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Bevezető 

 

1.1 A munkaterv jogszabályi háttere 
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1.2 Helyzetelemzés 

1.2.1  Tárgyi feltételek 

Folyamatos karbantartással, belső ellenőrzéssel kísérjük figyelemmel továbbra is az épületeink, 

helyiségeink és berendezéseink állagát. 

A nyári karbantartás keretében megvalósult munkák: 

 tornaterem tisztasági festése 

 7 db tanterem tisztasági festése 

 kollégiumi radiátorok festése 

 udvari játékok festése 

 csapadékelvezető csatorna felújítása 

Az őszi karbantartás keretében felmérésre kerültek: 

 B épület (értelmileg akadályozott tanulók alsó tagozata 1-4. osztályig), vizesblokk felújítása 

mely szükségességét indokolja, hogy az EFOP 4.1.3-as pályázat keretében nem történt meg a 

felújítása. 

 A jelenlegi tanulói WC-k, hideg vizes mosdók elavultak, erősen kopottak. 

 Tanári szoba melletti helyiség felújítása az ázás, penészedés miatt. Lehetőségeink szerint a 

dolgozóink részére itt szeretnénk kialakítani egy étkező helyiséget. 

 Intézményünkben a KÖZIM nem tudja biztosítani a felnőttek számára az étkezés lehetőségét, 

ezért lenne kívánatos ez a beruházás. 

 Szennyvízcsatorna karbantartása a gyakori dugulás miatt. 

Lehetőség szerint ezek a felújítások nagymértékben segítenék az épület állagának megóvását, illetve 

a komfortérzet javulását.  

Továbbra is fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartást, takarékosságot és az odafigyelést az 

intézményi tárgyi környezetre. 

 

1.2.2.  Személyi feltételek 

 Pedagógus álláshely: 66 fő ebből 54 fő általános iskolai és készségfejlesztő iskolai 

gyógypedagógus és 12 fő kollégiumi nevelő tanár 

 Nevelő oktató munkát segítő: 33 fő 

 Egyéb: 17 fő 

 

1.2.3  Létszámadatok 

A 2019. szeptember 01-i állapotoknak megfelelően a tanulók létszáma: 

23 csoportban 219 tanuló 

fejlesztő nevelés-oktatásban 33 tanuló 

utazó gyógypedagógusi ellátásban 146 tanuló kerül ellátásra. 
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1.3 Pedagógiai munka feltételei: 

Ebben a tanévben 5 szakmai munkaközösségben végzik tevékenységeiket pedagógusaink: 

 Tanulásban akadályozottak – EÁI munkaközösség 

 Értelmileg akadályozottak – KÁI munkaközösség 

 Autista munkaközösség 

 Kollégiumi munkaközösség 

 Fejlesztő nevelés-oktatás munkaközösség 

 

2. A tanév kiemelt céljai és feladatai 

 

Magyarország, az én hazám-tanulóink ismerjék meg Magyarország történelmének múltját és 

jelenét, a társadalmunk értékeit, hagyományait, tudatosodjon a nemzeti összetartozás érzése. 

Tevékenységeink megvalósítása során kapjon kiemelt szerepet a kulcskompetenciák fejlesztése, a 

hazafias nevelés, az egészséges és környezettudatos szemlélet kialakítása, az esélyegyenlőség és a 

hátránykompenzálás, az egyéni képességekhez igazodó differenciálás.  Közösségi tevékenységekkel, 

aktív részvéttel városunk társadalmi eseményein, s az itt átélt élményekkel gazdagodjon a 

közösséghez tartozás és hazaszeretet érzése. 

2.1. A tanévben várható pedagógiai – szakmai ellenőrzések és pedagógusminősítési eljárások 

Név Időpont 

Intézményvezetői tanfelügyelet 2019.10.01. 

Intézményi tanfelügyelet 2019.12.19. 

Megyeri Katalin 2019.10.08. 

Bróthágné Dul Ágnes 2019.10.15. 

Vécsei Attila 2019.11.07. 

Budaházi Judit 2020. 

Tóth Erzsébet 2020. 

Nizsalóczkiné Tóth Mária 2020. 

Schmiedné Mohácsi Tímea 2020. 

Szabó Zsoltné 2020. 

Nagyné Bacskó Zsuzsa 2020. 

Bodné Sári Judit 2020. 

Tégel Norbert 2020. 

Horváthné Kaptur Éva 2020. 

Gulyás Krisztina 2020. 

Álmosné Nagy Mariann 2020. 
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2.2 Beiskolázás rendje 

 

Az intézményi továbbképzési és beiskolázási terv alapján 

Név Munkakör Továbbképzés megjelölése 
Kezdő 

időpont 

1. Maroda 

Melinda 

gyógypedagógiai 

asszisztens 

Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar – 

gyógypedagógiai alapképzési 

szak 

2017.09. 

2. Bereczky 

Károly 
szakmai tanár 

Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar – 

gyógypedagógiai alapképzési 

szak 

2018.09. 

3. Molnár 

Renáta 
gyógypedagógus 

Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar – 

gyógypedagógiai alapképzési 

szak 

2018.09. 

4. Kaliba Emese 
gyógypedagógiai 

asszisztens 

Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem- Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Nyíregyháza - gyógypedagógiai 

alapképzési szak 

2018.09. 

5. Husztiné 

Imreh Judit 
szakmai tanár 

Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem- Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Nyíregyháza - gyógypedagógiai 

alapképzési szak 

2018.09. 

6. Farkas Ildikó 
gyógypedagógiai 

asszisztens 

Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem- Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Nyíregyháza - gyógypedagógiai 

alapképzési szak 

2019.09. 

7. Forgácsné 

Szaorván 

Anita 

kollégiumi 

nevelőtanár 

Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar – 

gyógypedagógiai alapképzési 

szak 

2019.09. 

8. Gyetvai Zsuzsa 
utazó 

gyógypedagógus 

Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem- Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

autizmus spektrum pedagógiája 

2019.09. 
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3. A tanév helyi rendje 

 

3.1 A tanév rendje: 

Első tanítási nap: 2019. szeptember 02. (hétfő) 

Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (péntek) 

Tanítási napok száma általános iskolában: 180 

Tanítási napok száma a szakiskolában: 180 

 Első félév vége: 2020. január 24. 

 

3.1 A tanítási szünetek rendje 

Őszi szünet 2019. október 28. – 2019. november 03. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek) 

Szünet utáni első tanítási nap 2019. november 04. (hétfő) 

Téli szünet 2019. december 23. – 2020. január 03. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek) 

Szünet utáni első tanítási nap 2020. január 06. (hétfő) 

Tavaszi szünet 2020. április 09. – 2020. április 14. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 08. (szerda) 

Szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda) 

 

3.2 A tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 

 

1. Pályaorientáció:  2019. november 14.  

2. Családi nap: 2019. december 06. 

3. Módszertani- szakmai nap: 2020. március 16.  

4. Módszertani- szakmai nap: 2020. április 23. 

5. Tavaszi tematikus nap: 2020. május 13. 

6. DÖK nap (gyermeknap):  2020. május 29.  

3.3 A nevelőtestületi értekezletek időpontja, az értekezlet jellege 

 

Értekezlet jellege Dátum 

Tanévnyitó 2019. szeptember 02. (hétfő) 

Félévi osztályozó 2020. január 24. (péntek) 

Félévi értékelő 2020. február  

Év végi osztályozó 2020. június  

Év végi értékelő 2020. június  

Év eleji szülői értekezlet 2019. szeptember 13. (péntek) 

Félévi szülői értekezlet, melyet megelőz a 

nyílt nap 

2020. február  
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Aktualitásoknak megfelelően nevelőtestületi értekezlet. 

 

3.4 Fogadóóra pedagógusokkal történő egyéni megbeszélés alapján. 

 

3.5  Iskola rendezvények, ünnepségek: 

 

Rendezvény Időpont 

Tanévnyitó értekezlet 2019. szeptember 09. 

Aradi vértanukról való megemlékezés 2019. október 06. 

Nemzeti ünnep (október 23.) 2019. október 22. 

Bárczi nap 2019. október 22. 

Mikulás ünnepség 2019. december 06. 

Karácsony 2019. december 19. 

Magyar Kultúra Napja 2020. január 22. 

Farsang 2020. február 21. 

Kommunizmus Áldozatainak Napja 2020. február 26. 

Nemzeti ünnep (március 15.) 2020. március 13 

Tematikus nap 2020. március 16. 

Komplex Megyei Verseny 2020. április  

Holokauszt Áldozatainak Emléknapja 2020. április 16. 

Gyermeknap 2020. május 29. 

Pedagógus nap 2020. június 01. 

Nemzeti Összetartozás Napja 2020. június 04. 

Ballagás 2020. június 12. 

Tanévzáró ünnepség 2020. június  

 

4. Mérési terv: 

 

NETFIT 

 a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat  

 2020.01.08 - 2020.04.24. 

 a felmérésben érintettek a felső tagozatos tanulók: 60 fő (TANAK, ÉRTAK, AUT) 

P.A.C. 

 értelmileg akadályozott szocializációjának, tevékenységének, önkiszolgálásának, 

kommunikációjának a mérése.  

 2020.június 1. hete 

S/P.A.C 1, 2 

 a felmérésben érintettek a fejlesztés nevelés-oktatásban résztvevő súlyos és halmozottan 

fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek 

 2020. június 1. hete 
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A fakultatív hit- és vallásoktatásban részt vevő egyházak 

Evangélikus – Kósa János 

Református – Semsey Boglárka 

Görög katolikus – Kádár Erzsébet 

Római katolikus 

A hitoktatáson a tanulók igénye szerint szülői engedéllyel vesznek részt. 
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EÁI munkaközösség munkaterve 

 

Osztály Osztályfőnök 

1. Csicsváriné Nagy Zita 

2. Brudnyákné Pál Viktória 

3. Nagyné Bacskó Zsuzsa 

4. Vitányiné Nováki Szilvia 

5. Szabó Szilvia 

6. Dériné Bakk Anasztázia 

7. Megyeri Katalin 

8. Siktárné Aczél Zsuzsa 

 A munkaközösséghez tartozó 

betanító pedagógusok 

Ádámné Szász Zsuzsanna 

Molnár Renáta 

Nizsalóczkiné Tóth Mária 

Rádai Éva 

Tóth Erzsébet 

Vécsei Attila 

Vonza Beáta 

 

Munkatervünk összeállítása során figyelembe vettük az intézményünk stratégiai dokumentumaiban 

foglalt tartalmakat, az éves célkitűzést (Magyarország az én hazám), a NAT által meghatározott 

fejlesztési területeket, tanulóink speciális szükségleteit és törekedtünk hagyományaink megőrzésére. 

Tevékenységünk során kiemelt szerepet kap a kulcskompetenciák fejlesztése, a hazafias nevelés, az 

egészséges és környezettudatos szemlélet kialakítása, az esélyegyenlőség és a hátránykompenzálás, 

az egyéni képességekhez igazodó differenciálás. Osztályainkban olyan nevelési, tanulási környezetet 

biztosítunk, melyben a tanulók értékesnek, elfogadottnak tekinthetik magukat. 

Az ismeretelsajátítás hatékonyabbá tétele érdekében a hagyományostól eltérő tanulásszervezési 

eljárásokat is alkalmazunk.  

A pedagógiai munka tervezése során a helyi tanterveken alapuló tanmeneteket készítünk. A 

gyermekeknek tartott rendezvények előtt feladattervben jelenítjük meg a rendezvény 

megvalósításához szükséges előkészületeket, majd a rendezvényt követően szakmai beszámolókban 

értékeljük az elvégzett tevékenységet.  

 

Munkaközösségi megbeszéléseink témáiul a következőket terveztük:  

 az éves nevelési cél megvalósításának tapasztalatai,  

 a tanügyi dokumentumok vezetésével kapcsolatos tudnivalók,  

 a KRÉTA elektronikus napló használatában bekövetkező változások,  

 a munkaközösségünk által vállalt iskolai rendezvények (Október 23. és Március 15. tiszteletére 

rendezett iskolai ünnepség szervezése, Bárczi emlékplakett odaítélésének előkészítése), 
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 a pedagógus értékelési rendszer kritériumainak átdolgozása, 

  a patronáló ill. osztályszintű programok megszervezése, lebonyolításának előkészítése, a 

megvalósítás értékelése. 

 

A tanulók számára rendezett programjaink tervezésekor ügyeltünk arra, hogy megvalósításukkal 

elősegítsük a tanulók személyiségének harmonikus fejlődését, és biztosítsuk számukra az életkori 

sajátosságoknak megfelelő elfoglaltságon való részvételt. A tervezés során figyelembe vettük a 

tanulók speciális nevelési igényeit, eltérő érdeklődését, hagyományainkat, az ünnepeket. 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése érdekében  

 Hagyománynak számít a Házi Szépíró verseny rendezése a KÁI munkaközösség tagjaival 

közösen. 

Természettudományos és technikai kompetencia fejlesztése érdekében: 

 Osztályaink részt vesznek az ÉFOÉSZ "Ez a mi napunk" rendezvényén a Vadasparkban. 

Testi - lelki egészség, környezet és egészségvédelem 

 Drogprevenciós foglalkozás a hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulók számára. 

 Úszásoktatás a negyedik és a hatodik évfolyamon. 

 A felső tagozatos osztályok részt vesznek a NET-FITT mérésben, a kollegák megosztják 

tapasztalataikat. 

 A tantárgyak anyagában rejlő lehetőségek kihasználása az egészséges és környezettudatos 

szemlélet kialakítása érdekében. 

 Az iskolai szociális segítőnk által tervezett csoportfoglalkozások: A nevelőszülőnél vagy 

lakóotthonban elhelyezett gyermekek számára beilleszkedésüket elősegítő technikák 

megismerése. Az alsó tagozatos „Óvd, védd magad – kihez lehet fordulni segítségért?”; a felső 

tagozatos az internet veszélyeit bemutató foglalkozáson vehetnek részt.  

Digitális kompetencia:  

A tanítási órákon belül használt infokommunikációs technológiák alkalmazása során a gyermekek 

ismereteket, tapasztalatokat szereznek a digitális világról. Fontos feladatunk, hogy kialakítsuk a 

médiatudatosságot, ennek elérése érdekében minden lehetséges alkalmat megragadunk. 

Esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

 Lehetőség szerint felkészítjük és benevezzük tanulóinkat a városi és egyéb szervezetek által 

meghirdetett rajzversenyekre. 

 Lehetőség szerint a városi kulturális rendezvényeken való részvétel. 

 Az általunk vállalt dekorációs feladatok megvalósításához tanulóink által készített 

munkadarabokat is felhasználunk. 
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 Bekapcsolódunk az EMMI által kidolgozott Lázár Ervin programba, melynek célja, hogy a 

tanulók tanévenként egyszer ingyenesen vehessenek részt színházi, tánc vagy cirkuszi előadáson, 

hangversenyen. 

