annak, hogy sokat voltak 

ezek a tanulók távol.  

A vizsgákon elégtelenül teljesítettek, mindketten osztályt ismételnek. Szomorú ez azért is, 

mert egyikük nem tudott emiatt elballagni, és felvették volna szakiskolába, ha teljesíti a 

tanévet. 

A szülőkkel megbeszéltük a tennivalókat, az elvárásokat, remélhetőleg ez az év sikeresebb 

lesz. 

A többi eset indokolt volt: egészségügyi probléma, kórházi tartózkodás volt a hiányzások 

oka. 

A hiányzásokat, késéseket szigorúan vesszük, minden esetben jegyezzük. Szülői 

értekezleten felhívtuk a szülők figyelmét a késések, igazolatlan távollétek 

következményeire (pl. reggeli néhány perces késések összeadódnak, igazolatlan órát 

eredményezhetnek).  

Igazolatlan órák esetén először a szülőnek jelzünk, majd az előírás szerint értesítjük a 

szükséges hatóságokat. 

 

3.3.3. Fegyelmi problémák kezelése 

Az elmúlt években nem volt szükség fegyelmi intézkedésre. 

 

3.3.4. Felmentések 

Ebben a tanévben egy magántanuló van. 
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Két tanulónak van értékelés és osztályozás alól felmentése, összesen három tantárgyból. 
 

3.3.5. Munkára nevelés, együttműködés felnőttekkel, közösségi munka, közösségi    

szolgálat  szervezése 

Kiemelt helyen szerepel nevelési céljaink között az önkiszolgálás és a munkára nevelés. 

A foglalkoztató tagozaton az önkiszolgálás szintjének fejlesztése minden gyerek esetében 

fontos, hiszen így juthatnak el az önállóság magasabb fokára. Bár foglalkoztatóban van 

ilyen elnevezésű tantárgy is, be kell építeni a mindennapi tevékenységbe a fejlesztést. 

Ugyanez vonatkozik a tanulásban akadályozottak tagozatára is, csak magasabbak az 

elvárások. A gyerekek besegítenek az étkezések körüli teendőkbe (terítés), illetve 

tantermük tisztántartásába, dekorálásába. 

A kerettanterv szabadon tervezhető órakeretéből minden évfolyamon használtunk fel az 

életvitel tantárgy óraszámainak emelésére. 

Az iskola elhelyezkedése és adottságai segítik munkánkat. A kert lehetőséget biztosít arra, 

hogy a gyerekek az évszakok adta kerti munkákba besegítsenek: virágot öntöznek, 

söprögetnek, levelet gereblyéznek, segítenek havat lapátolni. A tankertben a 

kertgondozásba nyernek bepillantást, hiszen az osztályok saját ágyással rendelkeznek. 

Gazdaudvarunk segíti a haszonállatok megismerését, ellátásukba, gondozásukba 

felügyelettel bekapcsolódhatnak.  

 

3.4.Tanulmányi tevékenység 

3.4.1. Tantervi rendszer  

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11. melléklete alapján, tagozatainkon két 

kerettantervet használunk: kerettantervet az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-

8. évfolyamig, illetve a középsúlyosan fogyatékos tanulók számára készült tantervet. 

Autista csoportjainkban mindkettő jelen van, az egyes gyerekek BNO kódjának 

megfelelően tanulnak egyik, vagy másik kerettanterv szerint. 

 

3.4.2. Idegen nyelvek 

Tanulásban akadályozott 7-8. osztályos tanulóink (az autista csoport tanulói is) angol 

nyelvet tanulnak heti 2-2 órában. 
 

3.4.3. Hit és erkölcstan 

Minden évben biztosítjuk a szülőknek a választás lehetőségét, így áll össze a létszám, 

hogy az etika, vagy a hittan foglalkozást látogatja-e a gyermek a tanév során. Ebben a 

tanévben 13 fő választotta a hittant. 

Az etika/hit és erkölcstan tantárgyakat összevonásban tanítjuk, de külön foglalkozásokat 

tartunk az alsó és a felső tagozatos, illetve az autista tanulóknak is.  

Az összevonás pozitív lehetőségeket rejt magában, mert így nem csak az 

osztálytársaknak, hanem különböző életkorú, és osztályfokú gyermekeknek nyílik 

lehetősége közös gondolkodásra, tanulásra, játékra. Az elmúlt években így szerveztük 

ezeket az órákat, és kedvezőek a tapasztalatok. 
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3.4.4. Mindennapos testnevelés 

10 csoportunk ellátása hetente 50 testnevelés órát jelent. A mozgáslehetőségek 

bővítésére hetente három tömegsport foglalkozást terveztünk, illetve folytatódik a lovaglás 

is minden osztály számára heti egy alkalommal.  

A testnevelés órák koordinálása nehéz feladat a kisméretű tornaszobában. Segítséget jelent, 

hogy a konténer óvoda egyik termében tudunk mozgásfejlesztést tartani átadás után. Igaz, 

ez nem teszi lehetővé a teljes értékű testnevelés megtartását, de csendesebb 

tevékenységekhez megfelelő délelőttönként (gyógytestnevelés, evezőpad használata). 

Az udvar is jó lehetőséget biztosít sportrendezvények, napközis délutánok tartásához, de a 

tanulók élvezik a mindennapokban is. Mozgáslehetőséget biztosít a délelőtti szünetekben, 

és a napköziben is. 
 

3.4.5. Napközi, tanulószoba, egész napos iskola 

Délutánonként változatos programokat kínálunk tanulóinknak, napközit, ezen belül 

napközis délutánokat, szakköröket, tömegsportot. 

Napközi: 

Napközis csoportjainkat tagozatonként szervezzük, ennek megfelelően van egy - egy 

csoport az autista, az értelmileg akadályozott és a tanulásban akadályozott alsós tanulók 

számára.  

A tanulásban akadályozott felsősök tanulószobát vehetnek igénybe. 

Délutánonként a tanulás előtt, illetve péntek délutánonként szervezik a csoportok a 

különböző elfoglaltságokat: kézműves-, kulturális- manuális foglalkozásokat. Ebben az 

időszakban van lehetőség udvari levegőzésre, játékra is. Két órától tanulnak a csoportok, 

majd uzsonna következik, és az iskolában maradó gyerekek ügyeletben foglalkoztatva 

várják meg szüleiket, a hazaindulás időpontját. 

Nagy hangsúlyt fektetünk minden korcsoportban az önkiszolgálás fejlesztésére, a helyes 

higiénés szokások megismerésére, a kulturált étkezés elsajátítására. Mindezek mellett a 

napköziben van lehetőség a szabadidő hasznos, kulturált eltöltését megismertetni, a 

gyerekek társas kapcsolatait mélyíteni. 
 

3.4.6. Szakkörök  

- színjátszó szakkör 

- táncszakkör 

- barkács szakkör 

- tömegsport szakkör indul ebben a tanévben 

 Szakköreink tanulási idő után, három órától vehetők igénybe. Ez az időbeosztás 

biztosítja a megfelelő felkészülést, elegendő tanulási időt biztosítva a másnapi órákra. A 

szakköröket bárki igénybe veheti, térítésmentesen állnak a gyerekek rendelkezésére. 

Fontosnak tartottuk a szülők előzetes tájékoztatását (az első szülői értekezleten 

megtörtént), hogy felmérhessék gyermekük időbeosztását, érdeklődési körét. A 

jelentkezési lap kitöltésével egész tanévben részt vesz a gyermek az adott délutáni 

foglalkozáson. 
 

 

3.4.7. Iskolai könyvtári munka 

Ebben a tanévben ismét széles lehetőséget biztosít a könyvtár a gyerekek számára: 
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- könyvtári órák megtartását, heti 1 alkalommal (két tagozatunkon) 

- illetve délutánonkénti nyitva tartást, amely segítheti a tanulmányi munkát, és 

szórakozást, kikapcsolódást nyújt (helyben olvasás, kölcsönzés) 

 

A könyv- és könyvtárhasználati óra tananyaga a magyar nyelv és irodalom és az 

informatika tantárgy óráiba épül be, de valamennyi tantárgy tananyagához kapcsolható, a 

megszerzett ismeretek minden tantárgynál használhatóak. 

 

Az órák célja: 

- A könyvek és könyvtárak iránti érdeklődés felkeltése, és szinten tartása     

- Az olvasás megszerettetése és igénnyé alakítása 

- A könyvtári viselkedés helyes szabályainak ismertetése és gyakoroltatása 

- A különböző információhordozók megismertetése 

- Felkészítés az önálló ismeretszerzésre 

 
Tevékenységek: 

Tanulásban akadályozott 1–4. évfolyam 

Ebben az időszakban a könyvtári ismeretek tapasztalati, élményszerzésen alapuló 

elsajátítása jellemző. Nagy szerepe van a játéknak, szerepjátéknak, a mesének, az érzelmi 

megközelítésnek, a vizuális és verbális kommunikáció összekapcsolásának, az irodalmi 

élmények cselekvéses megjelenítésének. A legfontosabb a könyvtár, a könyvtárban 

végezhető tevékenységek megszerettetése, az elvárható viselkedési normák, használati 

szabályok elfogadtatása. 

A főbb dokumentumfajták (könyv, folyóirat, újság, audiovizuális ismerethordozók) 

megkülönböztetése. Az életkornak megfelelő segédkönyvek használatát is megismerik a 

tanulók. 

 

Tanulásban akadályozott 5-8. évfolyam 

- Osztály-könyvtárosi rendszer bevezetése 

- Különböző dokumentumtípusok ismerete és használata (könyv, időszaki kiadvány, 

sajtótermékek, audiovizuális ismerethordozók) 

- Segédkönyvek használata (szótár, lexikon, enciklopédia) 

- A betűrendes leíró katalógus ismerete 

- A sajtótermékek (napilap, hetilap, folyóirat) ismerete 

- A kézikönyvtár dokumentumainak ismerete és használata 

- Egyszerűbb tantárgyi témák feldolgozása egy-két nyomtatott forrás felhasználásával 

- Feladatok önálló megoldása, több forrás felhasználásával 

 

Értelmileg akadályozott tagozata 

I. csoport 

- Mondókák tanulása, képeskönyvek lapozgatása, rövid versek és mesék bemutatása 

II. csoport 

- Gyerekversek tanulása, gyereknovellák bemutatása, képes ismeretközlő könyvek 

lapozgatása 

 III. csoport 

- Ismeretközlő gyerekkönyv sorozatok, gyerekenciklopédiák, gyereklexikonok 

lapozgatása  

 

Egész évben folyamatos feladatok 
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- A könyvtári dokumentumok kezelése, a könyvtári katalógus vezetése 

- A faliújság gondozása  

- A könyvtárat érintő pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 

- Együttműködés a munkaközösség vezetőkkel, a szaktanárokkal és az 

osztályfőnökökkel, az iskolai programok megvalósításában 
 

3.4.8. Szabadidős tevékenységek, kulturális programok, kirándulás 

Az iskolába lépéstől fontos feladat, hogy a gyermekek magabiztosan lépjenek ki 

megszokott környezetükből, tudjanak közlekedni, nyitottak, fogékonyak legyenek a 

tartalmas szabadidő eltöltésére. Mindezt meg kell nekik mutatni, meg kell tanítani. 

Elvünk, hogy életkornak és állapotnak megfelelő programokat kell keresni, és fokozatosan 

lehet emelni a program hosszát, a megtett távolságot. Ennek megfelelően elsős osztályaink, 

a kerülettel ismerkednek, felsőseink már Budapest, és az ország nevezetességeivel 

ismerkednek osztálykeretben.  