Szociális, életviteli és környezeti kompetencia, közösségfejlesztés, felelősségvállalás másokért 

 Részvétel a Rotary-klub által rendezett Mikulás ünnepségen a Jósa András Múzeumban.  

 Részvétel a városi DÖK által rendezett "Fuss a fényben!" elnevezésű programon. 

 Részvétel a Móricz Zsigmond Könyvtár által szervezett adventi programokon.  

 Tavaszköszöntő tematikus nap minden osztályban.  

 Az éves nevelési cél elérése érdekében szervezett patronáló programok – melyek 

megvalósításához külső helyszíneket is meglátogatunk – elősegítik a tanulói közösségek 

fejlődését. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Megemlékezéseken, iskolai rendezvényeken való részvétel. 

 Osztálykeretben emlékezünk meg az aradi vértanúk napjáról (október 6.), a Magyar Kultúra 

Napjáról (január 19.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napjáról (február 25.), a 

Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapjáról (április 16.) és a Nemzeti Összetartozás 

Napjáról (június 4.). 

 "Időutazás a reformkorba" címmel 3 hetet meghaladó projekt a hetedik osztályban 

 Az éves nevelési cél megvalósítása érdekében egy-egy alsó és felső tagozatos osztály bevonásával 

a következő patronáló programokat terveztük:  

1. és 5. osztály: „Népi mesterségek” és „Hagyományos magyar ételek” 

2. és 6. osztály: „Nyíregyháza nevezetességei” és „Nyíregyháza középületei, szobrai” 

3. és 7. osztály: „Nemzeti parkjaink” és „Magyarország kincsei” 

4. és 8. osztály: „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye” és „Néphagyományok”. 

 

 

Pályaorientáció 

 Pályaorientációs napot tartunk minden osztályunk részvételével. 

 A nyolcadik osztályosok részt vesznek a középfokú intézmények által meghirdetett nyílt napon. 
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Versenyek  

 A Nyírbátori Éltes Mátyás Iskola mátészalkai tagintézménye által rendezett megyei "Szépolvasó 

verseny" (meghirdetés esetén). 

 Tanulásban Akadályozott Tanulók 45. Komplex Tanulmányi Versenyének Megyei fordulóján 

6.és 7.osztályos tanulókból válogatott 4 fős csapat képviseli majd intézményünket. 

 Bárczi Kosárlabda Kupa 

 Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott Országos Tanulmányi Verseny: a 

"Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége Diákolimpiai Bajnokságai"(a 

versenyek részletezése a munkaterv mellékletében). A felmenő rendszerű versenyek atlétika (őszi 

és tavaszi forduló), labdarúgás (őszi és tavaszi forduló), kosárlabda, zsinórlabda, sorverseny 

sportágakban zajlanak majd. A megyei selejtezőket regionális illetve országos döntő követi, 

melyekre az eredmények függvényében jutnak tovább a versenyzők illetve a csapatok.  

 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége szervezésében kerül sor a 

szabadidősportok versenyére is a következő területeken: autista gyermekek sportversenye (darts, 

roller, kosárba dobás), "Magyar Parasport Nap Integrált Sportverseny", "Fogyatékosok megyei 

sportnapja", "Megyei integrált sporttalálkozó".  

A Városi Diáksport Szövetség által meghirdetett tömegsport jellegű rendezvényeken a 

lehetőségekhez képest kívánunk részt venni.  

 

Iskolai rendezvények  

Munkaközösségünk feladata az Október 23. és a Március 15. tiszteletére rendezett iskolai ünnepség, 

valamint a névadónkról történő megemlékezés megszervezése. Bárczi emlékplakett odaítélésének 

előkészítése. Bárczi Kosárlabda Kupa szervezése és megrendezése. 

Kollégáink más munkaközösségek tagjaival eseti teamet alkotva részt vesznek a Ballagás 

előkészítésében és megvalósításában. 

 

 

 

Időszakos feladatainkat hagyományainknak megfelelően tervezzük ellátni:  

 Igény szerint, felkérés alapján részt veszünk főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatának 

vezetésében. 

 Az intézményvezetés által kijelölt időpontokban megtartjuk a szülői értekezleteket, nyílt 

tanítási napot. 

 Elvégezzük a tankönyvrendeléssel kapcsolatos teendőket.  
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 Lehetőség szerint részt veszünk más munkaközösségek rendezvényein.  

 Figyelemmel kísérjük a tanfolyami kiírásokat, lehetőség szerint bővítjük tudásunkat azokon. 

 Balesetvédelmi oktatásban részesítjük tanulóinkat a tanév kezdetén, ill. szükség szerint.  

 Segítjük tanulóinkat, hogy felkészülhessenek a családi jellegű ünnepekre (Karácsony, Húsvét, 

Anyák napja).  

 A Hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos teendők és adatszolgáltatási kötelezettségünk 

ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.  

 Részt veszünk illetve igény szerint segítünk a nem általunk rendezett iskolai megemlékezések 

előkészítésében és megvalósításában (Karácsony, Pedagógusnap), felkérés alapján 

felkészítjük tanulóinkat ezeken a rendezvényeken való szereplésre. 

 Nyitottak vagyunk a munkatervben nem szereplő, városi vagy egyéb szervezetek által 

szervezett programok látogatására.  

 Fogadóóráinkon a szülők rendelkezésére állunk, tájékoztatva őket a tanulók haladásáról, 

esetleges problémáiról. Szükség szerint tanácsadásban részesítjük őket.  

 Dekorációs feladatunk ebben a tanévben az első emeleti lépcsőforduló és a sötét folyosó. 

Adminisztratív feladatainkat az adott osztályfoknak megfelelő feladatokkal kiegészítve folyamatosan 

ellátjuk. A feladatok időpontjai, felelősei, résztvevői, az indikátorok részletezése a munkaterv 

mellékletében találhatók. Feladataink ellátásához folyamatosan együttműködünk intézményünk 

vezetésével, munkaközösségeivel, az osztályainkban tanító kollegákkal, az osztályainkban dolgozó 

gyógypedagógiai asszisztensekkel, a szülőkkel, civil szervezetekkel. 

 

 

 

Vitányiné Nováki Szilvia  

munkaközösségvezető 
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Mellékletek az EÁI munkaközösség munkatervéhez 2019/2020. tanév 

Szept.  01-04. Hit- és erkölcstan igényfelmérés 

2018/2019. tanévre vonatkozóan 

Vitányiné  Kovács-Z. K. iskolatitkár, 

szülők  

Új tanulók szülei A felmérés 

megtörtént  

 05-08. Egyházak értesítése a hit-és erkölcstan 

igényfelmérés eredményéről 

Vitányiné  Kovács-Z. K. iskolatitkár - 4 egyház 

09. Munkaterv elkészítése Vitányiné  Osztályfőnökök, 

nevelőtanárok 

- Mk munkaterve 

16. „Ez a mi napunk” – ÉFOÉSZ rendezvény 

a Vadasparkban 

Osztályfőnökök  Asszisztensek  Minden osztály 90 tanuló 

01-től Lépcsőforduló dekorálása - ősz Vitányiné N.Sz. Ádám E.  - 1 dekoráció  

01-től Sötét folyosó dekorálása - ősz  Nagyné B. Zs. Utassy M. - 1 dekoráció 

30-ig Statisztika elkészítése, adatok összesítése Vitányiné N.Sz. Osztályfőnökök, 

nevelőtanárok 

- 8 osztály adatai 

30-ig Hátrányos helyzetű tanulók feltérképezése Osztályfőnökök  Nevelőtanárok -  Iskola minden 

osztálya 

Okt  

 

1-től Bárczi nap, Október 23-i műsor 

előkészítése 

Siktárné A. Zs. 

Brudnyákné P. V. 

Vitányiné N. Sz. Iskola tanulói 

felkérés alapján 

Felkért tanulók 

4. 

 

Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról 

(osztálykeretben) 

Osztályfőnökök  Betanító tanárok Minden osztály 90 tanuló 

7-től  Bárczi emlékplakettről szóló szavazás  Vitányiné N. Sz. Mk. tagjai Alkalmazotti 

közösség 

80 dolgozó 

18. Bárczi Kosárlabda Kupa  Vécsei A.  Vécsei A., Ádámné Sz. Zs. 

Egészségügyi asszisztens 

Felkészített tanulók 

Külső jelentkezők 

35 tanuló 

 Tematikus nap (osztálykeretben)  Osztályfőnökök  Asszisztensek EÁI-s osztályok 90 tanuló 

Nov.  Házi Szépíró Verseny 

 

Brudnyákné P. V.  Pokoraczky J. Érdeklődés alapján 20 tanuló 

 Tanár – diák kosár/zsinórlabda meccs Vécsei A. Végh Zsolt Érdeklődés alapján 

a jelentkezők 

50 tanuló 

 Népi mesterségek (Patronáló program) Csicsváriné N. Z. Dériné B. A. 1.és 5. osztály 20 tanuló 

 Nemzeti parkjaink (Patronáló program) Nagyné B. Zs. Megyeri K. 3. és 7. osztály 20 tanuló 

 Látogatás a középfokú intézmények nyílt 

napján 

Siktárné A. Zs.  -  EÁI 8. osztály  12 fő 
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Dec.  01-től Lépcsőforduló dekorálása (tél) Siktárné A. Zs. Nizsalóczkiné  - 1 dekoráció 

01-től Sötét folyosó dekorálása (tél)  Dériné Pál-Dankó N. - 1 dekoráció 

 Rotary-klub által rendezett Mikulás 

ünnepség a Jósa András Múzeumban 

Osztályfőnökök  Asszisztensek  EÁI osztályok Részvétel  

 Adventi délután a Móricz Zsigmond 

Könyvtárban 

Osztályfőnökök  Asszisztensek  EÁI osztályok Részvétel  

Jan.  Félévi értékelések (tanulói 

tevékenységek) 

Osztályfőnökök  Nevelőtanárok - Értekezlet  

 Úszás oktatás  Vécsei A., Bodné S. 

J. 

Asszisztensek 4. és 6. osztály 20  

22. 

 

Megemlékezés a Magyar Kultúra 

Napjáról (osztálykeretben) 

Osztályfőnökök  Betanító tanárok Minden osztály 100 fő 

22. Együtt szaval a nemzet  Szabó Sz.  Osztályfőnökök  Felső tagozat 50 tanuló 

  Félévi értékelés, (munkaközösségi 

beszámoló elkészítése) 

Vitányiné  Osztályfőnökök, 

nevelőtanárok 

- Beszámoló a mk 

1. félévi 

tevékenységéről 

Febr. 08-tól Felkészítés komplex tanulmányi 

versenyre (versenyig folyamatos 

tevékenység) 

Vállalás szerint Felkészítők: Nagyné B. Zs.; 

Megyeri K.; Bróthágné D. Á.; 

Dériné B. A.; Siktárné A.Zs. 

6. és 7. oszt-os 

tanulók 

6 tanuló 

5 felkészítő 

 14-től Március 15. iskolai ünnepség előkészítése Szabó Sz., Megyeri 

K. 

Vonza Beáta, Rádai É. Iskola tanulói Felkért tanulók 

 21. Megemlékezés a Kommunizmus 

Áldozatainak Emléknapja alkalmából 

(osztálykeretben) 

Osztályfőnökök  - Minden osztály  90 tanuló 

Márc.  Tájékoztató szülői értekezlet szervezése a 

következő évi hit- és erkölcstan oktatással 

kapcsolatosan 

Vitányiné  Egyházak képviselői, szülők - 4 fő az egyházak 

képviseletében 

01-től Lépcsőforduló dekorálása (tavasz) Megyeri K. Keszler A. - 1 dekoráció 

01-től Sötét folyosó dekorálása (tavasz) Brudnyákné P. V. Utassy M. - 1 dekoráció 

 Tanulók felkészítése a Március 15-i 

műsorra 

Osztályfőnökök  - Felkérés alapján 5 tanuló 

 Tematikus nap (osztálykeretben)  Osztályfőnökök  Asszisztensek  EÁI-s osztályok 90 tanuló 
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Ápr.  Magyarország kincsei (Patronáló 

program) 

Megyeri K. Nagyné B. Zs. 3.és 7. osztály  20 tanuló 

 Nyíregyháza nevezetességei (Patronáló 

program) 

Brudnyákné P. V. Dériné B. A. 2. és 6.osztály 20 tanuló 

 Részvétel a Komplex tanulmányi verseny 

megyei fordulóján 

Felkészítők   Felkészített tanulók 4 tanuló 

1-30. NET-FITT mérés  Vécsei A., Bodné 

S.J. 

---- 5., 6., 7., 8. osztály 60 tanuló 

16. Holokauszt Mo-i Áldozatainak 

Emléknapja 

Osztályfőnökök  - Minden osztály 100 tanuló 

 Néphagyományok (Patronáló program) Vitányiné N. Sz. Siktárné A. Zs. 4. és 8. osztály 22 tanuló 

 Hagyományos magyar ételek (Patronáló 

program) 

Szabó Sz.  Csicsváriné N. Z. 1.és 5. osztály 20 tanuló 

 Tanár – diák sportnap Vécsei A. Végh Zsolt Érdeklődés alapján 

a jelentkezők 

50 tanuló 

Május  

 

1-20. Hit- és erkölcstan változás igényfelmérés 

2018/2019. tanévre vonatkozóan, a 

változás közlése az egyházak 

képviselőivel 

Vitányiné  Osztályfőnökök  Szülők Esetleges 

változások 

bejelentése 

 Drogprevenciós foglalkozás Szabó Sz. Megyeri K.; Siktárné A. Zs. 7.és 8. osztály 40 tanuló 

 Időutazás a reformkorba - 3 hetet 

meghaladó projekt 

Megyeri K. Felkérés alapján 7. osztály  Projekt 

produktum 

2- 30 NET-FITT mérés  Vécsei A.; Bodné S. 

J 

- Felső tagozatos 

osztályok 

60 tanuló 

 Nyíregyháza középületei, szobrai 

(Patronáló program) 

Dériné B. A. Brudnyákné P. V. 2. és 6. osztály 20 tanuló 

Június  4.  

 

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás 

Napjáról (osztálykeretben) 

Osztályfőnökök  - Minden osztály 90 tanuló 

 Év végi értékelések (tanulói 

tevékenységek) 

Osztályfőnökök  Nevelőtanárok - Mk tagjai részt 

vesznek az 

értekezleten  
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 Év végi értékelés, (munkaközösségi 

beszámoló elkészítése) 

Vitányiné  Osztályfőnökök, 

nevelőtanárok 

- Beszámoló a mk 

éves 

tevékenységéről 

 Tanév végi adminisztrációs feladatok, 

bizonyítványok, anyakönyvek kitöltése, 

összeolvasása  

Vitányiné  Osztályfőnökök  - Elvégzett 

adminisztráció 8 

osztályban 

 Ballagás  Siktárné A. Zs. Megyeri K. Minden osztály 250 tanuló 
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"Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége Diákolimpiai Bajnokságai" 

09.20. FODISZ tanévnyitó Budapest  Vécsei A. TANAK 1 tanuló 

09.30. Megyei Atlétika verseny 

(ŐSZI) 

Nyíregyháza  Vécsei A., Bodné S. J., 

Ádámné Szász Zs., 

Szabóné D. E. 

ÉRTAK, TANAK 20 fő 

10.09. Atlétika diákolimpiai döntő 

3.korcsoport 

Budapest Vécsei A., Bodné S. J. TANAK Továbbjutás 

esetén 

10.18. Atlétika diákolimpiai döntő 

4. korcsoport 

Budapest  Vécsei A., Bodné S. J. TANAK Továbbjutás 

esetén 

10.21. Megyei labdarúgás (őszi) Nyírbátor Városi 

Sportpálya 

Kiss Zoltán, Vécsei A. TANAK, ÉRTAK  12 fő 

10.18. Regionális kosárlabda 

elődöntő (Bárczi kupa) 

Nyíregyháza  Vécsei A., Bodné S. J. TANAK, ÉRTAK,  60 fő 

11.25. Megyei terematlétika (alsó) Nyíregyháza  Bodné S. J, Ádámné Sz. 

Zs., Vécsei A. 

TANAK 

 

10 fő 

12.06. Országos Terematlétika Budapest Ádámné Sz.Zs., Vécsei A. TANAK  Továbbjutás 

esetén 

01.13. Ergométeres evezés megyei 

diákolimpia 

Nyíregyháza, Brekk 

Fitness 

Végh Zs.  TANAK, ÉRTAK 12 fő 

01. Ergométeres evezés országos 

diákolimpia 

Egyeztetés alatt Végh Zs.  TANAK, ÉRTAK 12 fő 

01.21. Regionális kosárlabda 

elődöntő 

Egyeztetés alatt Vécsei A.  TANAK 1 csapat 

továbbjutás 

esetén  

01. 27. 

 

Megyei zsinórlabda  Nyíregyháza  Vécsei A.  TANAK,  15 fő 

02.06. Regionális Zsinórlabda Szolnok Vécsei A.,  TANAK, Továbbjutás 

esetén 

03.6-7. Országos Zsinórlabda Kecskemét  Vécsei A. TANAK  Továbbjutás 

esetén  
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03.14. Országos Kosárlabda Kunszentmiklós  Vécsei A. TANAK  Továbbjutás 

esetén  

03. 16. Megyei Kapkodd a lábad!  Nyíregyháza, Bárczi Ádámné Sz. Zs., Vécsei A. TANAK 

Alsó tagozat 

12 fő 

Ápr. 

03-04  

Országos Kapkodd a lábad! TATa Az osztályokban 

testnevelést tanító kollegák 

TANAK 

Alsó tagozat 

Továbbjutás 

esetén 

04.06. Megyei labdarúgás (tavaszi) Nyírbátor  Kiss Zoltán, Vécsei A., TANAK, ÉRTAK 15 fő 

04.06. Megyei mezei futás Nyírbátor  Vécsei A., Bodné S. J TANAK, ÉRTAK 20 fő 

Május 

08-09. 

Országos labdarúgás  Egyeztetés alatt Kiss Z., Vécsei A. TANAK  Továbbjutás 

esetén 

05.04. Megyei atlétika (tavaszi 

forduló) 

Nyíregyháza, Városi 

Stadion  

Vécsei A., Bodné S. J., 

Ádámné Sz. Zs., Szabóné 

D. E. 

TANAK, ÉRTAK  15 fő 

Május 

22 

Országos atlétika 

3.korcsoport 

Budapest Vécsei A., Bodné S. J. TANAK  Továbbjutás 

esetén 

06.03. Országos atlétika 

3.korcsoport 

Budapest Vécsei A., Bodné S. J. TANAK  Továbbjutás 

esetén 

 

*Az országos rendezvények pontos időpontja/helyszíne a munkaterv készítésének időszakában még nem áll rendelkezésünkre, azokról a FODISZ a 

későbbiekben küld tájékoztatást.  

Sz-Sz-B Megyei szabadidősport eseménynaptár 

2019. 

10.11. 

Fogyatékosok Megyei 

Sportnapja 

Nyíregyháza, Városi 

Stadion 

Vécsei A., Bodné S. J. TANAK, ÉRTAK 20 fő 

12.02. Autista gyermekek 

sportversenye 

Nyíregyháza  Az osztályokban 

testnevelést tanító kollegák 

AUTISTA 40 fő 

2020. 

02.20 

Magyar Parasport Nap 

Integrált Sportverseny 

Nyíregyháza, Bárczi Vécsei A., Bodné S. J. TANAK, ÉRTAK 40 fő 

04.02. Integrált sporttalálkozó Ópályi Vécsei A., Bodné S. J. TANAK 15 fő 
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KÁI munkaközösség éves munkaterve 

 

Osztály Osztályfőnök 

KÁI. 1.-2. Markovichné Ignác Mariann  

KÁI. 3.-4. Szilágyiné Vincze Gizella 

KÁI. 5.- 6. Horváthné Kaptur Éva 

KÁI.7. Mezei Sándorné 

KÁI.8. Veres Angéla 

KÁI.9./ A. Bróthágné Dúl Ágnes 

KÁI.10. Balláné Szaniszló Erika 

KÁI.10. Budaházi Judit 

KÁI.11. Bajusz Gábriel 

I/ 11.-12. Talárovich Tiborné 

II/ 11.-12. Bodné Sári Judit 

Egyéb tantárgyak tanítása Bereczky Károly 

Budaházi Judit 

Gulyás Krisztina 

Husztiné Imreh Judit 

Maroda Sándorné 

Pokoraczki József 

Szabó Zsoltné  

Tégelné Dancs Hajnalka 

Szakmai munkaközösségünk tagjai a KÁI általános iskolában, valamint a készségfejlesztő iskolai 

osztályokban tanító pedagógusok, szakoktatók. 
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Munkatervünk összeállítása során figyelembe vettük az intézményi nevelési célt, a NAT-ban 

megjelenő Fejlesztési területeket, a Pedagógiai Programban szereplő alapelveket. A munkaterv 

elkészítése során a különböző rendezvényeket mérhető indikátorokkal láttuk el, és igyekszünk ezek 

megvalósítására.  

A tanulóink számára szervezett programok elősegítik a kulcskompetenciák fejlesztését és 

alkalmazkodnak az adott tanulócsoportba járó tanulók kognitív szintjéhez, előzetes tudásához. Az 

ismeretek bővítésén túl elősegítik a komplex személyiség és képesség fejlesztést is. Tervezett 

programjaink során új tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk és szeretnénk minél több iskolán 

kívüli helyszínt bevonni a megvalósításba, mivel a formális, a nem formális és az informális tanulási 

környezetben szerzett tudás összekapcsolását fontosnak tartjuk.   

A szakmai együttműködés megvalósítása érdekében minden osztály pályaorientációs napot, valamint 

tematikus napot tart ősszel és tavasszal. Megyénk híres gyümölcsei témakörben tematikus 

foglalkozást tervezünk a készségfejlesztő iskolai tanulóknak.   

A Nemzeti öntudat, hazafias nevelés megvalósulása érdekében bekapcsolódunk 

 Az október 23-i Nemzeti ünnepünkről, valamint névadónkról, Bárczi Gusztávról való 

megemlékezés rendezésébe. Vállaltuk a Bárczi- plakett odaítéléséről történő szavazás 

lebonyolítását, a dekorációt, a műsor segítését.   

 Az aradi vértanukról, a kommunista diktatúra áldozatairól, a Holokauszt áldozatairól, a 

Nemzeti összetartozás napjáról (június 4.) csoportkeretek között emlékezünk meg 

Folytatjuk a patronáló programokat, ahol az általános iskolások a készségfejlesztő iskolai 

csoportokkal alkotnak párokat, mivel az elmúlt két évben az így megrendezésre került programok 

hozzájárultak tanulóink között az együttműködés, a segítő attitűd fejlesztéséhez.   Az éves nevelési 

cél megvalósítása érdekében a tervezett programok magyarországi nevezetes épületekhez, 

népművészethez, jeles napokhoz, néphagyományokhoz, jellegzetes ételekhez, kapcsolódnak. A 

programok tervezése során célunk volt, hogy tanulóink olyan ismereteket sajátítsanak el, amelyek 

megalapozzák a lakóhely, és Magyarország megismerését, megbecsülését.  
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Tervezett patronáló programok: 

 Magyarország állatvilága - patronáló program: KÁI 5.-6.- KÁI 11. 

 Jellegzetes magyar ételek- patronáló program: KÁI 11. - KÁI 5.-6. 

 Nevezetes épületek Magyarországon - patronáló program: KÁI I/11.-12. - KÁI 7. 

 Tájegységek népművészete- patronáló program: KÁI 7- KÁI I/11.-12. 

 Az adventi időszak néphagyományai- patronáló program: KÁI 8- KÁI II /11.-12. 

 Húsvéti népszokások, vendégvárás- patronáló program: KÁI II /11.-12.- KÁI 8. 

 Magyarországi Adventi Népszokások Patronáló program: KÁI 1.-2.- KÁI 9. B 

 Nagyböjt és Húsvéti Ételeink - patronáló program: KÁI 9. B.- KÁI 1.-2.-  

 Téli népszokások Magyarországon- patronáló program: KÁI 3.-4.- KÁI 10.  

 Városunk nevezetes épületei- patronáló program: KÁI 10. -  KÁI 3.-4. 

Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése érdekében 

  valamennyi osztály megemlékezik januárban a Magyar Kultúra napjáról  

 Szépíró versenyt szervezünk az EÁI munkaközösséggel közösen 

 bekapcsolódunk a ballagás megrendezésébe 

 mindezeken túl az iskolai szintű karácsonyi műsor szervezése is feladatunk a kollégium és 

autista munkaközösség tagjaival közösen. 

A munkaközösségek közötti jó együttműködés bizonyítéka, hogy az intézményi szintű 

rendezvényeink szervezése team munkában valósul meg az EÁI-s, az Autista és a Kollégiumi 

munkaközösségbe tartozó kollégákkal. 

Kiemelten fontos a testi és lelki egészségre nevelés, ezért új elemként, kibővített osztályfőnöki órákat 

tervezünk annak érdekében, hogy tanulóink képesek legyenek lelki egyensúlyuk megóvására, társas 

viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Juhosné Berei Marianna, mint iskolai 

szociális segítő, a készségfejlesztő iskolai tanulóknak interaktív foglalkozást tart kéthavonta az alábbi 

témákban: 

 Internet veszélyei 

 Gyermekbántalmazás 

 Konfliktuskezelés 

 Óvd, védd magad!  

A NAT kiemelt fejlesztési területe a pályaorientáció.  Az önálló életre nevelést segíti elő a 

Munkahelyi Gyakorlat Program, valamint a gyertya-, a papírmerítés-, asztalos műhelyek 

működtetése, melyet az elmúlt évekhez hasonlóan folytatunk gyógypedagógiai asszisztens kollégák 
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irányítása mellett. Nagy előnye a műhelyeknek, hogy azon tanulók részére is hasznos - munka jellegű 

– foglalkoztatást biztosít, akiknek nincs lehetőségük az MHGY által kínált külső munkahelyeken 

tevékenykedni. 

 

A tanulói közösségek fejlesztését, a szülőkkel történő kapcsolattartást elősegítjük azzal, hogy   

valamennyi csoportunk részt vesz a „A mi napunk” ÉFOÉSZ rendezvényen a nyíregyházi 

Vadasparkba, valamint a budapesti rendezvényre is mennek tanulóink (10 fő) . Nyílt napot 

szervezünk a Készségfejlesztő iskola iránt érdeklődőknek, valamint nyílt tanítási napot és  szülői 

értekezleteket tartunk tanulóink szüleinek. 

 

Természettudományos kompetencia fejlesztését elősegíti a Madarak, fák napi rendezvény a 

készségfejlesztő iskolások számára. Valamint az év során valamennyi pedagógus figyelmet fordít 

arra, hogy megismertesse a tanulókkal a környezetvédelem szempontjából hasznos újrahasznosítás 

fontosságát. 

A művészeti kifejezőképesség fejlesztése érdekében 

 őszi dekorációt készítünk az aulába, ebédlőbe 

 valamint bekapcsolódunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Lázár Ervin-

programba, melynek célja, hogy minden általános iskolás tanévenként egyszer ingyenesen 

eljusson színházba, tánc- vagy cirkuszi előadásra, hangversenyre. 

 

A tanítási- tanulási folyamatban tudatosan használjuk az IKT eszközöket, mivel ezek motiváló 

hatásúak tanulóink számára és elősegítik a digitális kompetencia fejlesztését, melynek során az 

interaktív táblák, számítógépek használata ösztönözzük a tanulókat.  A kollégák az adott 

tantárgyakhoz flipchartokat készítenek, melyek segítik tanulóink számára az ismertek gyakorlását, az 

önálló tanulást.   

A mozgás és egészségfejlesztést szem előtt tartva a készségfejlesztő iskolások számára játékos 

sportvetélkedőket szervezünk. Tanulóink lehetőség szerint részt vesznek az oktatásért felelős 

miniszter által meghirdetett és támogatott Országos Tanulmányi Verseny: a "Fogyatékosok Országos 

Diák- és Szabadidősport Szövetsége Diákolimpiai Bajnokságain" (Bárczi Kosártorna, Megyei 

Zsinórlabda verseny). A versenyek tervezett részletei a munkaterv mellékletében található. A 

kollégák az idei tanévben is felveszik a NET-FIT mérést az aktuális évfolyamokon. 
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Kollégáink számára fontos a tanulók tantárgyi tudásának a fejlesztése. Ezért az idei tanévben is 

általános iskolai tanulókat készítettünk fel a Nyírbátorban megrendezésre kerülő Koncz Dezső 

Regionális Tanulmányi Versenyre. 

A tanulói személyiség feltárása és fejlesztése hozzátartozik a pedagógusok éves munkájához, 

melynek érdekében a kollégák dokumentumelemzést végeznek, pedagógiai szándékú beszélgetést 

kezdeményeznek a tanulók körében a tanítási nap kezdetén, melynek célja a feszültségoldás, a 

problémák megbeszélése. 

Az idei tanévben   is valamennyi osztályfőnök felveszi tanulóival a P. A. C. teszteket, melyek jó 

visszajelzést adnak tanulóink fejlődéséről, valamint a fejlesztés további irányáról, mivel az értelmileg 

akadályozott tanulóknál nagyon fontos a tantárgyi követelmények teljesítésén túl a tanulók 

szocializációjának, tevékenységének, önkiszolgálásának, kommunikációjának a fejlesztése és az elért 

eredmények mérése.  

 

A kollégák szakmai munkája során az idei évben is előtérbe kerül a tanári kompetenciák közül a 

pedagógiai folyamat tervezése, szervezése. 