Tervezett programok az osztályfőnöki munkatervek alapján: 

 Autista 1. csoport:  

- séta az iskola környékén 

- tavasszal osztálykirándulás a szülők bevonásával 

  

 Autista 2. csoport:  

- hagyományokhoz köthető programok (szüret, Márton –napi kirándulás),  

- Suli – mozi program 

- osztálykirándulás 

 

 Foglalkoztató I.:  

- a Keresztúri Piac látogatása  

- látogatás a kerületi tűzoltóságon 

- adventi vásár 

- gyermek előadás látogatása (Vigyázó S. Művelődési Ház) 

 

 Foglalkoztató II.:  

- a Nagytétényi Kastélymúzeum látogatása 

-  részvétel a budapesti karácsonyi vásáron 

-  látogatás az Uránia Nemzeti Filmszínházban 

-  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Kőbányai Fiók) megtekintése 

 

   Foglalkoztató III.     

- kirándulás a Budai Várba 

- a Budapesti Bábszínház előadásának megtekintése 

- A zene mindenkié - a Parafónia együttes koncertje 

- kirándulás a Normafához 

- színházlátogatás 

 

Tanulásban akadályozott 1. osztály: 

- séta az iskola környékén, és a kerületben 

 

Tanulásban akadályozott 2. osztály: 

- séta az iskola környékén, és a kerületben 
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Tanulásban akadályozott 3-4. osztály: 

- kerékpáros túra a Naplás tóhoz 

 

Tanulásban akadályozott 5-6. osztály: 

- a Szentendrei Skanzen megtekintése 

- a gödöllői Grassalkovich Kastély kiállításának látogatása 

 

 

Tanulásban akadályozott 7-8. osztály: 

- pályaválasztással kapcsolatos külső programok 
 

Mindezek mellett aktuális programokhoz kapcsolódunk iskolai szervezéssel is minden 

évben (színház- mozi látogatások, kiállítások, Operaház, parlament látogatása). A tanév 

végén mindig együtt kirándul az iskola: az ország egy- egy nevezetes helyét látogatjuk 

meg, amely a tanulmányokhoz köthető (tavaly év végén Egerben jártunk). 
 

3.4.9. A tanulók fejlődésének nyomon követése  

Tanulóink fejlődését folyamatosan nyomon követjük.  

Belépéskor sok időt fordítunk a gyerekek megismerésre, a szülőkkel történő egyéni 

beszélgetéseken ismerjük meg a gyermek szokásait, korábbi fejlődését. Hasznos 

információk hangzanak el ilyenkor, mert nemcsak a gyermekről, hanem a szülőkről és 

kettejük kapcsolatáról is sok információhoz lehet jutni. Kiemelten fontos ez a beszélgetés 

óvodába lépő gyermekeinknél. 

Fontos kiindulópontunk a szakértői bizottságok véleménye is.  A szakvéleményben leírtak 

alapján tervezzük munkánkat, a leírtakat kiegészítjük saját megfigyeléseinkkel, 

méréseinkkel. 

Tanév elején diagnosztikus mérések zajlanak minden évben. A fejlesztők, óvónők, 

gyógypedagógusok erre alapozva kezdik meg a fejlesztési tervek összeállítását.  

Rendszeres számonkéréssel győződünk meg az elsajátított ismeretekről. Szóbeli, írásbeli 

feleletekkel, tananyagok végén témazáró dolgozatok íratásával. Tanév végén szintén 

ellenőrizzük a gyermekek tudását tantárgyanként. 

Értelmileg akadályozott tagozatunkon P.A.C.1. mérés mutatja meg az egyéni fejlődési 

szinteket. 

 

3.5.Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység 

Iskolánkban, mivel az alacsonyabb osztálylétszámok miatt minden gyermek hátterét, 

problémáját ismerjük, nincs külön megbízott felelőse a gyermekvédelmi feladatoknak. 

Minden osztályfőnök és betanító pedagógus az általa tanított gyermekekre figyel, értük 

felel. Az igazgatóhelyettes fogja össze ezt a feladatot, az osztályfőnökök jelzései alapján, 

az igazgatóval megbeszélve teszi meg a szükséges lépéseket.  

Ez a rendszer bevált, jól működik. A Gyermekjóléti Központ munkatársaival szoros 

együttműködésben dolgozunk, jó a munkakapcsolat. Szükséges esetekben a Gyámhivatal 

felé is küldünk jelzéseket. Évente több alkalommal járunk gyermekvédelmi tárgyalásokra, 

védelembe vételi eljárásokra.  
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3.6. Gyermek- és tanulói jogok érvényesülése, diák önkormányzati tevékenység 

Az iskola tanulóinak, a diákönkormányzattal kapcsolatos tevékenységét az ENSZ 

Gyermeki Jogok Egyezménye, az oktatási törvény előírásai, az iskolai SzMSz, és az 

Iskolai Házirend által szabályozza. A diákönkormányzatnak joga van az iskolai élet - 

közvetlenül a tanulókat érintő kérdéseiben - alakításában részt venni. 

Az iskolai demokrácia gyakorlásának egyik legfontosabb intézménye, színtere, a diákok 

ennek segítségével tudják elsajátítani azokat az alapvető ismereteket, amelyek szükségesek 

lesznek az állampolgári jogok gyakorlásához. A diákönkormányzat munkájának, 

rendezvényeinek segítése minden pedagógus feladata. 

Cél, hogy gyermekeink olyan közösségi tevékenységben vegyenek részt, amely segítik 

őket eligazodni az emberi közösségek rendszerében, a demokrácia intézményeiben. 

Ismerjék fel saját és mások értékeit, amennyire képességeik engedik, törekedjenek a 

pozitív énkép kialakítására, fogadják el a másságot, illetve tartsák tiszteletben a másik 

ember egyéni sajátosságait, értékeit.  
 

A részletes program: 

szeptember: Diákönkormányzat alakuló ülése 

október Jeles napok megbeszélése, kapcsolódási lehetőségek az iskola 

munkatervéhez 

november Az iskolai sporteszközök használatának megbeszélése 

december Mikulás-nap szervezésében segítségnyújtás felelős: Mályi Gábor 

január Félévi értékelés; 

február: Farsangi mulatság megszervezésében segítségnyújtás, felelős: Mályi 

Gábor 

március-

április: 
Gyurkovics hét munkálatainak segítése 

május: Diák önkormányzati nap, Gyermeknap 
 

3.7. Környezetvédelmi és egészségügyi nevelés 

Tanulóink esetében mindkét nevelési terület kiemelt figyelmet kap napi munkánk során. 

Jellemző, hogy a gyerekek egy része igen egyszerű életkörülmények közül, minimális 

igényszinttel érkezik, ahol a szülők nem fordítanak figyelmet a nevelés e területeire. 

Ilyenkor a szemléletformálás az iskola feladata. A többiek esetében a jó szokások 

rögzítése, begyakorlása, megerősítése a cél. 

Ebben a tanévben egy új előadássorozat látogat el iskolánkba, amely a 

környezetvédelemmel, szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozik, illetve az ehhez 

kapcsolódó újrahasznosítás témakört is érinti. Minden érdeklődő osztály számára tartanak 

órákat, ahol interaktív módon, tapasztalatszerzéssel, manuális tevékenykedtetéssel 

nyújtanak ismereteket a szakemberek. Nagyon jó kezdeményezés, érdeklődve várjuk. 

A környezetvédelmi és egészségügyi nevelés az alábbi területeken jelenik meg munkánk 

során: 
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- tantárgyakba beépítve  

- előadások kapcsán (külső meghívottak) 

- a védőnő előadásaiban 

- tanulmányi kirándulások alkalmával  

- sportnapok szervezésével  

- osztályfőnöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák érintésével 

- szabadidős programokon 

- egészségnapokon 

- jeles napok tartásával 

- a napköziben 

- iskola udvarának szépítése, ápolása 

- tankert művelése, komposztálás 
 

4.  Iskolai munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatok 

2017. augusztus 29-én intézményünk minden dolgozója részt vett a munka- tűz- és 

balesetvédelmi oktatáson. Az oktatást külső szakember tartja meg évente. 
 

5. Vezetői ellenőrzési feladatok 

 Az éves ellenőrzési tervet ld. a mellékletben. 

Ebben a tanévben is folyamatos ellenőrzéseket tervezünk, ami a dokumentációra, 

munkavégzés minőségére, munkafegyelemre egyaránt kiterjed.  

Több olyan szabályozót készítünk évről évre, ami a vezetőség számára könnyíti az 

ellenőrzést (asszisztensek ebédrendje, ügyeleti rendek, asszisztensek pihenőideje, 

terembeosztások). 

Az elmúlt év óralátogatásai, ellenőrzései azt mutatták, hogy az érintettekkel való 

szakmailag alátámasztott, alapos megbeszélések, értékelések, pozitív elmozdulást 

eredményeztek. 

Mindezek mellett ellenőrizzük egyes programjaink felelőseinek összeállított tervezeteit, 

előre elkészítik az egyes ünnepélyek, események forgatókönyveit, így tudjuk a magas 

színvonalat folyamatosan biztosítani.  

Sokat javult az elmúlt évben az adminisztráció pontossága, minősége és a határidők 

betartása, de ezeknek a területeknek a fejlesztése szükséges továbbra is. 

 

6. A minőségfejlesztés feladatai 

Ebben a tanévben több külső ellenőrzés várható. Intézményértékelés és gyakornoki 

minősítő vizsga egyaránt. Munkacsoportunk megalakult, időben elkezdi a felkészülést a 

feladatok elvégzésére. 

A minőségfejlesztés más területeken is beépül a napi munkába:  

- Szakmai munka  

- Az iskolai élet egészére vonatkozik a minőségi ellátás. Ezt csak megfelelő, folyamatos 

felkészültséggel lehet jó szinten tartani (továbbképzések, lelkiismeretes felkészülés a 

napi munkára) 

- Ellenőrzések, értékelések 

- (ld. Ellenőrzési terv, ld. 5. pont) 

- Mérések (ld. feljebb 3.4.9. pont) 
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- Tanügyi dokumentumok 

- Iskolai alapdokumentumainkat igyekszünk folyamatosan igazítani a változásokhoz.  

- A napi ellátáshoz szükséges dokumentumokat (tanmenetek, tervezetek), az ellenőrzési 

tervben rögzítettek időpontjára, az intézményi elvárásoknak megfelelően készítik el az 

érintettek. 

- Továbbképzések 

- Pedagógusainkat, dolgozóinkat támogatjuk tanulmányi munkájuk során. Belső 

helyettesítésekkel, rugalmas munkaidő szervezéssel segítjük őket. Ebben a tanévben 

két fő kezdte meg tanulmányait az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolán (gyógypedagógia 

és autizmus szakirány) 

- Szakmai együttműködésre törekszünk. Keressük az együttműködési lehetőségeket 

hasonló intézményekkel, szakmai együttműködés érdekében. A kerület intézményeivel 

jó munkakapcsolatunk alakult ki az évek során, megőrizni, fejleszteni törekszünk 

ezeket. 

- Referenciaintézményként fogadjuk a gyógypedagógus hallgatókat, évente többen itt 

készülnek fel a gyakorlati munkára. Ebben a tanévben is jelentkeztek már (értelmileg 

akadályozott tagozatra) 
 

7. Dokumentációs tevékenység 

A dokumentáció vezetéséhez minden szükséges eszközt időben beszereztünk a tanév 

tervezésekor. Intézményünkben a dokumentálás még papír alapon történik, de ebben a 

tanévben továbbképzésen felkészülünk az e- napló bevezetésére. 

Nagyon sokféle dokumentumtípust használunk, tagozatonként eltérő naplókat, illetve az 

óvodai nevelés dokumentumait. A rehabilitációs foglalkozásokat, szakköröket is más- más 

naplóban kell rögzíteni. Mindez nehezíti az ellenőrzést és terheket ró a pedagógusokra.  