 Valamennyi kolléga éves munkájához tartozik a tanmenetek elkészítése és feltöltése az e-kréta 

naplóba az adott évfolyamra, ahol törekszünk a tantervi tudás minél hatékonyabb 

integrálására, a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére. 

 A I/12. évfolyamon tanító kollégák az új kerettanterveknek megfelelő tanmeneteket 

készítenek.  

 A patronáló programokhoz, tematikus napokhoz, rendezvényekhez feladattervek készülnek, 

melyek kiegészülnek egy szakmai beszámolóval. 

 A pedagógiai Programban szerepel az elsősegély nyújtási alapismeretek megismertetése 

tanulóinknál, ezért valamennyi osztály tanmenetében szerepel 4 órában ezen ismeretet átadása 

az adott osztály kognitív szintjének megfelelően. 

 A tanév első félévben 1 kollégaminősítésen vesz részt, 5 kollégánk pedig portfóliót készít. 

 

A szakmai fejlődésünk érdekében havonta tervezett munkaközösségi módszertani megbeszéléseket 

tartottunk, melynek témái  

 az aktualitásokon kívül, a vállalt rendezvények előkészítése, értékelése 

 Tanévkezdéssel, tanügyi dokumentumok vezetése kapcsolatos tudnivalók 

 Félévi/ év végi értékelések előkészítése 
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 esetmegbeszélések, ahol a tanulók körében előforduló problémákra keresünk megoldási 

módokat  

 pedagógus értékelési szempontsor összeállítása 

Folyamatos feladataink az év során: 

 Tájékozódás a tanulók személyes adataival kapcsolatban, változások jelzése, regisztrálása 

 Tantárgyi mérése, értékelések végzése, e- naplóba történő rögzítése 

  Kapcsolattartás a szülőkkel, gyermekekkel foglalkozó felnőttekkel 

 A hiányzások számának csökkentése, valamint a tanulók szociális hátterében található 

problémák megoldása érdekében együttműködünk iskolánk gyermekvédelmi felelősével. 

 nyomon követjük a törvényi változásokat 

 elkészítjük és beszerezzük az oktatáshoz szükséges tananyag, eszköz igényt  

 rendezvényeinkről cikket írunk, és fénykép készítünk az intézmény honlapjára 

 

A tanév során időszakos feladatainknak is eleget teszünk: 

 Általános balesetvédelmi oktatást tartunk tanulóink számára a tanév elején 

 Az októberi, a félévi és év végi statisztikához elkészítjük az osztályokra vonatkozó 

adatgyűjtést 

 tankönyvrendelést készítünk az adott évfolyamokra 

A tanév során együttműködünk intézményünk vezetőségével, tanulóink szüleivel, az osztályokkal 

foglalkozó kollégákkal, és jó munkakapcsolatot alakítunk ki a civil szervezettekkel, valamint a 

munkatervben meghatározottakon túl lehetőség szerint bekapcsolódunk valamennyi városi, iskolai és 

kollégiumi rendezvénybe. 

 

 

Talárovich Tiborné 

                                                                                                     Munkaközösség vezető
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Hónap  Feladat   Felelős  Segíti a 

tevékenységet 

Részt vevő tanulók  Indikátor  

Aug. Az éves munkaterv összeállítása Talárovich Tiborné - - elkészült munkaterv 

Őszi dekoráció készítése Solymosi Lászlóné 

Bajuszné Polyák 

Eszter 

   

Szept. A mi napunk ÉFOÉSZ rendezvény 

(09.16.) Vadaspark 

Osztályfőnökök, 

nevelőtanárok 

betanító tanárok, gyp. 

asszisztensek 

minden osztály  

A mi napunk ÉFOÉSZ rendezvény 

(09.16.) Budapest 

   15 tanuló 

Tematikus foglalkozás: Megyénk 

híres gyümölcsei- 

Husztiné Imre Judit Gulyás Krisztina KÁI 11., I/11.-12.,II/ 

11.-12. 

30 tanuló 

elkészült feladatterv 

Módszertani megbeszélések: 

 Tanévkezdéssel kapcsolatos 

tudnivalók 

Talárovich Tiborné 

 

- - elkészült emlékeztető 

Módszertani megbeszélések: 

- E-napló vezetése 

Talárovich Tiborné Smid Péter 

 

- elkészült emlékeztető 

Szülői értekezlet (09. 13.) osztályfőnökök Nevelőtanárok 

betanító tanárok 

minden tanuló  részt vett szülők 
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Okt. Aradi vértanukról megemlékezés 

 

osztályfőnökök osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

36 tanuló 

Patronáló program: Magyarország 

állatvilága: KÁI 5.-6.- KÁI 11. 

Bajusz Gábriel Tamás Gabriella KÁI 5.-6.- KÁI 11. elkészült feladatterv 

Az október 23. megemlékezés, 

Bárczi Nap: október 22- 10. óra 

Balláné Szaniszló 

Erika 

Tégelné D. H., Bajusz 

Gábriel, Mezei 

Sándorné 

Minden osztály 250 tanuló 

Kibővített osztályfőnöki óra -

Internet veszélyei - 10.18. 10 20 

Juhosné Berei 

Marianna 

osztályfőnökök- 

készségfejlesztő 

iskolai osztályok 

készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

36 tanuló 

Módszertani megbeszélések:  

 Az október 23. megemlékezés 

előkészítése 

Talárovich Tiborné    

Módszertani megbeszélések:  

 Statisztika elkészítése, adatok 

összesítése 

Talárovich Tiborné    
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Hónap Feladat Felelős Segíti a 

tevékenységet 

Részt vevő tanulók Indikátor 

Nov. Őszi tematikus nap  osztályfőnökök 

 

osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek, 

kollégák 

minden osztály 120 tanuló 

9 elkészült feladatterv 

Pályaorientációs nap (11.14.) osztályfőnökök 

 

osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek, 

kollégák 

minden osztály 120 tanuló 

9 elkészült feladatterv 

Patronáló program: Nevezetes 

épületek Magyarországon: KÁI 7- 

KÁI I/11.-12. 

Talárovich Tiborné Solymosi Lászlóné KÁI 7- KÁI I/11.-12 elkészült feladatterv 

Módszertani megbeszélések:  

 Karácsonyi műsor előkészítése 

Talárovich Tiborné    

Módszertani megbeszélések:  

 Aktualitások- Pedagógus 

értékelési szempontsor 

összeállítása 

Talárovich Tiborné    

Dec. Intézményi Mikulásvárás 

osztályban 

(12.06.) 

osztályfőnökök 

 

osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

minden osztály 120 tanuló 

Patronáló program: Magyarországi 

Adventi Népszokások: KÁI 1.-2.- 

KÁI 9. B (12. 10.) 

Markovicsné Ignácz 

Mariann  

Tarr Nikoletta KÁI 1.-2.- KÁI 9.B 
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Patronáló program: Az adventi 

időszak néphagyományai: KÁI 8- 

KÁI II /11.-12. (12. 02.) 

Veress Angéla Tamás Mariann   

Intézményi karácsonyi műsor Markovicsné Ignác 

Mariann 

 felkérés alapján - 

Módszertani megbeszélések: 

 Aktualitások 

Talárovich Tiborné

  

   

 

 

 

  



 
 

31 
 

Hónap  Feladat   Felelős  Segíti a 

tevékenységet 

Részt vevő tanulók  Indikátor  

Jan. 

 

Félévi tantárgyi értékelések 

elvégzése 

minden pedagógus 

 

- minden tanuló tantárgyi jegyek 

Magyar Kultúra Napja  

 

osztályfőnökök 

 

osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

minden tanuló 120 tanuló 

Kibővített osztályfőnöki óra – 

Gyermekbántalmazás - 01.17. 10 20 

Juhosné Berei 

Marianna 

osztályfőnökök- 

készségfejlesztő 

iskolai osztályok 

készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

36 tanuló 

Készségfejlesztő iskolai nyílt nap Talárovich Tiborné 

 

készségfejlesztő 

iskolai osztályok 

tanítói 

  

Tanulói teljesítménymérés (P.A.C.) Osztályfőnökök  minden tanuló Felvett P.A.C. tesztek 

Nyílt nap, Szülői értekezlet  Osztályfőnökök Nevelőtanárok 

betanító tanárok 

minden tanuló részt vett szülők 

Felkészülés a Koncz Dezső 

Regionális Tanulmányi Versenyre 

 

Mezei Sándorné 

 

 

 

Veress Angéla, 

Markovicsné Ignácz 

Mariann, Ádámné 

Sz.Zs., Bróthágné 

D.Á. Szabó Zsoltné, 

Bodné S.J. 

5-8. osztályból 8 tanuló 
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Módszertani megbeszélések:  

 Félévi értékeléssel kapcsolatos 

tudnivalók 

Talárovich Tiborné 

 

- - elkészült emlékeztető 

Féléves értékelés az osztályokról, 

csoportokról 

minden pedagógus 

 

- - elkészült beszámolók 

Beszámoló a munkaközösség 

féléves munkájáról 

Talárovich Tiborné 

 

- - elkészült beszámoló 
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Hónap Feladat Felelős Segíti a 

tevékenységet 

Részt vevő tanulók Indikátor 

Febr. Intézményi farsangra készülődés 

osztályonként 

osztályfőnökök 

 

osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

minden osztály elkészült jelmezek 

Megemlékezés a Kommunista 

diktatúra áldozatairól osztály 

keretben- 02.24. 1.ó. 

osztályfőnökök osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

52 tanuló 

Felkészülés a Koncz Dezső 

Regionális Tanulmányi Versenyre 

 

 

Mezei Sándorné 

Veress Angéla, 

Markovicsné Ignácz 

Mariann, Ádámné 

Sz.Zs., Bróthágné 

D.Á. Szabó Zsoltné, 

Bodné S.J. 

5.-8. osztályos 

tanulók 

7 tanuló 

Játékos sportvetélkedő 

gyerekeknek- készségfejlesztő 

iskolai team 

Vinnainé Imreh Judit,  Budaházi Judit készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

36 tanuló 

elkészült feladatterv 

Módszertani megbeszélések: 

 Aktualitások 

Talárovich Tiborné 

 

- - elkészült emlékeztető 

Március 15. műsorba bekapcsolódás 

 

  felkérés alapján  
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Felkészülés a Koncz Dezső 

Regionális Tanulmányi Versenyre 

 

Mezei Sándorné Veress Angéla, 

Markovicsné Ignácz 

Mariann, Ádámné 

Sz.Zs., Bróthágné 

D.Á. Szabó Zsoltné, 

Bodné S.J. 

5.-8. osztályos 

tanulók 

7 tanuló 

Márc. Kibővített osztályfőnöki óra - 

Konfliktuskezelés - 03.20. 10 20 

Juhosné Berei 

Marianna 

 

osztályfőnökök- 

készségfejlesztő 

iskolai osztályok 

készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

36 tanuló 

Módszertani megbeszélés: 

a Koncz Dezső Regionális 

Tanulmányi Verseny felkészítése 

Talárovich Tiborné 

 

felkészítő kollégák   

Módszertani nap (03.16.) 

 Pedagógus értékelési szempontsor 

összeállítása 

Talárovich Tiborné 

 

KÁI munkaközösség 

tagjai 
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Hónap Feladat Felelős Segíti a 

tevékenységet 

Részt vevő tanulók Indikátor 

Ápr. Tavaszi tematikus nap 

 

osztályfőnökök 

 

osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

KÁI minden osztály 120 tanuló 

9 elkészült feladatterv 

Patronáló program: Nagyböjt és 

Húsvéti Ételeink: KÁI 1.-2.- KÁI9. 

B 

 (04. 07.) 

 Bróthágné Dul 

Ágnes 

Uriné Borsi Tímea KÁI 1.-2.- KÁI 9.B 

 

elkészült feladatterv 

Patronáló program: Tájegységek 

népművészete: KÁI 7- KÁI I/11.-12. 

Mezei Sándorné Tamás Mariann 

 

KÁI 7- KÁI I/11.-12. elkészült feladatterv 

Patronáló program: Húsvéti 

népszokások, vendégvárás:  

KÁI II /11.-12.- KÁI 8. 

Bodné Sári Judit Nagy Imre KÁI II /11.-12.- KÁI 

8. 

elkészült feladatterv 

Holokauszt Emléknap - 04. 16. 1.ó. 

megemlékezés a készségfejlesztő 

iskolában 

Osztályfőnökök  osztállyal foglalkozó 

gyp. assz.-ek 

készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

52 tanuló 

Módszertani megbeszélések: 

 Koncz Dezső Regionális 

Tanulmányi Verseny 

tapasztalatai 

Talárovich Tiborné 

 

- - elkészült emlékeztető 

Módszertani megbeszélések: Talárovich Tiborné - - elkészült emlékeztető 
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 Dokumentációk ellenőrzése  

Tankönyvrendelés osztályfőnökök 

 

Tégel Norbert  elkészült 

megrendelés 

Hónap Feladat Felelős Segíti a 

tevékenységet 

Részt vevő tanulók Indikátor 

Máj. Madarak, fák napja vetélkedő 

készségfejlesztő iskolai team 

(05.08.) 

Talárovichné, 

Tégelné Dancs 

Hajnalka 

Nagy Imre 

Solymosi Lászlóné 

készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

36 tanuló 

Kibővített osztályfőnöki óra - Óvd, 

védd magad! - 05.22. 10 20 

     

Juhosné Berei 

Marianna  

osztályfőnökök- 

készségfejlesztő 

iskolai osztályok 

készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

36 tanuló 

DÖK nap  Felkérés alapján   

Nett- Fitt mérés Érintett tanárok 

 

Gyógypedagógiai 

asszisztensek 

5.-től felfelé minden 

osztály 

Regisztrált mérési 

eredmények 

Módszertani megbeszélések: 

 Év végi értékeléssel kapcsolatos 

tudnivalók 

Talárovich Tiborné 

 

- - elkészült emlékeztető 

Módszertani megbeszélések: 

 Dokumentációval kapcsolatos 

tudnivalók/anyakönyv, 

statisztika, napló 

Talárovich Tiborné 

 

- - elkészült emlékeztető 
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Hónap Feladat Felelős Segíti a 

tevékenységet 

Részt vevő tanulók Indikátor 

Jún. Nemzeti összetartozás napi 

megemlékezés 06.04.- 1.ó 

osztályfőnökök Gyógypedagógiai 

asszisztensek 

Minden osztály 120 tanuló 

Év végi tantárgyi értékelések 

elvégzése  

minden pedagógu - Minden osztály tantárgyi jegyek 

Éves értékelés az osztályokról, 

csoportokról 

minden pedagógus 

 

- - elkészült beszámolók 

Ballagás – 06.12.-10 ó. 