Az összevonások okozta többlet adminisztráció a legnehezebb. Minden évfolyam 

tananyagát külön kell rögzíteni, illetve ha két tagozat is összevonásra került (autista 1-2. 

csoport), az eltérő naplóformátum miatt két napló vezetésére kényszerülnek az ott tanítók. 
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II. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZET 

 

1. Helyzetelemzés 
 

1.Tárgyi feltételek 

 

Utazó tanáraink a fogadó intézményekben tartják foglalkozásaikat, így tárgyi feltételeiket – a 

fejlesztő eszközök kivételével - a fogadó intézmények biztosítják. Ezek az intézmények 

változatos tárgyi feltételekkel rendelkeznek. Van, ahol rendelkezésünkre áll a foglalkozásra 

alkalmas terem, fejlesztő szoba, és vannak olyan helyszínek, ahol még mindig a rehabilitációs 

órák megtartására alkalmatlan helyiséget (pl. szertárt, stb.) bocsátanak rendelkezésünkre. 

Pozitív, hogy az egyik iskolában, ebben az évben alakítottak ki utazó tanári fejlesztésre is 

szolgáló helyiséget. A munkavégzéshez szükséges egyéb feltételt, - pl. papír-írószeres 

felszerelés, fénymásolási lehetőség - az intézmények többsége továbbra sem tudja megoldani, 

ezért saját intézményünk biztosítja a fejlesztéshez szükséges további eszközöket. 

 

 

2. Személyi feltételek 

 

 

Végzettség 

Munkatársak 

száma 

 

Megjegyzés 

Komplex fejlesztés 

 

Gyógypedagógus teljes 

állásban 

 

5 fő 

 

Közülük 1 fő munkaközösség-vezető, 1 fő 

mesterpedagógus, 1 fő ig.h. 6 órában. 

Az iskolából áttanító 

gyógypedagógus 

5 fő  

Logopédia 

Logopédus teljes állásban 2 fő  

Logopédus részmunkaidős 4 fő  

Logopédus óraadó 1 fő  

Mozgásfejlesztés 

Konduktor 5 fő Közülük 2 fő gyakornok. 

Konduktor 

részmunkaidőben 

1 fő  

Az iskolából áttanító 

konduktor 

1 fő  

 

Összesen 

 

24 fő 
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A tanév elején két munkaközösség alakult: egy Logopédiai és egy a komplex, a halmozottan 

sérültek otthoni ellátását, valamint a mozgásfejlesztést is összefogó úgynevezett Kon-plex 

munkaközösség. 

A személyi feltételek kapcsán pozitív, hogy a konduktorok száma a tanév elején emelkedett, 

így jobban eloszthatóvá váltak az intézmények. Munkájukat azonban így is nehezíti, hogy 

igen nagyszámú gyermeket, tanulót kell ellátniuk 1–1 órában, és a pályakezdő fiatal 

konduktoroknak szüksége van mentorálásra, segítségre. Az ellátást ezért úgy szerveztük, hogy 

a mentoroknak is legyen órájuk abban az intézményben, ahol a gyakornok végzi a fejlesztést. 

A logopédiai ellátás változatlanul súlyos teher a két főállású kollégának, az ellátást csak 

részmunkaidős, illetve óraadó kollégákkal tudjuk megoldani. 

A komplex fejlesztés ellátása is egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. Az előző tanévek során 

folyamatosan jeleztük az ellátandó gyermekek, tanulók létszámának növekedését. Jelenleg 

olyan magas óraszámokkal, tanulói létszámokkal kell szembenéznünk, melyet személyi 

feltételeink nem bírnak követni. A helyzet megoldása érdekében számba vettük a 

lehetőségeket, és – amennyiben a Tankerület engedélyezi – a 7-8. osztályos, valamint 

középiskolás gyerekeket túlórában tervezzük majd ellátni. Amennyiben a legnagyobbak 

ellátása ilyen módon megoldódik, még akkor is szükségünk van az iskolai tagozatról áttanító 

kollégákra. 

 

3. A jelen tanévkezdés összehasonlítása az elmúlt évek adataival 

 

 

Tanév 

Rendelkezésre álló 

óraszámok 

 

Ellátandó gyerekek 

száma 

 

Ellátandó óraszám 

2015-16 256 óra 176 fő 543 óra 

2016-17 237 óra 213 fő 596 óra 

2017-18 275 óra 236*fő 603*óra 

• A számokhoz tartozó adatokat ld. 4.2. pontnál 

 

Az adatokból nyomon követhető, hogy az ellátandó gyermekek száma az elmúlt évekhez 

képest ebben az évben is nőtt. Kedvező változás viszont, hogy a felvett konduktor kollégák 

beállásával a mozgásfejlesztés területén csökkent a tavalyi évi már-már elviselhetetlen 

terhelés. Sajnos a logopédia és a komplex fejlesztés továbbra sincs könnyű helyzetben. A 

logopédus és gyógypedagógus hiány változatlanul nagy, ezért a 7-8. osztályos, valamint 

középiskolás gyermekeket várhatóan túlórában tudjuk majd ellátni. 

 

 

4. Intézményi társadalmi környezet (kapcsolattartás a szülőkkel, 

intézményekkel) 

 

Munkatársaink jelenleg a kerület 13 óvodájába, valamint 12 iskolájába járó SNI-s gyermek 

számára biztosítják a habilitációs foglalkozásokat. Tapasztaljuk a fogadó intézmények 

sajátosságait, hangsúlyait. Jellegében minden intézménynek érthetően más az arculata. 

A szülőkkel való kapcsolatot is nagyon fontosnak tartjuk. Kapcsolatokat kell ápolnunk, 

alkalmazkodva gondolkodásmódjukhoz, értékrendjükhöz. 
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A szülők megnyerése nélkül soha nem lehetünk eredményesek, ezért a szülőkkel való 

kapcsolat nagy fontossággal bír számunkra. Év elején szülői értekezleteket tartunk, majd 

félévkor fogadó órákat. Az év eleji szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket méréseink 

eredményeiről, valamint fejlesztési stratégiánkról. Itt van lehetőségünk meghallgatni őket, 

elmondhatják, hogyan látják gyermekük helyzetét, miben segíthetjük kölcsönösen egymást. A 

tanév során nyílt órákat ajánlunk fel, melyekre várjuk a szülőket, hogy speciális, fejlesztő 

foglalkozásainkon is láthassák gyermekeiket. 

Telefonon, vagy e-mailben is el tudnak érni bennünket. Félévkor és év végén írásos 

tájékoztatót adunk a fejlesztés eredményeiről. 

 

Munkánk során elengedhetetlen a folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolatápolás a fogadó 

intézményekkel és a fogadó intézmények pedagógusaival, óvodapedagógusaival. 

Együttműködésünk már sok éves múltra tekint vissza. 

Az ellátás megszervezéséről folyamatosan tájékoztatjuk a fogadó intézményt, esetenként 

egyeztetjük az ellátási formákat. 

Értékesek informális kapcsolataink is, hiszen egy-egy gyermekkel kapcsolatos problémát, 

vagy éppen a megoldást sokszor könnyebb ezen az úton megbeszélni. 

Ebben az évben is folytatjuk a már bevált team-megbeszéléseket, melyeken a gyermekekkel 

foglalkozó, velük kapcsolatban levő minden kolléga megoszthatja tapasztalatait a többiekkel. 

A Gyurkovics Napok során most is alkalmat teremtünk a többségi pedagógusok számára, 

hogy foglalkozásainkra betekintést nyerhessenek, délutáni programjainkkal pedig szakmai 

munkájuk támogatását tűztük ki célul. 

 

2. A tanév helyi rendje 
 

2.1 A tanév, szorgalmi idő, a tanítási szünetek időtartama, iskolai tanítás 

nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

 

A tanév, szorgalmi idő, a tanítási szünetek időtartama, iskolai tanítás nélküli munkanapok 

időpontja, felhasználása megegyezik az iskola rendjével. 

 

2.2 Nemzeti ünnepek megünneplése 

 

Az utazó hálózat tagjai nemzeti ünnepeinkről saját intézményünkben emlékeznek meg, vagy 

pedig annak az intézménynek az ünnepségén vesznek részt, ahol órarendileg éppen 

foglalkozásuk lenne. 
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2.3 Hagyomány ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, az 

iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontja 

 

A Gyurkovics Napokat áprilisban, ebben a tanévben is meg kívánjuk rendezni, hiszen ez már 

hagyomány intézményünkben. A nyitó napot április 16-án tartjuk. (Ld. az éves táblázatos 

tervben.) 

 

2.4 Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája 

 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjait, témáját lásd a „teendőnaptárban”.  

 

2.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontja 

 

Az iskolákban szeptember 18-29. között, az óvodák esetében pedig október első hetében 

tartjuk meg az EGYMI által szervezett szülői értekezleteket. 

Január végén a félév zárása után is tartunk szülői értekezletet, illetve fogadó órát, ezek 

időpontja tehát január 26. utánra tehető. 

 

2.6 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt 

nap tervezett időpontja 

 

Az utazó hálózatban nem hirdetünk nyílt napot, hanem rugalmasan, szülői kérésre bármikor 

nyitottá tesszük foglalkozásainkat. A szülők az elmúlt tanévben is több esetben éltek a 

lehetőséggel. 

Ahogy fentebb említettük, ebben az évben is megrendezzük kiemelt programunkat, a 

Gyurkovics Napokat. Nyitó napját április 16-ra tettük. A programsorozat fő célja 

intézményünk innovációjának bemutatása, valamint módszertani intézményként szakmai 

segítségnyújtás a kerület pedagógusai számára. 

 

 

2.7. SNI felülvizsgálatból adódó feladatok 

 

Tapasztalataink szerint a fogadó intézmények nagy gondot fordítanak az SNI-s gyerekek 

kontrolljára. Ezeket az időpontokat mi is számon tartjuk, hiszen munkánk eredményeként 

sokszor a kontrollt követően megváltoznak a javasolt fejlesztési területek, vagy lekerül a kód 

a gyerekekről. 

Az intézmények kérésére a kontrollokhoz minden esetben elkészítjük pedagógiai 

véleményünket. 
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TEENDŐNAPTÁR 

 

FELADAT FELELŐSÖK HATÁRIDŐ 

Alakuló értekezlet Tabajdi Zsolt ig. 
Augusztus 23. 

9.00 

Munkaközösségi munka, a tanév 

előkészítése, új munkatársak 

tájékoztatása 

munkaközösségi tagok Augusztus 24-25. 

Egyeztetések, kapcsolatfelvétel a fogadó 

intézményekkel 
munkaközösségi tagok 

Augusztus 28-29. 

 

Munkavédelmi oktatás. 

Dokumentáció előkészítése 
munkaközösségi tagok Augusztus 29. 

A tavalyi tanévben kidolgozott szakmai 

anyagok, komplex alsós, felsős mérés 

rendezése, módosítása, értékelések 

szempontsorának megbeszélése, 

protokoll, a tanév szakmai előkészítése. 

Megfigyelési-vizsgálati anyagok 

egységesítése; Munkaterv összeállítása. 

munkaközösségi tagok 
Augusztus 30-31. 

 

Vezetőségi értekezlet Tabajdi Zsolt ig. 
Augusztus 31. 

9.00 

SNI-s gyermek az óvodai csoportban. 

Pedagógiai asszisztens segítségnyújtási 

lehetőségei. 

Tájékoztató az Összefogás Óvodában. 

Németh Krisztina, Lukácsné 

Kovács Katalin 

Augusztus 31. 

12.30 

Kezdés a fogadó intézményekben, 

kapcsolatfelvétel, stb. 

 

munkaközösségi tagok 

 

 

Szeptember 1. 

Hospitálások, mérések a befogadó 

intézményekben. 

Rehabilitációs és foglalkozási naplók 

megnyitása 

munkaközösségi tagok 

 

Szeptember 1-2. 

hete 

Munkaközösségi munkatervek leadási 

határideje 

 

Lukácsné Kovács Katalin, 

Singely Andrea 

 

Szeptember 8. 

Év eleji szülői értekezletek a fogadó 

intézményekben. Időpontok megküldése 

előzetesen Dobos Zsuzsának. 

 

munkaközösségi tagok 

 

Szeptember 18-29. 

között 

Tanévnyitó értekezlet 

 

Az EGYMI munkaterve leadási 

határideje Tabajdi Zsoltnak. 

Tabajdi Zsolt ig. 

 

Dobos Zsuzsa 

 

Szeptember 20. 

14.00 
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FELADAT FELELŐSÖK HATÁRIDŐ 

Konzultáció a gyermek fejlesztésében 

részt vevő szakemberekkel. 
munkaközösségi tagok 

Szeptember 25-től 

október 6-ig 

Vezetőségi értekezlet 
Tabajdi Zsolt ig., EGYMI 

igh, munkaköz. vezetők 

Szeptember 27. 

13.00 

Fejlesztési tervek elkészítése október 

hónapra. Leadási határidő. 
munkaközösségi tagok Október 1. 

„Kon-plex”munkaközösségi értekezlet. 

A komplex alsós felmérő anyagok 

alkalmazásának tapasztalatai, problémák 

megbeszélése. Protokoll végleges 

elfogadása. 

 

EGYMI vez. 

munkaköz.vez. 

munkaközösségi tagok 

 

Október 11. 

14.00 

Logopédiai munkaközösségi értekezlet: 

beszámoló Dr. Kas Bence: Új 

terminológia a logopédiában c. 

előadásáról 

Deák I. 

 

Október 11. 

13.00 

Fejlesztő Műhely 1. alkalom. 

Tájékoztató asszisztensek, dajkák, 

gyermekfelügyelők számára, 

érzékenyítés, hogyan tudják segíteni a 

csoportban a pedagógus munkáját és az 

SNI-s gyermeket. 

Felelős: munkaközösségi 

tagok, és meghívott 

vendégek: Beloberk Erika, 

Németh Krisztina 

 

 

Október 11. 

15.00 

Pedagógiai Program és SZMSZ 

kiegészítése: halmozottan fogyatékos 

gyermekek otthoni ellátása 

 

 

Bircsák Petra, Gyöngyösi 

Dóra 

 

Október 16. 

Autizmus Hálózati műhely 1. alkalom 

 

munkaköz.vez.: 

Lukácsné K.K. 

 

Október 18. 

16.00 

Részvétel az Okt. 23-i ünnepségen a 

befogadó intézményekben 
munkaközösségi tagok Október 20. 

Vezetőségi értekezlet 
Tabajdi Zsolt ig., EGYMI 

igh., munkaköz. vezetők 

Október 25. 

13.00 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 27. (péntek). 
  

Őszi szünet október 30-november 3-ig   

Őszi szünet utáni első tanítási nap 

november 6. (hétfő). 
  

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése munkaközösségi tagok November 6. 

„Kon-plex”munkaközösségi 

megbeszélés. Kollégák által hozott 

problémák megbeszélése. 

EGYMI vez., Lukácsné 

Kovács K. 

 

November 8. 

14.00 
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FELADAT FELELŐSÖK HATÁRIDŐ 

Logopédiai munkaközösségi 

megbeszélés EGYMI vez., Singely A. 
November 8. 

13.00 

Fejlesztő Műhely 2. alkalom 

Komplex fejlesztést végzők alkalma 

Találkozó más EGYMI-k munkatársaival 

Téma: részképesség terület kiválasztása, 

adott körben fejlesztési terv kidolgozása 

 

Felelős: munkaközösségi 

tagok, komplex fejlesztést 

végző gyógypedagógusok 

 

November 8. 

15.00 

Őszi továbbképzési nap Tabajdi Zsolt ig. November 13. 

 

Autizmus hálózati műhely 2. alkalom 

munkaköz.vez.: 

Lukácsné K.K. 

 

November 15. 

 

Vezetőségi értekezlet 

Tabajdi Zsolt ig., EGYMI 

vez., munkaköz. vez. 

 

 

November 29. 

13.00 

Munkaközösségi megbeszélés, 

naplóellenőrzés és annak tapasztalatai. 

Felkészülés a Mikulás ünnepségre 

munkaköz. vez, 

munkaközösségi tagok 

 

 

November 29. 

14.00 

Mikulás ünnepség megtartása az 

iskolában 
munkaközösségi tagok 

December 6. 

12.00 

„Kon-plex” munkaközösségi 

megbeszélés: fogadó intézményekben 

szerzett tapasztalatok, problémák 

megbeszélése 

 

EGYMI vez., 

Lukácsné Kovács K. 

munkaközösségi tagok 

 

December 6. 

14.00 

Logopédiai munkaközösségi 

megbeszélés: anyaggyűjtés a 

műhelymunkához, egyeztetések 

 

Singely A., munkaközösségi 

tagok 

 

 

December 6. 

13.00 

Fejlesztő Műhely 3. alkalom 

A konduktorok alkalma 

 

Felelős: munkaközösségi 

tagok, konduktorok 

December 6. 

15.00 

 

Autizmus hálózati műhely 3. alkalom 

 

munkaköz.vez. L.K.K 

 

December 13. 

16.00 

 

Vezetőségi értekezlet 

Tabajdi Zsolt ig., EGYMI 

vez. munkaköz. vez. 

December 20. 

13.00 

Közös karácsonyi ünnepség az iskolai 

tagozattal 

 

munkaközösségi tagok 

 

December 21. 

 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

december 22. (péntek). 

  

A téli szünet december 27-től január 2-ig 

tart. 
  

 

Téli szünet utáni első tanítási nap január 

3. (szerda). 
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FELADAT FELELŐSÖK HATÁRIDŐ 

„Konplex” munkaközösségi 

megbeszélés. A gyermekek, tanuló 

értékelése, jellemzése feladat áttekintés 

EGYMI vez., 

Lukácsné Kovács K. 

munkaközösségi tagok 

 

Január 10. 

14.00 

Logopédiai munkaközösség 

megbeszélése 
Singely A., 

Január 10. 

13.00 

Fejlesztő Műhely 4. alkalom 

„Munkaeszközöm: a hangom”- előadás, 

egyéni vizsgálat?, játék a hanggal 

pedagógus kollégák számára 

Singely A., Szegedi A., 

Deák I., munkaközösségi 

tagok 

 

Január 10. 

15.00 

Konzultáció a gyermek fejlesztésében 

részt vevő szakemberekkel, szakmai 

team munka 

munkaközösségi tagok 
 

Január 2–3. hete 

 

Autizmus hálózati műhely 4. alkalom 

munkaköz.vez.: 

Lukácsné K.K. 

Január 17. 

16.00 

 

Vezetőségi értekezlet 

Tabajdi Zsolt ig., EGYMI 

vez. munkaköz. vezetők 

Január 24. 

13.00 

 

Az első félév vége 
  

 

Félévzáró értekezlet 

 

Tabajdi Zsolt ig. 

 

Január 31. 

14.00 

Félévi írásbeli értékelések írása, kiadása 

 

munkaközösségi tagok 

 
Február 2. 

A 2. féléves fejlesztési tervek elkészítése, 

átküldése Dobos Zsuzsának 

munkaközösségi tagok 

 
Febr. 1-ig 

„Kon-plex” munkaközösségi 

megbeszélés. Az eddigi feladatok 

megoldásainak megbeszélése, további 

tennivalók. 

 

EGYMI vez., munkaköz. 

vez., munkaközösségi tagok 

 

Február 14. 

14.00 

Logopédiai munkaközösség 

megbeszélése. Esetmegbeszélés 

 

Bán I. 

 

Február 14. 

13.00 

Fejlesztő Műhely 5. alkalom 

Komplex fejlesztők alkalma: 

Téma: befogadó int. számára ppt 

kidolgozása, diasor az SNI tanulók 

megsegítéséről, a differenciálásról 

Lukácsné Kovács K., 

munkaközösségi tagok, 

komplex fejlesztést végzők 

Február 8 

15.00 

 

Autizmus hálózati műhely 5. alkalom 

 

munkaköz.vez. L.K.K. 

Február 21. 

16.00 

 

Vezetőségi értekezlet 

 

 

Tabajdi Zsolt ig., EGYMI 

igh., munkaköz. vezetők 

 

Február 28. 

13.00 

„Kon-plex” munkaközösségi értekezlet. 

Felkészülés a Gyurkovics Napokra. 

EGYMI vez., 

munkaköz.vez. 

munkaközösségi tagok 

 

Március14. 

14.00 
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FELADAT FELELŐSÖK HATÁRIDŐ 

Logopédiai munkaközösségi értekezlet. 

Felkészülés a Gyurkovics Napokra. 

Anyaggyűjtés a műhelymunkához, 

egyeztetések 

 

EGYMI vez., Singely A. 

 

Március14. 

13.00 

Fejlesztő Műhely 6. alkalom 

Konduktorok alkalma 

Felelős: munkaközösségi 

tagok, konduktorok 

Március 14. 

15.00 

Részvétel az iskolai vagy a befogadó 

intézmény Március 15-i ünnepségén 
 

munkaközösségi tagok 

 

Március 14. 

 

Autizmus hálózati műhely 6. alkalom 

munkaköz.vez.: 

Lukácsné K.K. 

Március 21 

16.00 

 

Vezetőségi értekezlet 

Tabajdi Zsolt ig., EGYMI 

vez. munkaköz. vezetők 

Március 28. 

13.00 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

március 28. (szerda). 
  

Tavaszi szünet március 29-től április 3-

ig. 
  

Tavaszi szünet utáni első munkanap 

április 4. (szerda). 
  

„Kon-plex” munkaközösségi értekezlet. 

Téma: Gyurkovics Napok 

 

EGYMI vez., Lukácsné 

Kovács K. 

 

Április 11. 

14.00 

Logopédiai ” munkaközösségi értekezlet. 

Téma: Gyurkovics Napok 

 

EGYMI vez., Singely A. 

Április 11. 

13.00 

A Gyurkovics Napok nyitónapja. Tanítás 

nélküli munkanap 
Tabajdi Zsolt ig. 

 

Április 16. 

Gyurkovics Napok rendezvényein 

részvétel 

EGYMI vez. munkaköz. 

vez. munkaközösségi tagok 

 

Április 16-20-ig 

Fejlesztő Műhely 7. alkalom 

Logopédusok alkalma. „Milyen is az 

artikulációm?”- „Van-e technikám a 

beszédhez?”- előadás, közös 

beszédtechnikai játékok előadás, egyéni 

vizsgálat, tanácsadás, játék az 

artikulációval (Ez a program várhatóan a 

Gyurkovics Napok keretében fog 

megvalósulni.) 

 

 

Singely Andrea, Budáné 

Fülöp Katalin, logopédusok 

 

 

Április 11. 

15.00 

 

Gyurkovics hét nyitó nap 

 

Tabajdi Zsolt ig. 

 

Április 16. 

Autizmus hálózati műhely 7. alkalom 
munkaköz.vez. 

Lukácsné K.K. 

 

Április 18. 

Konzultáció a gyermek fejlesztésében 

részt vevő szakemberekkel 
munkaközösségi tagok 

 

Április 3. 4. hete 

 

Vezetőségi értekezlet 

Tabajdi Zsolt ig., EGYMI 

vez. munkaköz. vezetők 

 

Április 25. 
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FELADAT FELELŐSÖK HATÁRIDŐ 

„Kon-plex” munkaközösségi 

megbeszélés aktuális kérdésekről, 

tennivalókról. A Gyurkovics Napok 

programjai tapasztalatainak 

megbeszélése. 

 

EGYMI vez., Lukácsné 

Kovács K., 

munkaközösségi tagok 

 

Május 9. 

14.00 

Logopédiai munkaközösség értekezlete: 

látogatás a kerületi Pedagógiai 

Szakszolgálat Logopédiai Ambulanciáján 

 

EGYMI vez., Singely A. 

 

Május 9. 