 

Veress Angéla 

Talárovichné 

Mezei Sándorné 

Bajusz Gábriel 

Minden osztály elkészült intézkedési 

terv 

Tanév végi adminisztrációs 

feladatok, bizonyítványok, 

anyakönyvek kitöltése, 

összeolvasása 

Talárovich Tiborné 

 

 

osztályfőnökök - elkészült 

anyakönyvek, 

bizonyítványok 

Beszámoló a munkaközösség éves 

munkájáról 

Talárovich Tiborné 

 

- - elkészült beszámoló 
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Autista munkaközösség éves munkaterve 

 

Osztály Osztályfőnök Gyógypedagógiai asszisztens 

Aut.I. Szabolcsi Beáta  Máté Anett 

Aut.II. Schmiedné Mohácsi Tímea Rufin Martinez Zsuzsa 

Aut.III. Kantulyné Kalán Anita  

Aut.IV. Rácz Eszter Dorogháziné Demcsák Éva 

AUT.V. Bőgős Katalin Bajuszné Polyák Eszter 

Egyéb 

tantárgyak 

tanítása 

Hudákné Oláh Marianna 

Mészáros Gábor 

  

 

A 2019/2020-as tanévben megalakult az autista osztályok munkaközössége. 5 csoporttal kezdtük meg 

a munkát. Célunk, az autizmussal élő tanulók iskolai beilleszkedésének megkönnyítése, egységes 

felmenő rendszer kialakításával. Szakmai munkaközösségünk az iskola nevelési célkitűzését 

figyelembe véve állította össze az éves munkatervét. A munkaterv összeállításában a Pedagógiai 

program szereplő alapelveket, kulcskompetenciákat és a NAT-ban szereplő fejlesztési területeket is 

figyelembe vettük. A tanulóink számára strukturált környezetet alakítunk ki, a nyugodt, biztonságos 

tanítási-tanulási környezet megteremtéséhez. 

Autista tanulóinkat felmérjük a kommunikáció, szociális fejlődés és viselkedésszervezés területein a 

pedagógiai programban megfeleltek szerint, mivel ezeken a területek sérültek leginkább (Quill-teszt). 

A felmérés alapján egyéni szükségleteket figyelembe véve szervezzük a tanulók iskolai életét. 

Külső partnerekkel is felvettük a kapcsolatot, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Egyesülete területi autista munkacsoportot hozott létre, amelyhez csatlakoztunk. 

Augusztus 29.-én az első témánk átfogó ismeretek szerzése az autizmus területéről. Még 3 

alkalommal fogunk szakmai, módszertani megbeszéléseket tartani a szülők bevonásával és gyakorlati 

ismeretek szerzésével. A következő a szülői értekezlet előtt szeptember 13.-án a szülőknek tartott 
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találkozó, amelyet Csipkés Szilvia vezet a munkacsoport területi kapcsolattartója. A következő két 

alkalommal esetmegbeszélésekre és gyakorlati tanácsadásra kerül sor. 

Szociális és állampolgári kompetencia és a művészi kifejezőképesség kompetencia területek 

fejlesztését patronáló programok szervezésével valósítjuk meg. 

Az éves nevelési cél: „Magyarország az én hazám!”  ezt figyelembe véve szervezünk patronáló 

programokat az ünnepek köré csoportosítva. Az autista I. –autista V., az autista II.-III. csoport a IV. 

csoporttal szervez közös programot:  

 adventi koszorú készítés: Autista I., II., III., IV., V. 

 karácsonyi népszokások: Autista I.-V., II.-III.-IV. 

 mézeskalács készítés: Autista I., II., III., IV., V. 

 áprilisi bolondozások: Autista I., II., III., IV., V. 

 Húsvéti népszokások, tojásfestés: Autista II.-III.-IV. 

 „Ismerjük meg Nyíregyházát!”: Autista I.-V. 

 tavaszi dekoráció készítése az iskola bejáratához és az ebédlőbe 

A nemzeti öntudat kompetencia fejlesztését segíti, hogy osztálykeretek között a tanulók fejlettségi 

szintjének megfelelő tevékenységeket szervezünk az aradi vértanuk, a kommunista diktatúra 

áldozatai, a Holokauszt áldozatai, a Nemzeti összetartozás napja alkalmából. 

Április 2.-án az autizmus világnapján részt veszünk a városban már hagyománnyá vált sétán. 

Az egész iskolát átfogó rendezvények közül a karácsony és a pedagógusnap megszervezésében 

veszünk részt, amelyhez feladattervet készítünk a feladatok könnyebb ellátása érdekében. 

A természettudományos kompetenciát a Madarak és fák napja alkalmából szervezett kirándulással 

fejlesztjük. 

Valamennyi csoportunk részt vesz a „A mi napunk” ÉFOÉSZ rendezvényen a Vadasparkban és a 

budapesti rendezvényen 2 tanulónk vesz részt.  

Folyamatos feladataink: tematikus tanmenetek készítése, a tanulók értékelése, szülőkkel való 

kapcsolattartás, a tanulók fejlettségi szintjének megfelelő napirend összeállítása. 

Januárban elkészítjük a félévi értékeléseket, nyílt napot és szülői értekezletet tartunk. 

Évvégén elkészítjük az értékeléseket, bizonyítványokat. 1 autista 8. osztályos tanuló ballagni fog. 

Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése érdekében megemlékezünk a Magyar Kultúra napjáról és 

áprilisban vidám délelőttöt tartunk autista tanulóinknak.   
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Fontosnak tartjuk a digitális kompetenciát. Az autista tanulók fejlesztésében nagy szerepet játszik a 

beszéd mellett a képi megsegítés. Célunk változatos feladatokkal fejlesztési célokra használni az 

infokommunikációs eszközöket. 

Pályaorientációs napot szervezünk ősszel. Tavasszal tematikus napot tartunk.  

Részt veszünk az autista tanulóknak szervezett sportversenyen. 

A kollégák az idei tanévben is felveszik a NET-FIT mérést. 

Munkaközösségünk havonta módszertani megbeszéléseket tart, amelyhez külső partnerként Csipkés 

Szilvia is csatlakozik a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Egyesülete területi 

tanácsadója.  

Tavasszal munkaközösségünk részt vesz a pedagógus értékelési rendszer átdolgozásában. 

Társas kapcsolatok hiánya súlyos probléma tanulóinknál ezért fontos, hogy megfelelő előkészületek 

után részt tudjanak venni csoportjaink az iskola közös rendezvényein. 

 

 

 

Bőgős Katalin 

                                                                                                     Munkaközösség vezető
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Hónap  Feladat   Felelős  Segíti a 

tevékenységet 

Részt vevő tanulók  Indikátor  

Aug. Az éves munkaterv összeállítása Bőgős Katalin - - elkészült munkaterv 

Módszertani beszélgetés 

„Az autizmus alapjai!” Csipkés 

Szilvia autista munkacsoport 

képviselőjével 

Bőgős Katalin   autista csoportok 

gyógypedagógusai, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek, 

érdeklődő 

pedagógusok. 

Szept. A mi napunk ÉFOÉSZ rendezvény 

(09.17.) Vadaspark 

Osztályfőnökök, 

nevelőtanárok 

betanító tanárok, gyp. 

asszisztensek 

minden osztály 31 tanuló 

A mi napunk ÉFOÉSZ rendezvény 

(09.17.) Budapest 

   2 tanuló 

Szülői tájékoztató az autizmusról, 

beszélgetés Csipkés Szilviával. 

Bőgős Katalin gyógypedagógusok  autista gyermeket 

nevelő szülők 

20 fő 

Módszertani megbeszélés 

 a tanévkezdés tapasztalatai, 

problémái. 

Bőgős Katalin gyógypedagógusok   

Okt. Aradi vértanukról megemlékezés 

 

Rácz Eszter 

Bőgős Katalin 

osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

Autista IV.-V. 13  tanuló 
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Az október 23. megemlékezés, 

Bárczi Nap 

  Minden osztály 31tanuló 

Módszertani megbeszélés: 

Quill-teszt eredményei, tapasztalatai 

 

Kantulyné Kalán 

Anita 

osztályfőnökök   

Módszertani megbeszélések:  

 Statisztika elkészítése, adatok 

összesítése 

Bőgős Katalin osztályfőnökök   
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Hónap  Feladat   Felelős  Segíti a 

tevékenységet 

Részt vevő tanulók  Indikátor  

Nov. Pályaorientációs nap osztályfőnökök 

 

osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek, 

kollégák 

minden osztály 31 tanuló 

5 elkészült feladatterv 

Adventi koszorú készítése Hudákné Oláh 

Mariann 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

 31 tanuló 

Módszertani megbeszélések:  

Aktualitások- Pedagógus értékelési 

szempontsor átdolgozása 

Bőgős Katalin Munkaközösség 

minden tagja 

  

Dec. Intézményi Mikulásvárás 

osztályban 

osztályfőnökök 

 

osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

minden osztály 31 tanuló 

Karácsonyi népszokások 

Betlehemezés Autista I.-V. 

Szabolcsi Beáta 

Bőgős Katalin 

gyp. asszisztensek  14 tanuló 

Részvétel az intézményi karácsonyi 

műsorban 

Szabolcsi Beáta  felkérés alapján 31tanuló 

Jan. 

 

Félévi tantárgyi értékelések 

elvégzése 

minden pedagógus 

 

- minden tanuló tantárgyi jegyek 

Magyar Kultúra Napja  osztályfőnökök osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

minden tanuló 31 tanuló 
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Nyílt nap, Szülői értekezlet  Osztályfőnökök Nevelőtanárok 

betanító tanárok 

minden tanuló részt vett szülők 

Módszertani megbeszélések:  

 Félévi értékeléssel kapcsolatos 

tudnivalók 

Bőgős Katalin - -  

Féléves értékelés az osztályokról, 

csoportokról 

minden pedagógus 

 

- - elkészült beszámolók 

Beszámoló a munkaközösség 

féléves munkájáról 

Bőgős Katalin - - elkészült beszámoló 
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Hónap  Feladat   Felelős  Segíti a 

tevékenységet 

Részt vevő tanulók  Indikátor  

Feb. Tavaszi  dekoráció készítése- aula, 

ebédlő 

 

Rufin Martinez 

Zsuzsa 

Máté Anett 

Dorogháziné 

Demcsák Éva 

 

 elkészült dekoráció 

Intézményi farsangra készülődés  

osztályonként 

 

osztályfőnökök 

 

osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

minden osztály elkészült jelmezek 

Megemlékezés a Kommunista 

diktatúra áldozatairól osztály 

keretben- 02.25. 1.ó. Autista V. 

Osztályfőnökök osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

 8 tanuló 

Módszertani esetmegbeszélés 

Csipkés Szilvia segítségével, 

tanácsaival 

Bőgős Katalin autista csoportok 

gyógypedagógusai  

  

Márc. 

 

Tavaszi dekoráció felrakása- aula, 

ebédlő 

 

Rufin Martinez 

Zsuzsa 

Máté Anett 

Dorogháziné 

Demcsák Éva 

 

 Feldíszített aula, 

ebédlő 

Március 15. megemlékezés felkérés alapján   31 tanuló 
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Tavaszi tematikus nap 

 

osztályfőnökök 

 

osztályban dolgozó 

gyp. asszisztensek 

 31 tanuló 

5 elkészült feladatterv 

Április Áprilisi bolondozások Mészáros Gábor Rufin Martinez 

Zsuzsa 

Dorogháziné 

Demcsák Éva 

 

 31 tanuló 

Autizmus világnapja osztályfőnökök   31 tanuló 

Húsvétváró- tavaszváró program: 

Aut. II.-III.-IV. 

Schmiedné Mohácsi 

Tímea 

Rufin Martinez 

Zsuzsa 

Máté Anett 

 

 elkészült feladatterv 

 

Holokauszt Emléknap - 04. 16. 1.ó.  Bőgős Katalin Bajuszné Polyák 

Eszter 

Autista V. 7 tanuló 

Módszertani megbeszélések: 

Gyakorlati tanácsok a csoportoknak 

Csipkés Szilvia segítségével 

 

Bőgős Katalin osztályfőnökök, gyp. 

asszisztensek 

 tanulók, pedagógusok 
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Hónap Feladat Felelős Segíti a 

tevékenységet 

Részt vevő tanulók Indikátor 

Máj. Madarak, fák napja  

Kirándulás az Orosi Hunyor-major 

tanyára 

Rácz Eszter gyp. asszisztensek autista tanulók 40 tanuló 

„Ismerjük meg Nyíregyházát!” 

Közös séta 

Bőgős Katalin Bajuszné Polyák 

Eszter 

Aut.I.-Aut. v. 

 

elkészült feladatterv 

DÖK nap  Felkérés alapján   

Nett- Fitt mérés Érintett tanárok 

 

Gyógypedagógiai 

asszisztensek 

5.-től felfelé minden 

osztály 

Regisztrált mérési 

eredmények 

Módszertani megbeszélések: 

 Év végi értékeléssel kapcsolatos 

tudnivalók 

Bőgős Katalin   előzetes jegyzetek 

Módszertani megbeszélések: 

 Dokumentációval kapcsolatos 

tudnivalók/anyakönyv, 

statisztika, napló 

Bőgős Katalin   előzetes jegyzetek 

Jún. Nemzeti összetartozás napi 

megemlékezés 06.04.- 1.ó 

osztályfőnökök 

 

Gyógypedagógiai 

asszisztensek 

Minden osztály 31 tanuló 
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Év végi tantárgyi értékelések 

elvégzése  

minden pedagógus 

 

 Minden osztály tantárgyi jegyek 

Éves értékelés az osztályokról, 

csoportokról 

minden pedagógus 

 

  elkészült beszámolók 

Ballagás  

 

Bőgős Katalin Bajuszné Polyák 

Eszter 

 1 tanuló 

Tanév végi adminisztrációs 

feladatok, bizonyítványok, 

anyakönyvek kitöltése, 

összeolvasása 

Bőgős Katalin 

 

 

osztályfőnökök - elkészült 

anyakönyvek, 

bizonyítványok 

Beszámoló a munkaközösség éves 

munkájáról 

Bőgős Katalin 

 

- - elkészült beszámoló 

 



 
 

49 
 

Szülői Munkaközösség munkaterve 

 

 

 

A 2019/2020-as tanévtől a Szülői munkaközösség patronáló feladatait látom el. Az SZMK 

vezetőjével felvettem a kapcsolatot. Megbeszéltük az éves munkatervünket. Szeptember 13-án, az 

első szülői értekezleten megkérem az osztályokat, hogy válasszák meg, az SZMK tagjait. Az 

intézmény rendezvényei figyelemmel kísérjük, gyűjtések kezdeményezésével segítjük tanulóinkat.  

 

1. Az osztályok szülői munkaközösségi tagjainak megválasztása 

Határidő: Az első szülői értekezlet 

Felelős: osztályfőnökök, az előző tanév SZMK tagja 

 

2. Szülői Munkaközösség alakuló ülése 

A tanév feladatainak, programjainak megbeszélése 

Határidő: 2019. szeptember 20. 