13.00 

Fejlesztő Műhely 8. alkalom 

Komplex fejlesztést végzők alkalma 

Téma: egy részképesség területre 

fejlesztési terv kidolgozása 

Felelős: munkaközösségi 

tagok, komplex fejlesztést 

végzők 

 

 

Május 9. 

15.00 

 

Autizmus hálózati műhely 8. alkalom 
Lukácsné Kovács K. 

Május 16. 

16.00 

 

Tavaszi továbbképzési nap 
 

 

Május 18. 

Hospitálás az ellátott gyermekek 

osztályában (iskolákban, ill. óvodákban) 

 

munkaközösségi tagok 

 

Május utolsó hete 

 

Mérések, vizsgálatok kezdete 

 

munkaközösségi tagok 

 

Május utolsó hete 

 

Vezetőségi értekezlet 

Tabajdi Zsolt ig., EGYMI 

vez. munkaköz. vezetők 

 

 

Május 30. 

Felmérések, vizsgálatok elvégzése, a 

mérések, vizsgálatok eredményének 

rögzítése, szöveges értékelések 

elkészítése 

 

munkaközösségi tagok 

 

Június 1–2. hete 

Munkaközösségi értekezletek: 

a tanév munkájának összegzése, elért 

eredmények, tapasztalatok megbeszélése 

EGYMI vez. munkaköz. 

vezetők, munkaközösségi 

tagok 

 

 

Június 6. 

14.00 

Záró megbeszélések a végzett munkáról, 

tapasztalatokról, a műhelyekről 

EGYMI vez. , 

munkaköz.vez., 

munkaközösségi tagok 

 

Június 3. hete 

Záró értekezletek, a tanév munkájának 

értékelése 

EGYMI vez. , 

munkaköz.vez., 

munkaközösségi tagok 

 

Június 3. – 4. hete 

 

Tanévzáró értekezlet 

 

Tabajdi Zsolt ig. 

 

? 
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3. Habilitációs, rehabilitációs munka 

3.1 „Kon-plex” munkaközösség 

3.1.1 Kiemelt feladatok a tanévben 

 

Célunk: A kerületben integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű óvodás, illetve általános 

iskolás gyermekek integrációjának támogatása, a gyermekek sérülés-specifikus ellátása, 

szűkebb és tágabb környezetünkben, a befogadó intézmények nevelőtestületében szemlélet, 

attitűdformálás, érzékenyítés. 

Ennek érdekében feladatunk:  

A Szakértői Bizottságok javaslatainak figyelembe vételével a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók rehabilitációs, habilitációs fejlesztése. Fokozott figyelmet fordítunk a 

befogadó intézmények támogatására, különös tekintettel azokra az intézményekre, ahol olyan 

sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását végzik, amely sérüléstípussal még nem, vagy 

keveset találkoztak. Törekszünk a folyamatos, rendszeres kapcsolattartásra az 

intézményekkel. 

A megvalósítási formák terén igyekszünk rugalmasan alkalmazkodni az igényekhez, de a 

személyi feltételeink megszabják a határokat. Az érzékenyítést, szemléletformálást 

kiterjesztjük nemcsak a pedagógusok, óvodapedagógusok, hanem az asszisztensek, 

gyermekfelügyelők, dajkák irányába is. 

 

Célunk: Az SNI-s gyermekek sérülés-specifikus ellátásakor a CXC. köznevelési törvény 

értelmében a sérülésnek megfelelő végzettségű szakember biztosítása, a lehetőségekhez 

képest legmagasabb színvonalú szakmai munka megvalósítása. 

Ennek érdekében feladatunk:  

Szakembereink folyamatos önképzéssel és továbbképzéseken történő részvétellel igyekeznek 

a legújabb módszertani ismeretek birtokába jutni, és a fejlesztéseken ezek tapasztalatait 

gyakorlatba ültetni. A munkaközösségen belül belső továbbképzések segítik a tudás átadás és 

tudás megosztás folyamatát. 

 

Célunk: A befogadó intézmények pedagógusai, óvodapedagógusai munkájának támogatása, 

az együttneveléssel kapcsolatos módszertani kultúra terjesztése. 

Ennek érdekében feladatunk: 

A kapcsolatok erősítésének folytatása a befogadó intézmények pedagógusaival, 

óvodapedagógusaival –rendszeres konzultációk végzése, valamint különböző témákban, (pl. 

SNI gyermekek ellátásának törvényi háttere, jogszabályai, illetve a kéréseik szerint) 

tájékoztató előadások tartása számukra, nyílt órák lehetőségének felajánlása, a Gyurkovics 

Napok programjaira való meghívások, Fejlesztő Műhely alkalmak szervezése, lebonyolítása.  

Azoknak az együttműködési formáknak megtartása, erősítése, melyek jól beváltak eddigi 

gyakorlatunkban, illetve új együttműködési formák kialakítása, ott, ahol eddig kevesebb 

sikerrel működött. A pedagógusok, óvodapedagógusok és a fejlesztéseket végző szakemberek 

között kommunikáció, kapcsolat további erősítése, team-munka végzése. 

Nemcsak az óvónők, pedagógusok, hanem az asszisztensek, dajkák, gyermekfelügyelők 

csoportját is szeretnénk bevonni a tájékoztató, érzékenyítő folyamatba. Ennek érdekében 

számukra is szervezünk szakmai összejöveteleket, ahol megismerkedhetnek a sajátos nevelési 

igényű gyermekek jellemzőivel, és segítséget nyújthatunk abban, ők hogyan támogathatják az 

óvodapedagógus, illetve pedagógus munkáját. 
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Célunk: A szülői együttműködés javítása, a szülő tájékoztatása, segítése, tudatosságának 

támogatása, és bevonása a gyermekével kapcsolatos nevelésbe, fejlesztésbe. 

Ennek érdekében feladatunk: 

A szülőkkel való kapcsolattartás megfelelő szinten tartása. A kapcsolati formák változatos 

alkalmazása, szintjének emelése – (pl. heti konzultációk, fogadóórák, szülői értekezletek 

tartása, előadások tartása, nyílt órák lehetőségének felajánlása). Az eddig kipróbál és bevált 

kapcsolati formák további erősítése. 

 

Célunk: A befogadó intézmények vezetőségének, illetve az SNI-s gyermekek nevelésében, 

oktatásában érintett pedagógusoknak a tájékoztatása az érintett gyermekek nevelésének 

oktatásának törvényi, jogszabályi hátteréről, ezekkel kapcsolatos tudnivalókról. 

Ennek érdekében feladatunk: 

A törvényi változások folyamatos nyomon követése, azoknak megfelelés – mind a saját 

intézményi dokumentumaink módosítása, alakítása (SZMSZ, Pedagógiai Program, munkaköri 

leírások, stb.), mind segítségnyújtás a befogadó intézmények számára ezen a területen. 

A jogszabályok megismerése és megismertetése a teljes munkaközösség számára fontos 

feladat a jogszerű munkavégzéshez. 

 

Célunk: Munkafegyelem további erősítése 

Ennek érdekében feladatunk: 

Minden kolléga fokozottan odafigyel a munkakezdés, munkabefejezés időpontjára, az 

utazással eltöltött időtartam reális megítélésére, a 45 perces órák, foglalkozások pontos 

megtartására. 

 

3.1.2 Feladataink, melyek minden tanévben szerepelnek: 

 Személyi változásokból eredő feladatok– az új kollégák munkájának segítése, az 

EGYMI tevékenységi körének, munkarendjének megismertetése – zökkenőmentes 

átmenet biztosítása, mentorálással (egy - egy tapasztalt kolléga támogatja az új 

kollégákat 

 Közösségformálás, egymás – különösen az új tag, tagok – megismerése. 

 A nem teljes munkaidőben (pl. heti 10 órában dolgozó kollégák, külsős kollégák 

munkájának összehangolása, az alapelvek, prioritások, célkitűzések megismertetése, 

egységes elvek alapján történő munkavégzés. 

  

3.1.3 Új céljaink, feladataink, melyek erre a tanévre vonatkoznak: 

 

Az adminisztráció terén: 

Szakmai protokoll (eljárási rend) kidolgozása segít eligazodni a kötelező adminisztrációs 

munkavégzés terén. A közösen megbeszélt, elkészített dokumentumot minden tagnak 

eljuttatjuk, az egyéni megjegyzésekkel együtt. 
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A szakmai munka területén: 

 Az új kollégák munkájának segítése, tapasztaltabb kollégák mentorálják a 

pályakezdő kollégákat a tanév folyamán. 

 Az otthoni fejlesztő ellátásban dolgozó kollégák munkájának megismerése, az 

általuk használt módszerekkel való ismerkedés 

 Ambuláns ellátási protokoll terv további részletes kidolgozása 

 Az új, komplex alsós felmérő anyag (1 – 4. osztályfokig, külön tanév eleji és tanév 

végi feladatsorokkal, minden részképesség területen) módosított, javított 

variációjának kipróbálása, beválásának megbeszélése 

 Az elkészített, (osztályfokokra és tanév eleji, tanév végi) felsős felmérő anyag 

kipróbálása, beválásának megbeszélése 

 Az átdolgozott pedagógiai vélemény szempontsor beválásának nyomon követése 

 Belső, munkaközösségi továbbképzés keretein belül a komplex fejlesztés szakmai, 

módszertani munkájának megújítása, tudásmegosztás erősítése, fejlesztési tervek 

kidolgozása részterületenként – korosztályonként – indulásként óvodában, felmenő 

rendszerben. Ez kapcsolódik a következő ponthoz: 

 Játékgyűjtemény, feladatbank összeállításának elkezdése a különböző 

részképesség területeken, - ez folyamatos munka lesz, több éven keresztül húzódik 

 Mint referenciaintézmény, az integrációval kapcsolatos kérdésekről (jogszabálytól 

kezdve az attitűdformáláson át) ppt-k (diasorozat) készítése két – három 

munkaközösségi értekezlet alkalmával a befogadó intézmények számára. 

 Külön diasorozat elkészítése az SNI-s tanulók megsegítéséről (tankönyvválasztás, 

feladatlapok differenciálása, stb.). Kb. 5-6 dia egy – egy részterületről, (mit csinál, 

mi a dolga a logopédusnak, mi a konduktornak, mivel foglalkozik a komplex 

fejlesztő, stb.) Egy – egy terület diasorának bemutatása után következne egy 

interaktív bemutató, játék, eszközök bemutatása. Ezeket a kidolgozott diasorokat a 

Fejlesztő Műhelyeken, illetve a Gyurkovics Nap EGYMI-re eső részén elméleti 

bevezetésként használhatnánk. 

 A Fejlesztő Műhely alkalmak a különböző területeken dolgozó csoportok 

(logopédusok, konduktorok, komplex fejlesztést végzők) között 

forgószínpadszerűen valósulnának meg, egyik hónapban az egyik csoport hozza a 

témát és mutatja be, a következő hónapban a második csoport, stb. Így minden 

területre 3 havonta kerülne sor. 

 A Fejlesztő Műhely alkalmak folytatásának részeként az asszisztensek, 

gyermekfelügyelők, dajkák munkájának segítése, módszertani tájékoztató az SNI-s 

gyermekek, tanulók jellemzőiről, a velük való foglalkozásról. 

 SNI-s gyermekek átadása protokolljának kidolgozása is fontos feladat lenne – 

hogyan tudjuk átadni a befogadó intézményből pl. óvodából a szegregált 

intézménybe, a Gyurkovics iskolai tagozatra átkerülő SNI-s gyermekeket, milyen 

információk átadásával könnyíthetjük meg a gyermekek megismerését, az 

„átvevő” kolléga munkáját. 

 Az egy intézetben dolgozó szakemberek team munkájának erősítése ebben a 

tanévben is fontos feladat. 