Felelős: Farkas Árpád- SZMK elnök, SZMK tagok 

 

3. Az intézmény által a szülők, illetve a szülők és gyermekek részére szervezett programok, 

rendezvények figyelemmel kísérése, ismertetése az osztályok szülői csoportjával, illetve ezeken való 

részvétel.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farkas Árpád, és az SZMK tagok 

 

4. Az intézmény, illetve az egyes osztályok által a gyermekek részére szervezett rendezvények 

segítése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farkas Árpád, és az SZMK tagok 

 

5. Ruhagyűjtés a hátrányos helyzetben lévő, illetve az arra rászoruló tanulóinknak, ennek technikai 

lebonyolítása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZMK tagok 

 

6. Papírgyűjtés 

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZMK tagok 

 

7. Mézeskalácssütés a szülőkkel az osztályoknak 

Határidő: December 

Felelős: SZMK tagok 

 

8. A közös intézményi karácsonyfára díszek készítése 

Határidő: December 

Felelős: Farkas Árpád, és az SZMK tagok 

9. Féléves tevékenység értékelése 

Határidő: 2020. február  

Felelős: Farkas Árpád, és az SZMK tagok 
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10. Farsangi fánk sütése 

Határidő: 2020. február 

Felelős: Farkas Árpád, és az SZMK tagok 

 

11.  Segítségnyújtás az osztály farsang megszervezésében 

Határidő: 2020. február 

Felelős: SZMK tagok 

 

12. A DÖK nap/ Gyermeknap lebonyolításának segítése 

Határidő: 2020. május 

Felelős: Farkas Árpád, és az SZMK tagok 

 

13. Az osztályfőnökök munkájának segítése az osztálykirándulások megszervezésében és 

lebonyolításában, igény szerint szülői kíséret biztosítása. 

Határidő: 2020. május- június 

Feleős: SZMK tagok, az osztályok szüleinek bevonásával 

 

 

14. Részvétel a 8. évfolyamosok ballagásának előkészítési munkáiban. 

Határidő: 2020. június 

Felelős: 7. évfolyamos osztályok SZMK tagjai 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                   RáczEszter 

                                                                                                      SZMK patronáló pedagógus 
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Kollégiumi munkaterv 

 

1. Jogszabályi háttér 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról.  

 2011. évi CXX. törvény a nemzeti köznevelésről. 

 59/2013 (VII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjáról. 

2. Helyzetfeltárás  

Tanulói összetétel 

A kollégiumi férőhelyeink száma 170 fő. A 2019/2020-as tanévben bentlakó gyermekeink száma 

100 fő, 11 kollégiumi csoportot működtetünk ellátásukra. 

Kollégiumi csoportok 

Létszám 

Csoportvezető 

fiú lány Össz. 

1. számú koll. csop. 3 2 5 Jagos Lina Irén 

2. számú koll. csop. 11 3 14 Forgácsné Szaorván Anita 

3. számú koll. csop. 6 2 8 Álmosné Nagy Mariann 

4. számú koll. csop. 5 3 8 Baglé László Árpádné 

5. számú koll. csop.  6 3 9 Nagy Attila 

6. számú koll. csop. 6 3 9 Kocsmár Sándor 

7. számú koll. csop. 4 2 6 Farkas Ildikó 

8. számú koll. csop. 5 5 10 Rinyuné Bán Noémi 

9. számú koll. csop. 8 6 14 Mócsán Katalin 

10. számú koll. csop. 5 4 9 Kiss Zoltán 
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11. számú koll. csop. 6 2 8 Benkó Tibor 

Összesen:  65 35 100  

Személyi feltételek  

 Kollégiumvezető: Tégel Norbert 

 Csoportvezető nevelőtanárok: 

       1.) Álmosné Nagy Mariann 

       2.) Baglé László Árpádné 

       3.) Benkó Tibor 

       4.) Farkas Ildikó 

       5.)  Forgácsné Szaorván Anita                                                    

       6.) Jagos Lina Irén 

       7.) Kiss Zoltán 

       8.) Kocsmár Sándor 

       9.) Mócsán Katalin 

      10.) Nagy Attila 

      11.) Rinyuné Bán Noémi 

 

 Gyógypedagógiai asszisztensek:       

            1.) Moldván György 

            2.) Perényi Imréné 

            3.) Vargáné Tisza Adél 

            4.) Veres Brigitta 

            5.) Végh Zsolt 

            

 Éjszakás gyermekfelügyelők:     

   1.) Budaháziné Hornyik Angéla 

   2.) Kállai Lászlóné 

   3.) Pálvölgyi János  
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 A tanulók egészségügyi ellátása a kollégiumban ápolónők személyében valósul meg reggel 7 

órától este 20 óráig. 

o 1). Csordásné Bálint Erzsébet  

o 2.) Dobos Gáborné 

 A kollégium orvosa dr. Kántor Katalin, a Jósa András Oktatókórház osztályvezető főorvosa. 

 

3. A kollégiumi nevelés feladatai a 2019/ 2020-as tanévben 

   Magyarország az én hazám, éves nevelési cél megvalósítása. 

 Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése. 

 A tanulási kultúra fejlesztése. 

 Felzárkóztatás, tehetséggondozás, pályaorientáció segítése. 

 Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése. 

 Közösségi értékrend és a normarendszer fejlesztése. 

 Kulturált életmódra nevelés.  

 Az együttélés szabályainak elsajátíttatása.  

 A társakra való odafigyelés igényének   erősítése.  

 Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése.  

 

4. Kiemelt feladatok a 2019/2020-as tanévben 

Közösségi szemlélet erősítése. 

 Egymás elfogadása. 

 A testvércsoportokkal való együttműködés kialakítása.    

 Digitális képességek fejlesztése. 

 Szabadidő hasznos eltöltésnek változatosabbá tétele.  

 Idősebb korosztály esti időtöltésének kialakítása. 



 
 

54 
 

Munkatervünk összeállítása során figyelembe vettük az intézményünk stratégiai dokumentumaiban 

foglalt tartalmakat, az intézmény éves célkitűzését (Magyarország az én hazám), tanulóink speciális 

szükségleteit, és törekedtünk hagyományaink megőrzésére. A kollégiumi élet során fontos szerepet 

kap az egészséges és környezettudatos szemlélet kialakítása, a hátránykompenzálás, valamint az 

esélyegyenlőség megteremtése. Munkánk során nagyon fontos az egyéni képességekhez való 

differenciálás. Tevékenységünk tervezése során a Kollégiumi alapprogram alapján foglalkozási 

terveket készítünk. A tanulóknak tartott rendezvények előtt feladatterveket készítünk, mely 

tartalmazza a megvalósításhoz szükséges előkészületeket.  

 Természettudományos és technikai kompetencia fejlesztése érdekében: 

o Részt veszünk az ÉFOÉSZ „Ez a mi napunk „rendezvényén a Nyíregyházi 

Állatparkban, és a Fővárosi Állat és Növénykertben. 

o Kollégium 2.csoport- Kollégium 5.csoport patronáló program megvalósulása. 

Állatkerti séta alkalmával. 

o A Föld napja alkalmából plakátszépség versenyt tartunk. 

o Sakk szakkört tartunk. 

 Testi- lelki egészség, környezet és egészségvédelem fejlesztése érdekében: 

o Kollégiumi 6.csoport- Kollégiumi 9.csoport „Tanévkezdő bemelegítő tornát tart.” 

o Korcsolyázni visszük a gyerekeket. 

o Kollégiumi 10.csoport- Kollégiumi 11. csoport Sor- és váltóversenyt tart. 

o Kollégiumi 6.csoport- Kollégiumi 9.csoport „Téli örömök” -keretein belül, 

kihasználják a téli időjárás adta lehetőségeket. 

o Tavaszköszöntő sportdélutánt tartunk. 

o Részt veszünk, és megrendezzük iskolai szinten a „Kihívás napját.”  

o Tematikus napot rendezünk „ Bárczi piknik ”néven. 

o Tánc szakkört tartunk. 

o Foci szakkört tartunk. 

o Zumba szakkört tartunk. 
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 Digitális kompetencia fejlesztése érdekében: 

o A foglalkozásokon használt infokommunikációs technológiák alkalmazása során a 

tanulók ismereteket szereznek a digitális világról. 

o Tematikus csoportfoglalkozások keretein belül, minden kollégiumicsoport 

foglalkozik a média tudatosággal. 

o Számitástechnikai szakkört tartunk. 

o Mese szakköröket tartunk. 

 

 Esztétikai, művészeti tudatosság kifejezőkészség fejlesztése érdekében: 

o Felkészítjük és benevezzük diákjainkat a városi, és egyéb szervezetek által 

meghirdetett rajzversenyekre. 

o Ki-mit-tud- ot szervezünk. 

o  Részt veszünk a város kulturális rendezvényein. 

o Megvalósítjuk az álltalunk vállalt dekorációs feladatokat a diákok segítségével. 

o Rajz szakkört, kézműves szakkört tartunk. 

o Részt veszünk a Lázár Ervin programban. 

 

 Szociális életviteli és környezeti kompetencia, közösségfejlesztés, felelősségvállalás 

másokért fejlesztése érdekében: 

o Szüreti mulatságot tartunk az őszi tematikus délután alkalmából. 

o Kollégium 7. csoport- Kollégium 8. csoport Szüreti mulatságot tart. 

o Kollégiumi 10.csoport- Kollégiumi 11. csoport Szüreti hagyományokat eleveníti fel. 

o Kollégium 2.csoport- Kollégium 5. csoport Húsvéti népszokásokokról tartanak 

patronáló foglalkozást. 

o Kollégium 7. csoport- Kollégium 8. csoport húsvéti népszokásokról tartanak patronáló 

foglalkozást. 
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o Mikulás disco-t tartunk, és bekapcsolódunk a Családi nap, Mikulás rendezvényébe. 

o Bekapcsolódunk az iskola karácsonyi műsorába 

o Karácsonyi tematikus délutánt tartunk. 

o Farsangi tematikus délutánt tartunk. 

o Húsvéti tematikus délutánt tartunk. 

o Farsangi mulatságot szervezünk, betanítjuk a műsorokat. 

o Részt veszünk a DÖK, illetve gyermeknap szervezésében. 

 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés fejlesztése érdekében: 

o Részt veszünk megemlékezéseken, iskolai rendezvényeken. 

o Magyar népmese napjának alkalmából játékos bábelőadást tartunk. 

o Kollégiumi 3. csoport- Kollégiumi 4. csoport a Magyar népmese napja alkalmából 

játékos vetélkedőt tart. 

o Csoport foglalkozásokon megemlékezünk az aradi vértanukról. 

o Csoportfoglalkozások keretein belül megemlékezünk október 23.-ról. 

o Kollégiumi 1. csoport a csoporton belül patronáló délutánt tart a Magyar Kultúra 

Napjának alkalmából. 

o Csoportfoglalkozások keretein belül megemlékezünk március15.-ről. 

o Kollégiumi 3. csoport- Kollégiumi 4. csoport „Magyarország szeretlek„ névvel 

játékos patronáló délutánt tart. 

 

 Pályaorientáció fejlesztése érdekében. 

o Tematikus foglalkozások keretein belül, minden kollégiumi csoport foglalkozik a 

pályaorientációval. 
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 Iskolai rendezvények:  

o Farsang szervezése, megrendezése. 

o Kollégáink más munkaközösségek tagjaival együtt részt vesznek a mikulás, 

karácsony, ballagási ünnepség előkészítésében és megvalósításában. 

o DÖK nap, gyermeknap szervezése. 

A tanulóink számára szervezett programokkal szeretnénk bővíteni ismereteiket, fejleszteni 

személyiségüket, képességeiket. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy az ünnepek, hagyományok, 

tisztelete beépüljön értékrendjükbe.  

 

 Munkaközösségi megbeszélések   

o Szakmai fejlődésünk érdekében, havonta munkaközösségi megbeszéléseket tartunk. 

Melyek témái: 

o Aktualitások megbeszélése. 

o Vállalt rendezvények előkészítése, értékelése. 

o Tematikus napok, patronáló programok megszervezése, lebonyolítása, megvalósítás 

értékelése. 

o A KRÉTA elektronikus napló használatában bekövetkezett változások                           

megbeszélése. 

o Az éves nevelési cél megvalósításának tapasztalatai. 

 Munkánk során folyamatosan együttműködünk intézményünk vezetőségével, kollégákkal, 

szülőkkel. 
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5. A pedagógiai tevékenység szerkezete, a foglalkozások rendszere:  

 

 A kollégium biztosítja a tanulók testi – lelki fejlődésének feltételeit: a lakhatást, a rendszeres 

étkezést, tisztálkodást az előírásnak megfelelő egészségügyi ellátást, a szociális és érzelmi 

védőhálót- 

 Figyelembe veszi a sajátos tanulói, szülői és iskolai igényeket, az intézményi hagyományokat 

és szokásokat  

 A diákok napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai az    

életkor sajátosságaihoz igazodjanak 

 Biztosítja a kötelező foglalkozások rendszeres, tervezett, csoportos vagy egyéni keretben 

történő szervezését  

 

 Felkészítő foglalkozások 

o Tanulást segítő foglalkozások: rendszeres iskolai felkészülést biztosító, 

tehetséggondozó, felzárkóztató, sajátos érdeklődésű tanulók foglalkoztatását biztosító 

foglalkozások, szakkörök   

o Csoportfoglalkozások   

o Tematikus foglalkozások a kollégiumi élethez, a csoport életéhez kapcsolódó 

feladatok, tevékenységek    

 

 

 Speciális ismereteket adó foglalkozások  

o Egyéni törődést biztosító foglalkozások   

o A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások.  

o Ezek lehetnek: egészséges és kulturált életmódra nevelés, sport, manuális      

foglalkozások, irodalmi képzőművészeti és vizuális képességek fejlesztése, kreativitás 

fejlesztése 
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A kollégiumi foglalkozások formái, heti órakerete 

 

 

 

 

 

 

  

Tevékenységi forma 

 

Óraszám 

1-4. osztály 5-8.osztály 9-12.osztály 

Tanulást segítő 

foglalkozás 

 

Iskolai 

felkészülést 

biztosít 

foglalkozás 

4 4 3 

Differenciált 

képességfejlesztés 
4 3 2 

Tematikus csoport 

foglalkozás 
1 2 4 

Szakkör 2 2 - 

Közösségi 

fejlesztést 

szolgáló 

foglalkozás 

 

Csoportvezetői 

foglalkozás 
1 1 2 

Kulturális 

foglalkozás 
1 1 1 

Manuális 

foglalkozás 
1 1 - 

Munka-

önkiszolgálás 
4 4 4 

Szabadidő 

eltöltését 

szolgáló 

tevékenység 

Játék-Sport 

4 4 4 Séta 

  22 óra 22 óra 20 óra 

Szabadon 

választható 

tevékenység 

19-21 óra között 2 óra 2 óra 4  óra 

Összesen  24 óra 24 óra 24 óra 
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Tematikus csoportfoglalkozások témakörei 

Témakör Tartalmak, tevékenységek  

A tanulás tanulása Tanulást segítő foglalkozások: felzárkóztatás, 

tehetséggondozás. (tanulási módszerek, ismeretszerzés, 

könyvtár nyújtotta lehetőségek).   