 Szeretnénk konfliktuskezelő tréninget a munkaközösségen belül, és lehetőséget 

egy olyan napra, melyen csapatépítés céljából közös kirándulást vagy más 

programot szervezhetünk. 
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3.1.4 További célunk ebben a tanévben is kapcsolatfelvétel, kapcsolatépítés más, 

Budapesten működő EGYMI - k munkaközösségével 

Felmerült az igény arra, hogy más tankerületekben működő EGYMI tagintézményekkel, az 

országos EGYMI Egyesülettel is vegyük fel a kapcsolatot, tájékozódjunk egymás munkájáról, 

adminisztrációjáról, munkakörülményeiről. Közös megbeszélések szorgalmazása, közös, ill. 

hasonló nehézségekre megoldási lehetőségek keresése a törvényi kereteken belül, (ki hogyan 

birkózik meg a felmerülő problémákkal, milyen alternatívák merülhetnek fel.)  

3.1.5 A hálózati szintű kapcsolatépítés folytatása 

A már több tanéve működő Autizmus Hálózati Szakmai Műhely folytatása - Budapest más 

régióiban dolgozó EGYMI-s munkatársakkal, utazó szakemberekkel (különböző 

partnerekkel) történő együttműködés, szakmai munka további folytatása. 

Célunk maradt: a közös problémák, nehézségek megbeszélése, módszertani ismeretek 

megosztása, esetmegbeszélések tartása, szupervízió, egymás támogatása. Közösen képviselni 

azokat a speciális igényeket, szükségleteket, melyek egy autizmussal élő gyermek fejlesztése, 

tanítása során felmerülnek. 

3.1.6 A tanév indulásának feladatai, az EGYMI fejlesztő munkájának előkészítése 

 bemutatkozás az új helyszínen, helyszíneken, illetve jelentkezés a befogadó 

intézményekben, a gyermekek szakértői anyagainak tanulmányozása, a rehabilitációs 

napló külívek megírásához minta adása az osztályfőnökök számára, berendezkedés a 

fejlesztő foglalkozások helyszínén. Nem megfelelő helyiség esetén jelzés a 

vezetőségnek. 

 A szülői tájékoztató lapok kiadása, tájékoztatás a fejlesztésekről 

 hospitálások végzése a csoportokban, osztályokban 

 konzultálás a befogadó intézmények vezetőivel, pedagógusaival, beszélgetés a 

gyermekek szüleivel (fogadóóra egyénenként), illetve a befogadó intézményben közös 

szülői értekezlet tartása (az adott intézményen belül dolgozó szakemberek, konduktor, 

logopédus, komplex fejlesztést végző gyógypedagógus együtt tart tájékoztatást) 

 intézményenkénti és óránkénti lebontásban órarend készítése – egyeztetés minden 

intézménnyel, az ottani órarendekkel, iskolai, óvodai más tevékenységek, szakkörök, 

stb. időpontjával, szervezési problémák rendezése 

 kapcsolatteremtés, ismerkedés az új gyermekekkel, megfelelő érzelmi kapcsolat 

kialakítása, motiváló légkör biztosítása 

 a tanév eleji felméréshez szükséges feladatlapok fénymásolása, nyomtatása 

 a gyermekek tanév eleji felmérésének elvégzése, a kiinduló állapot leírása a fejlesztési 

tervbe 

 a gyermekekre szabott egyéni fejlesztési tervek elkészítése 

3.1.7 A fejlesztő munka végzése, intézményi és módszertani munka 

 A tankerület óvodáiban, iskoláiban nevelkedő, tanuló sajátos nevelési igényű 

gyermekek sérülés-specifikus, egyénre szabott gyógypedagógiai komplex fejlesztő, 

mozgás és logopédiai ellátásának biztosítása a Szakértői Bizottság véleménye, 

javaslatai és a felmérésünk alapján, fejlesztő foglalkozások, terápiák tartása 

 Munkaközösségi értekezleteken (általában a hónap 2. szerdáján) a felmerülő szakmai 

problémák, módszertani kérdések és aktuális problémák megbeszélése 

 Felkészülés a Gyurkovics napok rendezvényein a tematikus alkalmak programjaira 
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 A munkaközösség keretein belül egymás tapasztalatainak megismerése, a tudás, 

ismeretek belső körben történő megosztása. 

 Szakkönyvek megvásárlására javaslatok nyújtása területenként. Továbbképzésekről, 

előadásokról, konferenciákról beszámolunk, és rövid tájékoztatást nyújtunk 

egymásnak, könyveket, honlapokat ajánlunk egymásnak.  

3.1.8 Az iskolai munkaközösségekkel való kapcsolat építése 

 Közös rendezvényeken, programokon, nagyobb iskolai ünnepélyeken aktív részvétel,  

 Iskolai keretek között ünnepség megrendezése, megtartása (ebben a tanévben is a 

Mikulás ünnepség) 

 Gyurkovics napok programjaihoz kapcsolódás aktív részvétel, szakmai programok 

szervezése 

3.1.9  Statisztikai mutatók elemzése (csoportlétszámok, tanulólétszám változásából 

adódó feladatok) 

Az ellátandó gyermekek létszáma folyamatosan növekszik. Ezen belül azonban 

megfigyelhető az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, tanulók létszámának folyamatos 

emelkedése, növekvő aránya. (Szakirányon végzett gyógypedagógus az EGYMI-ben 1 fő, 

betanító kolléga 1 fő). 

Mind az óvodákban, mind az iskolákban egyre többen vannak jelen, ellátásuk komoly 

problémát jelent az EGYMI számára. A számított létszámnál a CXC. köznevelési törvény 

értelmében három főnek kell venni ezeket a gyermekeket. Ez teljes mértékben indokolt, mivel 

megfelelő fejlesztésük, nevelésük-oktatásuk során sokkal több előkészítő munkára és speciális 

módszerekre van szükség. Nagy igény lenne ilyen végzettségű kollégákra az utazó 

hálózatban, hosszú távon önként vállalkozó pedagógusok képzésére lenne szükség, akinek 

tanulmányait államilag kellene finanszírozni! 

A másik nehézség a logopédusaink létszáma (2 fő) és a logopédiai fejlesztést igénylő 

gyermekek, tanulók magas száma. Gyakorlatilag majdnem az összes ellátandó gyermek 

Szakértői véleményében szerepel a beszédfejlesztés. Ez elmondható a mozgásfejlesztésről is, 

de ott az érkezett két új kolléganővel jobban állunk. 

Ha a teljes állásban dolgozók (12 fő) és a részidőben, óraadóként dolgozó kollégák (11 fő) 

arányát nézzük, csaknem annyi óraadó van, mint teljes állásban dolgozó! Ez az ellátás 

egységessége szempontjából és a szakmai munka szempontjából nehéz helyzetet jelent. A 

feladatok kevés ember között oszlanak el, mivel az óraadókra nem rakhatunk plusz terheket, 

így mindenki vállán sok lesz a teher. Pozitív, hogy az EGYMI vezetője egyenletes 

teherelosztásra törekszik, - kérdés, mennyire lehetséges ezt a gyakorlatban is megoldani. 

Szükségünk van még szakemberekre, teljes állásban dolgozókra! 

 

3.2 Logopédiai munkaközösség 

Munkacsoportunkról a személyi feltételek tekintetében elmondhatjuk, hogy heten vagyunk: 

két fő főállásban, négy fő részmunkaidőben, egy fő óraadó.  

Munkaközösségünk alapvető célja továbbra is változatlan, feladatunk törvény által 

meghatározott. Munkánk fő irányvonalai: a beszédindítás; a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési 

elmaradás korrekciója; a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása; a diszlexia 
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prevenció és reedukáció; a beszéd technikai és tartalmi fejlesztése a Szakértői Bizottságok 

által sajátos nevelési igényűnek nyilvánított gyermekek körében. 

A logopédiai ellátás célcsoportja: a kerület köznevelési intézményrendszerében integrált 

nevelésben-oktatásban részesülő gyermekek/tanulók. 

 

Terápiás munkánkat minden esetben megelőzi a gyermekek tanév eleji megfigyelése és 

vizsgálata. Ezeket mind a tanév elején, mind a végén a „Logopédiai vizsgálatok kézikönyve” 

által javasolt vizsgálati módszerekből válogatjuk minden gyermek szakértői diagnózisa és 

fejlesztési javaslata alapján. A terápiát igénylő gyermekek szülei az év elején nem kapnak 

tőlünk írásban vizsgálati véleményt. A logopédiai vizsgálati tapasztalatokat a szülők a minden 

köznevelési intézményben megtartott logopédiai fogadó órán ismerhetik meg. Amennyiben 

ezen nem jelennek meg, a tanév során pótolhatják ezt, de a gyermek terápiája mindenképp 

elkezdődik, legkésőbb szeptember közepén. 

Tehát a logopédiai órák – előreláthatóan –szeptember harmadik hetében kezdődnek. 

Dokumentációs tevékenységünk gerincét alkotja a megszokott módon vezetett papír alapú, 

Munkanapló és az Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció – egyéni 

fejlődési lap betétíveinek vezetése. A Munkanaplót továbbra is személyenként vezetjük. A 

Rehab.naplót –melyet mindig az adott intézmény telephelyén tartunk - természetesen 

gyermekenként. 

Munkánk tervezését a félévenként kitöltött fejlesztési tervben rögzítjük minden gyermekre 

vonatkozóan, a szakértői bizottság szakértői véleményében részletesen meghatározott, s az 

általunk aktuálisan felmért fejlesztési területekre bontva. 

További dokumentációs feladat személyenként a munkaidő nyilvántartásának regisztrálása a 

megadott formában, havi lebontásban: az ellátott intézményekben az adott vezetővel aláíratott 

jelenléti íven. 

A munkahatékonyság alapvető feltétele munkakapcsolataink minősége, amelynek 

kialakítását, megóvását és fejlesztését továbbra is kiemelten kezeljük, hiszen a szakmai 

felkészültség mellett a kollégákkal történő hatékony kommunikáció és kooperáció 

elengedhetetlen. Kiemelten fontos a befogadó intézményeinkben dolgozó kollégákkal való 

szoros szakmai együttműködés, ami a rendszeres – szükség esetén akár havonta többszöri – 

találkozás és konzultáció a „közös gyermekeink” ügyében. 

Munkacsoportunkon belüli munkakapcsolataink erősítésére is ügyelünk. A havi 

rendszerességgel – minden hónap második szerdáján - megtartott munkaértekezleteinken a 

napi aktualitások mellett igyekszünk megosztani újonnan szerzett szakmai ismereteinket. Idén 

Deák Ildikó fog beszámolni Dr. Kas Bence: Új terminológia a logopédiában c. előadásáról.  

Örömmel fogadtuk, hogy ettől a tanévtől kezdve lehetőségünk nyílik egy nevelés nélküli 

munkanap felhasználására a széles körű szakmai kommunikációt biztosító - közösen 

kiválasztott - rendezvény meglátogatására a Logopédia Európai Napja alkalmából (márc.6.) 

 

A befogadó intézményeinkben dolgozó pedagógus kollégák számára a műhelymunkánk – 

Fejlesztő Műhely Log.1. és 2.- keretében nyújtunk idén is lehetőséget szakmai felfrissülésre. 

Idén a pedagógusoknak szeretnénk szűrési-tanácsadási lehetőséget nyújtani a saját 

beszédükkel, hangjukkal kapcsolatosan. Az első alkalommal a helyes hangképzésre fektetve a 

hangsúlyt egy gégész felkérésével, akit megkérünk a pedagógusok nem eléggé féltett 

munkaeszközével, a hanggal való helyes bánásmódról szóló rövid előadás megtartására. A 
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következőkben az artikuláció megfigyelése, az egyes beszédhangok pontos ejtése lesz a 

középpontban és beszédtechnikai játékokkal foglalkoznánk. 

 

A szülők aktivizálásának az eddig is bevált, hagyományos módszereinél maradunk: a tanév 

folyamán továbbra is rendszeresen megtartjuk a fogadóórákat. Írásbeli értesítést küldünk a 

gyermek félévi és év végi haladásáról. 

 

Céljaink: 

 

A kerületben integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű óvodás, illetve általános iskolás 

gyermekek integrációjának támogatása, a gyermekek sérülés-specifikus ellátása, a befogadó 

intézmények nevelőtestületében szemlélet, attitűdformálás, érzékenyítés. 

Az SNI-s gyermekek sérülés-specifikus ellátásakor a Köznevelési törvény értelmében a 

sérülésnek megfelelő végzettségű szakember biztosítása, a lehetőségekhez képest 

legmagasabb színvonalú szakmai munka megvalósítása. 

A befogadó intézmények pedagógusai, óvodapedagógusai munkájának támogatása, az 

integrációs neveléssel kapcsolatos módszertani kultúra terjesztése. 

A szülői együttműködés javítása, a szülő tájékoztatása, segítése, tudatosságának támogatása, 

és bevonása a gyermekével kapcsolatos nevelésbe, fejlesztésbe. 

 

Feladataink: 

 

A Szakértői Bizottságok javaslatainak figyelembe vételével a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók rehabilitációs, habilitációs fejlesztése. Fokozott figyelemmel vagyunk 

azon az intézmények iránt, ahol ebben a tanévben jelennek meg nagyobb arányban sajátos 

nevelési igényű gyermekek. Rendszeres kapcsolatot tartunk azokkal az intézményekkel, 

akikkel már több éve munkakapcsolatban vagyunk. 

A megvalósítási formák terén rugalmasan igyekszünk alkalmazkodni az igényekhez. 

Szakembereink folyamatos önképzéssel és továbbképzéseken történő részvétellel igyekeznek 

a legújabb módszertani ismeretek birtokába jutni, és a fejlesztéseken ezek tapasztalatait 

gyakorlatba ültetni. A munkaközösségen belül belső továbbképzések segítik a tudás átadás és 

tudás megosztás folyamatát. 

Feladatunk a kapcsolatok további erősítése a befogadó intézmények pedagógusaival, 

óvodapedagógusaival, konzultációk heti szinten, különböző témákban. Tájékoztató előadások, 

nyílt órák tartása számukra. Meghívások a szakmai napok programjaira. 

Fontosnak tartjuk azoknak az együttműködési formáknak megtartását, erősítését, melyek jól 

beváltak eddigi gyakorlatunkban, illetve új együttműködési formák kialakítását, ott, ahol 

eddig ez kevesebb sikerrel működött. A pedagógusok, óvodapedagógusok és a fejlesztéseket 

végző szakemberek közötti kommunikáció, kapcsolat további erősítését. 

Az előző tanévben a kerületi pedagógusok számára meghirdetett műhely, melyben az 

autizmus spektrum zavarral élő és enyhe értelmi fogyatékos tanulók tanítóit, tanárait vártuk, 

többszöri különböző próbálkozásunk ellenére nem váltott ki érdeklődést. Ennek ellenére 

nyitottak vagyunk a segítségnyújtásra a befogadó intézményekből érkező igény, felkérés 

esetén. 

A szülőkkel való kapcsolattartás szintjét emelni kívánjuk. Az eddig kipróbált és bevált 

kapcsolati formákat tovább erősítjük, illetve újabb módokon is igyekszünk a szülőket 

megnyerni az együttműködésnek. 

 

Új céljaink, feladataink: 
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 Az adminisztráció egységesítése, egyszerűsítése a magas létszámú ellátandó 

gyermekek miatt. Új foglalkozási naplóforma bevezetése, mely minden területre 

vonatkozóan használható. 

 Ambuláns ellátási protokoll terv-javaslat kidolgozása ellátási területünkön, különös 

tekintettel az autizmussal élő gyerekekre, tanulókra nézve. 

 A pedagógiai vélemény szempontsorának átdolgozása, módosítása, óvodára, 

iskolára, illetve autizmus spektrum zavarral élő gyermekekre. 

 Új, komplex alsós felmérő anyag végső formába öntése 1–4. osztályfokig, tanév 

eleji és tanév végi feladatsorokkal minden részképesség területen. Az új felmérő 

anyag tesztelése, bevezetése. 

A felsős felmérő anyag egyes részterületeinek javítása, új anyagok kidolgozásának elkezdése. 

Szövegértés: Gere Annamária, Kilin Júlia, írás-helyesírás, diszgráfia: Halász Melinda, 

matematika: Kilin Júlia. 

 Belső, munkaközösségi továbbképzés keretein belül a komplex fejlesztés szakmai, 

módszertani munkájának megújítása, tudásmegosztás erősítése. 

 Játékgyűjtemény, feladatbank összeállításának elkezdése a különböző részképesség 

területeken. 

 SNI-s gyermekek átadási protokolljának kidolgozása, pl. óvodából a szegregált 

intézménybe, stb. 

 Az egy intézetben dolgozó szakemberek team munkájának további erősítése, 

intézményi szakmai teamek, esetmegbeszélések tartása, több alkalommal a tanév 

során. 

 Kapcsolatfelvétel, kapcsolatépítés más, Budapesten működő EGYMI-k 

munkaközösségével. Felmerült az igény arra, hogy az EGYMI Egyesületen túl más 

tankerületekben működő EGYMI tagintézményekkel is vegyük fel a kapcsolatot, 

tájékozódjunk egymás munkájáról. Beszélgetések szorgalmazása, közös, vagy 

hasonló nehézségekre megoldási lehetőségek keresése a törvényi kereteken belül. 

Mivel a X. kerülettel közös tankerületbe kerültünk, első körben az ottani speciális 

intézménnyel való ismerkedésre, kapcsolatépítésre készülünk. 

 A már két tanéve működő Autizmus Hálózati Szakmai Műhelyt ebben a tanévben 

is folytatni kívánjuk. Ezzel a Budapest más régióiban dolgozó EGYMI-s 

munkatársakkal, utazó szakemberekkel folytatjuk tovább közös szakmai 

munkánkat, együttműködésünket. A műhely során megbeszélhetjük a közös 

problémákat, megoszthatjuk módszertani ismereteinket, esetmegbeszéléseket 

tartunk, szupervíziót, támogatjuk egymást. Közösen képviseljük azokat a speciális 

igényeket, szükségleteket, melyek az autizmussal élő gyermek fejlesztése, tanítása 

során felmerülnek. 

 

A tanév indulásának feladatai: 

 

 bemutatkozás az új helyszíneken, kapcsolatfelvétel. 

 szülői tájékoztató lapok kiadása. 

 hospitálások a csoportokban, osztályokban. 

 konzultálás a befogadó intézmények vezetőivel, pedagógusaival, beszélgetés a 

gyermekek szüleivel, szülői értekezlet tartása. 

 órarend elkészítése, egyeztetések. 
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 a tanév eleji mérésének elvégzése, a kiinduló állapot jellemzése, a szülők és a 

pedagógusok tájékoztatása. 

 a gyermekekre szabott egyéni fejlesztési tervek elkészítése. 

 

A fejlesztő munka végzése, intézményi és módszertani munka 

 A tankerület óvodáiban, iskoláiban nevelkedő, tanuló sajátos nevelési igényű 

gyermekek sérülés-specifikus, egyénre szabott gyógypedagógiai komplex fejlesztő, 

mozgás és logopédiai ellátásának biztosítása a Szakértői Bizottság véleménye, 

javaslatai és a felmérésünk alapján, fejlesztő foglalkozások, terápiák tartása. 

 A munkaközösség keretein belül egymás tapasztalatainak megismerése, a 

tudásmegosztás külső és belső körben. 

 Továbbképzésekről, előadásokról, konferenciákról beszámolók, rövid tájékoztatók. 

 Felkészülés a Gyurkovics napok rendezvényei tematikus alkalmainak programjaira. 

 

Terveink, javaslataink: 

 Diszgráfia – grafomotorika - mozgásterápia előadás: Szabó Csilla 

 Továbbtanulási lehetőségek szegregációban, vagy integrációban résztvevő SNI 

tanulóknak. 

 Javaslatok játékos óra kezdéshez, befejezéshez-szakemberek ajánlásával: 

Konduktor: mozgásos figyelemfejlesztés, 

Logopédia: légzéstechnika, 

Komplex fejlesztők: auditív, taktilis figyelemfejlesztés, 

ASD: vizuális támogatás 

 Dr. Károly Sára meghívása. Beszélhetne a kerületi pedagógusoknak a „más” 

gyerekek befogadásáról. 

 Egy délután a szülőket szólíthatnánk meg. Olyan – nálunk korábban végzett - 

gyermekek szüleit hívhatnánk meg beszélgetésre, akik sok tanáccsal tudnának 

segíteni az intézményünkbe jelenleg járó gyermekek szüleinek. Tudjuk, ha szülők 

szólítják meg szülőtársaikat, ajánlásaik, tanácsaik bizonyos esetekben hitelesebbek 

lehetnek, mint egy külső szakemberé. 

 A felsős tanulók szülei számára jó lenne egy olyan összejövetel, amelyre azoknak a 

középfokú intézményeknek a képviselői jönnének el hozzánk bemutatni 

iskolájukat, ahová nagy valószínűséggel továbbmennek tanulóink. Lássák meg a 

perspektívákat, gondolkodjanak a lehetőségeken. 

 Használhatnánk szakmai kapcsolatépítésre is az egyik délutánt, meghívhatnánk a 

budapesti EGYMI-k vezetőit, munkaközösség-vezetőit, beszélgessünk a közös 

problémákról, illetve megoldási lehetőségeikről. 
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3.2.1 Statisztikai mutatók elemzése (csoportlétszámok, tanulólétszám változásából adódó 

feladatok) 

 

Óvodai ellátás a tanévben: 

 

Logopédia Mozgás Komplex

3 5 3 3 11

3 9 9

2 1 5 6

2 3 2 1 6

1 2 2 4

26 25 31 56

1 1 1 1 3

7 9 9 7 25

10 28 10 2 39

1 3 3

2 4 3 7

58 62 60 48 169

Összesen

Intézményi 

összes óraszám

1.Aprófalva Óvoda

2. Betlehem Óvoda

3. Csillagszem

Óvoda

Intézmény-név
Ellátott gyermekek 

száma

Fejlesztési forma/ óraszám

6. Mákvirág Óvoda

7. Napsugár Óvoda

8. Összefogás

Óvoda

9. Piroska Óvoda

4. Hétszínvirág

Óvoda

5. Hófehérke Óvoda

10. Podmaniczky J. 

Evang. Óvoda és Ált. 

Iskola

11. Százszorszép

Óvoda
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Iskolai ellátásunk a tanévben: 

 

 

Logopédia Mozgás Komplex

9 4 7 11

12 21 2 15 38

18 12 5 32 49

5 4 5 5 14

23 35 4 27 66

1 2 2 4

15 3 3 31 38

9 4 7 9 20

8. Pál Apostol Kat.

Ált. Isk.

8 7 6 10 23

20 22 18 17 57

35 65 30 12 107

155 179 82 165 427

Összesen

Intézményi 

összes óraszám

1.Békésy György 

Szakközépiskola

Intézmény-név

2.Czimra Gy. Ált.

Isk.

3 Diadal Úti Ált. Isk.

4. Gregor J. Ált. Isk.

itt tartok

Ellátott gyermekek 

száma

Fejlesztési forma/ óraszám

10. Újlak Utcai Ált.

Isk.

11. Zrínyi M. Ált.

Isk.

9. Szabadság

Sugárúti Ált. Isk.

5. Jókai M. Ref. Ált.

Isk.

6. Kossuth L. Ált

Isk.

7. Kőrösi Csoma 

Sándor Ált. Isk. és 

Gimnázium
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Az ellátandó gyermekek létszáma minden tanévben növekszik. Ezen belül azonban 

megfigyelhető az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, tanulók létszámának folyamatos 

emelkedése, növekvő aránya. Ezzel szemben a szakirányon végzett gyógypedagógus az 

EGYMI-ben: 1 fő. 