Erkölcsi nevelés Jó szokások kialakítása, az együttélés szabályai.  

Klub foglalkozások. 

Szerepgyakorlatok. 

Nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés  

Nemzeti ünnepeink, népi kultúránk értékeinek elmélyítése.  

Néptánc szakkör. 

Kézműves szakkör.  

Állampolgárságra, 

demokráciára 

nevelés  

Tevékeny részvétel a diákönkormányzat munkájában.  

Hagyományaink ápolása. 

Az önismeret és a 

társas kultúra 

fejlesztése 

Értelmi képességeink, érzelmeink, indulataink, belső 

mozgató erőink.  

Önismeret fejlesztő játékok. 

Konfliktuskezelő játékok.  

Beszélgető kör .  

A családi életre 

nevelés 

A családi élet színtere a családi otthon. Munkamegosztás a 

családban. Szerep és szituációs játékok. Párkapcsolatok 

jelentősége.  

Életmód – életvitel szakkör.  

Testi és lelki 

egészséges 

életmódra nevelés 

Egészséges életmód és életvitel. A sport hatása a lelki 

egyensúly megerősítésében.  

Sportszakkörök (kosárlabda, futball, asztalitenisz) 

Népi játékok tanulása. (Játékszakkör, játékvár) 

Egészségnap szervezése. 
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Felelősségvállalás 

másokért, 

önkéntesség 

Önkéntes feladatvállalás a kollégiumban. Tisztségviselők 

rendszerének kiépítése, működtetése. Folyamatos ellenőrzés, 

értékelés.  

 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

 

 

 

Közvetlen környezetünk alakítása, védelme. Az udvar, 

osztály, pálya, hálók rendbetétele.  

Környezetvédelmi napok szervezése (Víz napja, Föld napja, 

Madarak, fák napja).  

Természetfilmek megtekintése. 

 

Pályaorientáció Ismerkedés a különböző szakmákkal. 

Üzemlátogatások, pályaválasztási tanácsadás. 

 Önismereti, személyiségfejlesztő játékok. 

Gazdasági és 

pénzügyi nevelés 

Az életkornak megfelelő gazdasági ismeretek nyújtása.  

A zsebpénz felhasználása. 

Szerepjáték (vásárlási szokásaink). 

Banki műveletek gyakoroltatása (csekk kitöltése, 

pénzátutalás). 

Társasjátékok (Gazdálkodj okosan!) 

 

Média tudatosságra 

nevelés 

A számítógép és az online média hatékony felhasználási 

lehetőségei. 

Közösségi oldalak veszélyei, játékfüggőség. 

Internetes ismeretterjesztő oldalak használatának 

gyakoroltatása. 

IKT-s eszközök helyes használata. 
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6. Az éves munkaterv havi lebontásban 

 

Hónap  Feladat   Felelős  Szervezők Részt vevők  Indikátor  

09. Közösségi terek (kollégium)  

dekorálása (ősz). 

Perényi Imréné Vargáné Tisza Adél 

Végh Zsolt 

--Kollégium A helyszín 

dekorálása 

09. Tanévkezdő bemelegítő torna. 

(Patronáló program) 

 

 

 Mócsán Katalin, Kocsmár Sándor Végh Zsolt Koll.9.csop. 

Koll.6.csop. 

30 tanuló 

09 „Ez a mi napunk” 

 Alsós tanulók segítése. 

Nyíregyháza értékeinek 

megismerése. 

Forgácsné Szaorván Anita 

Nagy Attila 

Veszprémi Brigitta Koll.2.csop. 

Koll.5. csop 

 30 tanuló 

09.  Munkaterv elkészítése. 

 

 

Álmosné Nagy Mariann Nevelőtanárok --- Mk. 

munkaterve 

09  Álmosné Nagy Mariann, Baglé 

Lászlóné 

VeszprémiBrigitta Koll.3. csop 

Koll.4. csop 

25 tanuló 

Magyar népmese napja vetélkedő. 
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(Patronáló program) 

09. Magyar népmese napja. Jagos Lina Irén Benkó Tibor Kollégiumi 

csoportok 

 

10.  Statisztika elkészítése. 

 

Álmosné Nagy Mariann Nevelőtanárok  -- Koll. 

Csoportok 

adatai  

10. Szüret, betakarítás eszközei, 

menete.(Patronáló program) 

Kiss Zoltán, Benkó Tibor Vargáné Tisza Adél  Koll. 10  

Koll.11. csop. 

20 tanuló 

10.  Szüreti délután (Patronáló 

program). 

 

Farkas Ildikó, Rinyuné Bán 

Noémi 

Perényiné Siska Mária Koll. 7. csop  

Koll.8.csop. 

20 tanuló 

10. 17. Őszi tematikus délután. Álmosné Nagy Mariann, Baglé 

Lászlóné 

Rinyuné Bán Noémi 

Forgácsné Szaorván 

Anita Kocsmár Sándor 

Kiss Zoltán, Nagy 

Attila, Jagos Lina Irén, 

Mócsán Katalin,  

BenkóTibor, Perényiné 

Siska Mária, Vargáné 

Tisza Adél Végh Zsolt, 

Veszprémi Brigitta, 

Moldván Görgy. 

Kollégium 100 tanuló 
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12 Közösségi terek (kollégium) 

dekorálása (tél). 

Végh Zsolt Perényi Imréné, 

Veszprémi Brigitta 

Vargáné Tisza Adél 

Kollégium A helyszín 

dekorálása 

12.06. Mikulás Disco. Mikulás ünnepség.  

 

Benkó Tibor,  Végh Zsolt, Kocsmár 

Sándor,Nagy Attila, 

Álmosné Nagy 

Mariann, Kiss Zoltán 

Egész iskola 250 tanuló 

12.12. Karácsonyi tematikus délután. 

 

Farkas Ildikó, Kocsmár Sándor Rinyuné Bán Noémi 

Forgácsné Szaorván 

Anita Kiss Zoltán,  

Baglé Lászlóné, 

Álmosné Nagy 

Mariann, Nagy Attila, 

Jagos Lina Irén, 

Mócsán Katalin,  

BenkóTibor, Perényiné 

Siska Mária, Vargáné 

Tisza Adél Végh Zsolt, 

Veszprémi Brigitta, 

Moldván 

Egész 

kollégium 

100 tanuló 

12. 19.  Karácsonyi műsor Rinyuné Bán Noémi 

Forgácsné Szaorván Anita 

Farkas Ildikó, Baglé 

Lászlóné, Álmosné 

Nagy Mariann, Nagy 

Egész iskola 250 tanuló 
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Kocsmár Sándor 

Kiss Zoltán. 

Attila, Jagos Lina Irén, 

Mócsán Katalin,  

BenkóTibor, Perényiné 

Siska Mária, Vargáné 

Tisza Adél Végh Zsolt, 

Veszprémi Brigitta, 

Moldván Görgy. 

01. Téli örömök.(Patronáló program).  Mócsán Katalin, Kocsmár Sándor Végh Zsolt Koll.9.csop. 

Koll.6.csop 

30 tanuló 

01. Magyar Kultúra Napja. (Patronáló 

program) 

Jagos Lina Irén Moldván György Koll. 1 

csoporton belül 

10 tanuló 

01. Ki- mit- tud? Jagos Lina Irén Benkó Tibor, Koll. 8. 9.,10. 

11 

csoport 

50 tanuló 

01.  Korcsolyázás 

 

Kocsmár Sándor Kiss Zoltán Koll.  

csoportok 

50 tanuló 

02. 11. Farsangi tematikus délután. 

 

 

 Jagos Lina Irén 

 

Mócsán Katalin 

 

Farkas Ildikó,  

Forgácsné Szaorván 

Anita, Baglé Lászlóné, 

Álmosné Nagy 

Mariann, Rinyuné Bán 

Noémi, Nagy Attila, 

Kiss Zoltán, Benkó 

Egész 

kollégium 

100 tanuló 
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Tibor, Kocsmár 

Sándor, Perényiné 

Siska Mária, Vargáné 

Tisza Adél Végh Zsolt, 

Veszprémi Brigitta, 

Moldván Görgy. 

02.13. Farsang Baglé Lászlóné, Álmosné Nagy 

Mariann, Rinyuné Bán Noémi, 

Farkas Ildikó,  

Forgácsné Szaorván 

Anita, Jagos Lina Irén, 

Mócsán Katalin 

Egész iskola 170 tanuló 

03. Közösségi terek (kollégium) 

dekorálása (tavasz). 

Perényi Imréné Vargáné Tisza Adél 

Végh Zsolt 

Kolléguim A helyszín 

dekorálása 

03. „Magyarország szeretlek” 

(Patronáló program). 

Baglé Lászlóné, Álmosné Nagy 

Mariann 

Veszprémi Brigitta Koll.3. csop 

Koll.4. csop 

25 tanuló 

03.. Tavaszköszöntő sportdélután. Kiss Zoltá, Mócsán Katalin Végh Zsolt Egész iskola 100 tanuló 

04. Magyarország nevezetességei. 

(Patronáló program) 

 

Jagos Lina Irén 

 

Moldván György Koll. 1 

csoporton belül 

10 tanuló 

04. Sor és váltóverseny. 

(Patronáló program) 

 

Kiss Zoltán, Benkó Tibor  Végh Zsolt Koll. 10  

Koll.11. csop. 

20 tanuló 
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04 Húsvéti népszokások. 

(Patronáló program) 

 

 

Forgácsné Szaorván Anita 

Nagy Attila 

Veszprémi Brigitta Koll.2.csop. 

Koll.5. csop 

30 tanuló 

04 Húsvéti népszokások . 

(Patronáló program) 

 

Farkas Ildikó, Rinyuné Bán 

Noémi 

Perényiné Siska Mária Koll. 7. csop  

Koll.8.csop 

20 tanuló 

04.07. Húsvéti tematikus délután. 

 

Forgácsné Szaorván Anita 

Rinyuné Bán Noémi 

Farkas Ildikó,  

Forgácsné Baglé 

Lászlóné, Benkó Tibor, 

Kiss Zoltán, Álmosné 

Nagy Mariann,  Nagy 

Attila, Jagos Lina Irén 

Mócsán Katalin, 

Kocsmár Sándor 

 Perényiné Siska 

Mária, Vargáné Tisza 

Adél Végh Zsolt, 

Veszprémi Brigitta, 

Moldván Görgy. 

Egész 

kollégium 

100 tanuló 
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04. Föld napja alkalmából, 

plakátszépségverseny. 

Álmosné Nagy Mariann Baglé Lászlóné, Egész 

kollégium 

100 tanuló 

05 Kihívás napja Mócsán Katalin  

Kiss Zoltán 

Végh Zsolt Egész iskola 170 tanuló 

05.29. DÖK nap Baglé Lászlóné Farkas Ildikó,  

Forgácsné Szaorván 

Anita, Benkó Tibor, 

Kiss Zoltán, Álmosné 

Nagy Mariann, 

Rinyuné Bán Noémi, 

Nagy Attila, Jagos Lina 

Irén 

Mócsán Katalin, 

Kocsmár Sándor 

 Perényiné Siska 

Mária, Vargáné Tisza 

Adél Végh Zsolt, 

Veszprémi Brigitta, 

Moldván Görgy. 

Egész iskola 170 tanuló 

05. 29. Gyermeknap  Baglé Lászlóné 

 

Farkas Ildikó,  

Forgácsné Szaorván 

Anita, Kiss Zoltán, 

Benkó Tibor, Álmosné 

Nagy Mariann, 

Egész iskola 170 tanuló 
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Rinyuné Bán Noémi, 

Nagy Attila, Jagos Lina 

Irén 

Mócsán Katalin, 

Kocsmár Sándor 

 Perényiné Siska 

Mária, Vargáné Tisza 

Adél Végh Zsolt, 

Veszprémi Brigitta, 

Moldván Görgy. 

06. 04. Bárczi piknik tematikus délután. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss Zoltán, Benkó Tibor Farkas Ildikó,  

Forgácsné Szaorván 

Anita, Baglé Lászlóné, 

Álmosné Nagy 

Mariann, Rinyuné Bán 

Noémi, Nagy Attila, 

Jagos Lina Irén 

Mócsán Katalin, 

Kocsmár Sándor 

 Perényiné Siska 

Mária, Vargáné Tisza 

Adél Végh Zsolt, 

Veszprémi Brigitta, 

Moldván Görgy. 

Egész 

kollégium 

100 tanuló 
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06. Ballagási dekoráció készítése. Kocsmár Sándor. 

Mócsán Katalin 

Benkó Tibor 

Végh Zsolt 

Vargáné Tisza Adél 

Koll.6. 

Koll.9. 

30 tanuló 



 
 

71 
 

7. A kollégium működése  

A kollégiumi szolgáltatásokat hétfőtől péntek délutánig veszik igénybe tanulóink. A harmonikus 

szülő-gyermek kapcsolat kialakulása, valamint a gyermek biztonságérzetének erősítése érdekében 

fontosnak tartjuk, hogy bentlakó tanulóink minél több időt töltsenek családjukkal. Természetesen 

rendkívüli események esetén mindenkor biztosítjuk a gyermekek teljes körű ellátását (pedagógiai 

ügyelet).  

 

 

                    Álmosné Nagy Mariann 

                                                                                                                                                                                                   

munkaközösségvezető 
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„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket nagy szeretettel” 

Kalkuttai Szent Teréz 

 

 

 

                                                                    Készítette: Darabán Hajnalka 

                                                                                                                 intézményegység vezető 
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Az utazó gyógypedagógusi hálózat éves munkaterve 

 

  

„A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön 

attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.”( a közoktatásról 30.§) A különleges 

gondozást a pedagógiai szakszolgálatok szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

 

A Bárczi - EGYMI működésének kiemelt területe az utazó gyógypedagógusi hálózat.  

Szolgáltatásaink révén segítjük a többségi iskola befogadás eredményességét és az integrált oktatás 

kialakítását, figyelve arra, hogy az optimálisan alkalmazkodjon gyermekek, tanulók kulturális, 

képességbeli és tanulási szükségletekben megnyilvánuló sokféleségéhez. 

Az utazó gyógypedagógusi hálózaton belül a gyógypedagógusok egy komplex rendszerben 

dolgoznak. Többirányból érkező elvárásoknak szükséges megfelelniük. Emiatt kiterjedt szaktudással, 

megfelelő kommunikációval, empátiával, innovatív és rugalmas gondolkodással kell, hogy 

rendelkezzenek.  

A jobb minőségű szolgáltatás nyújtás elérése érdekében ebben a tanévben is folyamatosan 

figyelemmel szeretnénk kísérni a külső és belső változásokat, felmérni a változtatások szükségességét 

és megoldásokat keresve reagálni rá. 