 

 Bölcsőde Óvoda 

Ált. 

Iskola Ambulánsan 

2007/2008 1 1 1 1 

2008/2009 2 1 0 0 

2009/2010 2 0 0 0 

2010/2011 0 1 0 1 

2011/2012 1 4 1 0 

2012/2013 0 6 1 0 

2013/2014 0 4 2 0 

2014/2015 0 3 6 0 

2015/2016 0 4 7 0 

2016/2017 0 8 9 0 

 

 

 

Mind az óvodákban, mind az iskolákban egyre többen vannak jelen, ellátásuk komoly 

problémát jelent az EGYMI számára, mivel egyetlen gyógypedagógusnak van autizmus 

szakirányú végzettsége, és a Köznevelési törvény értelmében csak a sérülésnek megfelelő 

végzettségű szakember foglalkozhat ezekkel a gyermekekkel. Ez azonban jelenleg mind 

térben, mind időben megvalósíthatatlan. Nagy igény lenne ilyen végzettségű kollégákra az 

utazó hálózatban, de addig is, rövid távú megoldásként az iskolai tagozaton tanító autizmus 

szakirányon végzett munkatársunk megbízással lát el néhány órát, a kerület iskolái közül 

csupán kettőt lefedve. 

További nehézséget jelent betöltetlen logopédus és konduktor állásunk. Az előbbi 

fejlesztéseket igénylő gyermekek, tanulók száma magas. Szükségünk van még 

szakemberekre, teljes állásban dolgozókra. 
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4. Dokumentációs tevékenység 
 

Egész éves munkánkat áthatja a dokumentáció pontos vezetése. Ez elsősorban a munkanapló, 

valamint a rehabilitációs napló folyamatos vezetését jelenti. Ebben a tanévben új, 

munkánkhoz jobban igazodó munkanaplót készítettünk és fogadtunk el. Beválását a tanév 

során vizsgáljuk. 

Dokumentáció munkánk további része a fejlesztési tervek elkészítése. Ebben térünk ki az év 

eleji méréseink eredményeinek lejegyzésére, valamint tervezzük a gyermekek foglalkozásait a 

szakértői bizottság ajánlásai és saját méréseink alapján. 

A félévi és év végi tájékoztatók elkészítése is dokumentációs munkánk szerves része. Ezeket 

nem csak a szülőknek, hanem az osztályfőnököknek is rendelkezésére bocsátjuk. 

Ellenőrzési tervünkben nyomon követhető, hogy a dokumentáció vezetésének ellenőrzése, az 

ezzel kapcsolatos határidők betartása egész éves munkánk része. 

 

 

Minden nehézségünk ellenére az előző tanévekhez hasonlóan minőségi munkát kívánunk 

végezni, segítséget nyújtva a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, szüleiknek, valamint a 

befogadó intézményeknek egyaránt. Erre a minőségi munkára garanciát jelent szakmai 

munkánk, szakmai tapasztalataink, és nem utolsó sorban elhívatásunk. 
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III.  MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet- A munkaközösség vezetők ellenőrzési terve 
 

 

A feladatok ellenőrzéséért a munkaközösség vezető felelős. 

idő tevékenység felelős:  

Szeptember Gyógyszerszedők felmérése 

Tanmenetek elkészítése, leadása 

Tanszerellátottság 

Munkaközösségi értekezlet 

Naplók ellenőrzése  

Éves napközis foglalkozási tervek 

Aktuális ünnepek, rendezvények előkészítése 

szakmai mk. vezető 

tanak. és értak. mk. 

vezetők 

 

mk. vezetők 

mk. vezetők 

 

tanak. és értak. mk. 

vez.mk. vezetők 

Október Naplók, ellenőrzők, anyakönyvek kitöltöttségének 

ellenőrzése.  

Munkaközösségi értekezlet 

Naplók ellenőrzése 

Aktuális ünnepek, rendezvények, napközis délutánok 

előkészítése 

tanak. és értak. mk. 

vezetők 

 

mk. vezetők 

mk. vezetők 

 

mk. vezetők 

November A havi osztályzatok mennyiségének ellenőrzése. 

A szülővel történő kapcsolattartás ellenőrzése 

Munkaközösségi értekezlet 

Naplók ellenőrzése 

Aktuális ünnepek, rendezvények előkészítése 

tanak. és értak. mk. 

vezetők 

 

mk. vezetők 

mk. vezetők  

 

mk. vezetők 

December Munkaközösségi értekezlet 

Naplók ellenőrzése 

Aktuális ünnepek, rendezvények előkészítése 

mk. vezetők 

 

mk. vezetők 

 

mk. vezetők 

Január Ellenőrzők naprakészsége 

Félévi értékelés 

Munkaközösségi értekezlet 

Naplók ellenőrzése 

Aktuális ünnepek, rendezvények előkészítése 

tanak. és értak. mk. 

vez. 

 

mk. vezetők 

mk. vezetők 

 

mk. vezetők 

mk. vezetők 

Február A továbbtanulással kapcsolatos ellenőrzés 
tanak. és értak. mk. 

vezetők 
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Munkaközösségi értekezlet 

Naplók ellenőrzése 

Aktuális ünnepek, rendezvények előkészítése 

mk. vezetők 

mk. vezetők 

 

mk. vezetők 

Március Osztályzatok mennyisége és dokumentálása 

A tanulmányi verseny szervezésének, 

lebonyolításának ellenőrzése. 

Munkaközösségi értekezlet 

Naplók ellenőrzése 

Aktuális ünnepek, rendezvények, napközis délutánok 

előkészítése 

tanak. és értak. mk. 

vez. 

 

tanak. és értak. mk. 

vezetők 

mk. vezetők 

 

mk. vezetők 

 

mk. vezetők 

Április Munkaközösségi értekezlet 

Naplók ellenőrzése 

Aktuális ünnepek, rendezvények előkészítése 

mk. vezetők 

 

mk. vezetők 

 

mk. vezetők 

 

Május - 

Június 

Naplók, anyakönyvek, ellenőrzők, bizonyítványok 

 

Munkaközösségi értekezlet 

Naplók ellenőrzése 

Aktuális ünnepek, rendezvények előkészítése 

tanak. és értak. mk. 

vezetők 

 

mk. vezetők 

mk. vezetők  

 

mk. vezetők 
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2. számú melléklet - Az igazgatóhelyettes ellenőrzési terve 
 

  

Hónap Igazgatóhelyettes ellenőrzi 

Szeptember - Tanügyi nyomtatványok megnyitása, a naplóban a tanulók adatai, 

összevont osztályok eltérő óraszámainak, tantárgyainak 

egyeztetése, megfelelő jelölése 

- Hiányzó tanulók kiértesítése 

- Végleges órarendek elkészítése 

- Étkeztetés ellenőrzése 

- Tanmenetek  

- Egyéni órarendek 

- Munkaközösségek munkatervei 

- Osztályfőnöki munkatervek 

- Fejlesztési tervek 

- Óvodai csoport naplójának megnyitása, tartalma 

Október - Törzskönyvek kitöltése az október 1-jei állapot szerint 

- Könyvtár működése 

- Szakkörök indulása 

- Óvodai csoport működése 

- Pontos munkakezdés, ügyeleti munka 

November - Osztálynaplók, csoportnaplók és egyéb naplók vezetése 

- A tanulók tanulmányi munkájának értékelése 

- Osztályzatok mennyisége 

- Óralátogatások (új kollégák) 

- Első és második évfolyamos tanulók írásos értékelése, ezek 

átadása a szülőknek 

- Napközis csoportok működése 

- Munkaközösségi értekezlet 

December - A füzetek, munkafüzetek javítottsága 

- A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése dec. 15-ig 

- Napközis csoportok működése 

- Munkaközösségi értekezlet 

Január - A félévzárás, félévi értesítők, szöveges értékelések 

- Félévi beszámolók, valamint a munkaközösségek beszámolói 

- Óralátogatások  

- Egyéni órarendek 

- Pontos munkakezdés, ügyeleti munka 

- Szakkörök 

Február - Naplók ellenőrzése 

- Étkeztetés a napközis csoportokban 

- Óralátogatások  

- Változások adminisztrálása a törzskönyvben 

- Gyermekvédelmi munka 

Március - Óralátogatások  

- Szülő és pedagógus kapcsolattartása 

- A Gyurkovics Napok előkészületei 



 

64 

 

Hónap Igazgatóhelyettes ellenőrzi 

Április - Háromnegyed éves értékelés az elsős tanulóknál 

- Naplók ellenőrzése, kiemelten a napközis, tanulószobai és 

fejlesztő naplók 

- P.A.C. mérés eredményei 

- A Gyurkovics Napok előkészületei 

Május - A tanulók fizikai állapotának mérése 

- Bukásra álló tanulók megsegítésére tett pedagógiai intézkedések 

- Gyermekvédelmi munka 

- Tematikus nap 

Június - Statisztikák, anyakönyvek, haladási és értékelési naplók, egyéni 

fejlesztési naplók, stb. 

- Naplók, bizonyítványok, törzskönyvek tartalmi megegyezése 

- Adminisztrációs anyagok tanév végi zárása 

- A tanév értékelése, az év végi beszámolók ellenőrzése 
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3. sz. melléklet- Igazgató-helyettesi és munkaközösség-vezetői 

ellenőrzési munkaterv 
 

Hónap Igazgató-helyettes Munkaközösség-vezető 

 

Szeptember 

 

Egyéni órarendek 

Év eleji mérések 

Szülői értekezletek 

 

Rehabilitációs naplók 

Foglalkozási naplók 

adatainak kitöltése 

 

Október 

 

Fejlesztési tervek – a kiindulási 

állapot feltüntetése 

 

Foglakozási naplók 

Rehabilitációs napló  

 

November 

 

Óralátogatások (szakmai munka, 

differenciálás) 

Rehabilitációs naplók 

Fejlesztő Műhely 

 

Fejlesztő Műhely szakmai 

munkája 

Autizmus Hálózati csoport 

szakmai munkája 

 

 

December 

 

Szakmai műhelyek munkája 

Foglalkozási naplók 

 

Munkaközösségi 

megbeszélés tartása 

Felkészülés Mikulás 

ünnepségre 

 

 

Január 

 

Félévi tájékoztatók 

Félévi beszámolók 

Fejlesztési tervek 

Konzultációk 

 

Foglakozási naplók 

Rehabilitációs naplók 

Autizmus Hálózati csoport 

szakmai munkája 

 

Február 

 

Fejlesztő Műhely munkája 

Rehabilitációs napló 

Autizmus Hálózati Műhely 

munkája 

 

Fejlesztési tervek 

Foglakozási naplók 

Fejlesztő Műhely program 

szakmai munkája 

 

Március 

 

Óralátogatások (munkafegyelem, 

szakmai munka: tevékenységek a 

szakértői vélemények ajánlásai 

alapján) 

Rehabilitációs naplók 

Munkaközösségi értekezlet 

 

Foglakozási naplók 

Rehabilitációs napló belívek 

Autizmus Hálózati csoport 

szakmai munkája 

 

Április 

 

A Gyurkovics Napok szakmai 

programjainak színvonala 

Foglakozási naplók 

 

Gyurkovics Napok 

programjaira való felkészülés 

Rehabilitációs naplók 

 

Május 

 

Munkafegyelem, határidők 

betartása 

Az elégedettségi kérdőívek 

értékelése 

 

Rehabilitációs naplók 

vezetése 

Foglalkozási napló vezetése 
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Hónap Igazgató-helyettes Munkaközösség-vezető 

 

Június 

 

Év végi mérések 

Év végi tájékoztatók 

Év végi beszámolók 

Adminisztráció zárása 

 

Év végi mérések 

Év végi tájékoztatók 

Év végi beszámolók 

 

 

 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 21. 

 

Tabajdi Zsolt  

igazgató 
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