  

Az utazó gyógypedagógiai hálózat ellátás célcsoportja a 20 integráló köznevelési intézményeibe járó 

sajátos nevelési igényű tanulók, akiknek ellátási jogosultságát a pedagógiai szakszolgálatok 

határozzák meg. Az 13 utazó gyógypedagógus összesen 149 sajátos nevelési igényű tanulót látnak el, 

csoportos és egyéni foglalkozás formájában. Az ellátás időkerete összesen heti 110 óra, a sérülés 

specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a törvény (2011. évi CXC. törvény 6. sz. 

melléklete) által meghatározott keretek között.  

Összesített táblázat az 1. számú mellékletben található. 

 

Utazó gyógypedagógusok: 

 Budaházi Judit 

 Darabán Hajnalka 

 Gyetvai Zsuzsa 

 Kapisinszkyné Papp Mária 

 Kovács Krisztiánné 
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 Rádai Éva Sarolta 

 Szabó Mónika 

 Szabó Zsoltné 

 Szaplonczay Mihály 

Szaplonczay Mihályt helyettesítik: 

 Ádámné Szász Zsuzsa 

 Gulyás Krisztina 

 Hudákné Oláh Mariann 

 Nagyné Bacskó Zsuzsa 

 

Az ellátottak köre 

 értelmi fogyatékos gyermekek (tanulásban akadályozott) 

 autizmussal élő gyermekek 

 a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) 

 viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban 

jelentkező zavara  

 érzékszervi fogyatékos gyermekek 

 mutista gyermekek 

 

Célunk: 

 speciális megsegítés a sajátos nevelési igényű tanulóknak 

 együttnevelést támogató szolgáltatások beépítésének segítése az integrációval foglalkozó 

többségi általános iskolák pedagógiai gyakorlatába 

 együttműködés és közös tervezés 

 értékelés kialakítása a gyógypedagógus és befogadó pedagógus között 

 team tanítás és szakmai támogatás az integrált neveléshez - oktatáshoz 

 többletszolgáltatások biztosítása 

 speciális eszközök használatát támogató szolgáltatások kialakítása 

 szülők bevonására irányuló törekvések, tanácsadás, tájékoztatás 

 lehetséges tanulási út megtervezése a továbbtanuláshoz, a jövőkép alakításához 
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Feladataink: 

 a Nyíregyházi Tankerületből hozzánk tartozó intézmények és sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számának és sérülésspecifikumának feltérképezése. A habilitációs – 

rehabilitációs ellátás biztosítása 

 dokumentációk pontos és folyamatos vezetése 

 törvényi háttér ismerete, nyomon követése 

 team megbeszélések, szakmai tapasztalatcsere, módszertani megbeszélések biztosítása a 

munkaközösség tagjai és a SNI tanulókkal foglalkozó szakemberek számára 

 pedagógusok, szülők tájékoztatása az EGYMI eszköztárában található fejlesztő 

eszközökről 

 visszajelzések alapján az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás minőségének javítása, az 

ellátás hatékonyabb megszervezése érdekében 

 

Az ellátás szervezése 

Az utazó gyógypedagógusi hálózat ellátását a jogszabályok figyelembevételével szerveztük meg, és 

az integráló intézmények által elküldött SNI tanulókra vonatkozó adatok felhasználásával. 

Az óraszámok meghatározásánál a szakértői véleményben a rehabilitációs célú órakeret tartalmára 

javasolt heti óraszámot és a sérülés specifikumát vesszük figyelembe, továbbá a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. sz. mellékletét.  

A fejlesztés módja a szakértői véleményben foglaltak alapján történik egyéni vagy csoportos 

formában, maximum 4 fős csoportokban.  

Ettől a tanévtől kezdve a Kréta-rendszerben fel kell tüntetni és konkrétan, meg kell határozni az SNI 

csoportok típusát, elnevezését - hozzárendelve az SNI tanulók nevét. Az órarend készítésénél 

csoportok dokumentálása is ez alapján történik.  Továbbá az integráló intézményeknél az utazó 

gyógypedagógusok külső óraadóként szerepelnek a kréta rendszerben. Ettől a tanévtől a 

csoportbeosztásnál törekedünk arra, hogy  I. és II. félévre osszuk el azokat az SNI tanulókat, akiknek 

az ellátásban fél órás (1,5, 2,5, 5,5) óraszám jár és ne A – B hétre. 

A tanulók egyéni fejlesztésének tervezésénél a Szakértői Bizottságok szakvéleményében foglalt a 

fejlesztés tartalmára vonatkozó javaslatokat vesszük figyelembe. A fejlesztési terveket fél év után 

aktualizáljuk az SNI tanulók képességéhez-készségéhez mérten és a gyógypedagógiai 

diagnosztizálásra építetten, táblázatos formában dokumentáljuk.  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelveket, célokat, az utazó gyógypedagógusi hálózat 

jövőképét, a SWOT analízis értékelését és az intézményegység vezetői pályázatot figyelembe véve 
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határoztuk meg az általános tevékenységeken túl az utazó gyógypedagógusi hálózat feladatrendszerét 

2019/2020-as tanévre. 

 

Folyamatos és időközi feladataink: 

adatszolgáltatás az intézmény vezetősége és a Nyíregyházi Tankerületi Központ felé 

együttműködés a Nyíregyházi Tankerület Központtal, az intézmény vezetésével, Szakértői 

Bizottságokkal és az integráló intézményekkel  

1. Műhelymunka: partneri kör azonosítása, 2019/2020-as tanév munkatervének 

megbeszélése 

utazó gyógypedagógusi hálózat adatainak dokumentációja 

honlap aktualizálása 

dokumentációk vezetése 

gyakorlati lehetőség biztosítása hallgatók számára 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció-rehabilitáció naplók egységesítése 

órarend készítése 

fejlesztési tervek készítése 

egyéni fejlesztési területek bővítése 

fogadóóra tartása 

2. Műhelymunka: Utazói protokoll, Szórólap  

szórólap készítése 

utazói protokoll elkészítése 

3. Műhelymunka: Tudásmegosztó fórum 

végzős tanulók továbbtanulásának figyelemmel kísérése 

4. Műhelymunka: I. Ötletbörze szervezése/levelezős verseny feladatainak bemutatása 

levelezős verseny SNI tanulóknak az integráló intézményekben 

hospitálás dokumentációjának átdolgozása 

utazó gyógypedagógusok hospitálása 
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5. Műhelymunka: Félév értékelése 

6. Műhelymunka: Beszélgető kör indítása 

Beszélgető kör: Hallgatlak - Nagyszerű gyerek vagy!  

7. Műhelymunka: Érzékenyítő program (Ibrányi Általános Iskola) 

8. Műhelymunka: Ötletbörze II. előkészítése - Bárczi - EGYMI Kollégista gyerekeknek 

Játékkavalkád - Bárczi - EGYMI Kollégista gyerekeknek 

elégedettségi kérdőív készítése (tanulók) 

integráló intézmények látogatása 

Utazói meeting szervezése 

9. Műhelymunka: 2019/220-as tanév értékelése 

 

 „Hallgatlak nagyszerű gyerek vagy! - beszélgető kör: 

 célja, a reális önismeret és életszemlélet kialakítása, önbecsülés erősítése, énkép és önismeret 

kialakítása 

 

Belső tudásmegosztó fórum szervezése:  

 konferenciákon és továbbképzéseken elhangzott információkról való tájékoztatás nyújtása az 

utazó gyógypedagógusoknak 

 

Levelezős verseny indítása: 

 digitális infokommunikációs kompetencia fejlesztése céljából  

 téma: környezettudatos és egészséges életmód, szülőföldünk megismertetése, hazafiságra 

való nevelés 

 

Ötletbörze szervezése: 

 I. félévben, az utazó gyógypedagógusok által alkalmazott feladatlapok, készségfejlesztő 

játékok, IKT játékok, IKT készségfejlesztő feladatok bemutatása céljából 

 az ötletbörzén bemutatott kreatív feladatokból a II. félévben délutáni foglalkozás keretében 

egy játék óra szervezése lenne a célunk, a Bárczi-EGYMI-ben tanuló gyermekek részére 
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Érzékenyítő program kidolgozása: 

 célja: szülők, pedagógusok, osztálytársak személyesen is megtapasztalhassák a sajátos 

nevelési igényű gyermekek mindennapjait 

 

Elégedettségi kérdőív: 

 az integráltan oktatott SNI tanulók véleményére vagyunk kíváncsiak a habilitációs-

rehabilitációs foglalkozásról 

 

Utazói meeting szervezése: 

 témája: ebben a tanévben bevezetett tevékenységek bemutatása, tapasztalatok összegyűjtése, 

értékelése 

 

 

Feladatokat GANT táblázatba dokumentáljuk, felelőssel, szervezőkkel, bevontak körének 

meghatározásával. 2. számú melléklet 

 

Gyetvai Zsuzsa az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán 

Autizmus spektrum pedagógiája szakon kezdi meg tanulmányait.   
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UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI HÁLÓZAT  

 Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI 

Nyíregyháza, Szarvas út 10-12. 

2019/2020-as tanév 

 

 

TELEPÜLÉSEK INTÉZMÉNYEK TANULÓI 

LÉTSZÁM 

/FŐ 

UTAZÓ 

GYÓGYPEDA-

GÓGUSOK 

ÓRASZÁM/HÉT 

KÖTELEZ

Ő 

ÓRA 

TÚLÓRA 

1. NYÍREGYHÁZA 1

. 

Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium                           

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 8.   

OM: 033654 

7 Kapisinszkyné Papp 

Mária 

 

3 - 

Darabán Hajnalka 2 - 
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2

. 

Nyíregyházi Krúdy Gyula 

Gimnázium                     4400 

Nyíregyháza, Epreskert utca 64.  OM: 

033651 

2 Szabó Zsoltné - 2 

3

. 

Nyíregyházi Művészeti 

Szakgimnázium  4400 Nyíregyháza, 

Búza utca 1-3.   OM: 033687 

9 Budaházi Judit 

 

3 - 

Gulyás Krisztina 

Szaplonczay Mihályt 

helyettesíti 2019.09.02. 

napjától 

- 2 

Nagyné Bacskó Zsuzsa 

Szaplonczay Mihályt 

helyettesíti 2019.09.02. 

napjától 

- 2 

4

. 

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium 

és Kollégium   4400 Nyíregyháza, 

Széchenyi utca 29-37.    OM: 033652 

4 Budaházi Judit 2 - 

5

. 

Nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, 

Virág u. 65. OM 033423 

1 Rádai Éva Sarolta 2 - 

6

. 

Nyíregyházi  Arany János 

Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 4400 Nyíregyháza, 

Ungvár sétány 22. OM 033666 

1 Rádai Éva Sarolta 1 - 
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7

. 

Nyíregyházi Bem József Általános 

iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye 
1 Rádai Éva Sarolta - 4 

2. BALKÁNY 8

. 

Balkányi Szabolcs Vezér Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola              

4233 Balkány, Kossuth út 5.    OM: 

033534 

6 Darabán Hajnalka 

 

5 - 

3.  BÉKE TELEP 9

. 

Balkányi Szabolcs Vezér Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Béke telepi Általános Iskolában 

4233 Balkány, Béke telep 31. 

2 Darabán Hajnalka 

 

1 - 

 

3. BÖKÖNY 1

0

. 

Bökönyi Barota Mihály Általános 

Iskola 

4231 Bököny, József Attila utca 2.   

OM 201797 

13 Gyetvai Zsuzsa 7 - 

4. GÁVAVENCSEL

LŐ 

1

1

. 

Rakovszky Sámuel Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola   4472 

Gávavencsellő, Petőfi utca 1.   OM: 

033607 

5 Kovács Krisztiánné 5 - 

5. IBRÁNY 1

2

. 

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                       

4484 Ibrány, Lehel utca 59.  OM: 

201086 

33 Gyetvai Zsuzsa 

 

9 - 

Gyetvai Zsuzsa 

Szaplonczay Mihályt 

helyettesíti 2019.09.02. 

napjától 

- 3 
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Budaházi Judit 

 

6 - 

Kovács Krisztiánné 

 

5 - 

1

3

. 

Ibrányi Móricz Zsigmond 

Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium     4484 Ibrány, Petőfi utca 

1.     OM:033647 

7 Ádámné Szász Zsuzsa - 5 

6. KÁLLÓSEMJÉN 1

4

. 

Kállay Miklós Általános Iskola      

4324 Kállósemjén, Kölcsey utca 2.      

OM: 033538 

5 Gyetvai Zsuzsa 4 - 

7. NAGYKÁLLÓ 1

5

. 
Nagykállói Általános Iskola 

4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8.   

OM  200645 

20 Szabó Mónika 

 

5 - 

Hudákné Oláh Mariann 

Szaplonczay Mihályt 

helyettesíti 2019.09.02. 

napjától 

- 5 

8. PASZAB 1

6

. 

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános 

Iskola Paszabi Turi Sándor 

Tagintézménye    OM: 201086 

4 Kovács Krisztiánné 4 - 

9. SZAKOLY 1

7

. 

Szakolyi Arany János Általános 

Iskola, Szakközépiskola és 

Gimnázium                          4234 

5 Szabó Mónika 

 

6 - 
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Szakoly, Mátyás király utca 10.        

OM  033557 

10. TISZABERCEL 1

8

. 

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános 

Iskola Tiszaberceli Bessenyei György 

Tagintézménye               4474 

Tiszabercel, Fő utca 19.    OM: 

201086 

11 Kovács Krisztiánné 

 

6 - 

Rádai Éva Sarolta 2 - 

11. TISZANAGYFAL

U 

1

9

. 

Tiszanagyfalui Általános Iskola                              

4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 47.    

OM azonosító: 033597 

9 Szabó Mónika 6 - 

12. TISZATELEK 2

0

. 

Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános 

Iskola       4487 Tiszatelek, Kossuth út 

36. OM azonosító:033599 

4 Szabó Mónika 3 - 

 

 

 

ÖSSZESEN: 

7 nyíregyházi + 13 vidéki intézmény 25 fő + 124fő 

149 fő 

 87 23 

20 intézmény 13 fő kolléga 110 óra 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

2. számú melléklet 
              

Tevékenység 
aug

. 

sze

pt. 
okt. 

nov

.  
dec. jan. 

febr

. 

már

c. 
ápr. 

máj

. 
jún. Felelős Szervezők 

Bevontak 

köre 

adatszolgáltatás az intézmény 

vezetősége és a Nyíregyházi 

Tankerületi Központ felé 

                      
Darabán 

Hajnalka 
Smid Péter 

Intézmény 

vezetősége 

együttműködés a Nyíregyházi 

Tankerület Központtal, az intézmény 

vezetésével, Szakértői 

Bizottságokkal és az integráló 

intézményekkel  

                      
Darabán 

Hajnalka 
    

1. Műhelymunka: partneri kör 

azonosítása, 2019/2020-as tanév 

munkatervének megbeszélése 

M                     
Darabán 

Hajnalka 

Intézmény 

vezetősége, 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

utazó gyógypedagógusi hálózat 

adatainak dokumentációja 
                      

Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

honlap aktualizálása                       
Darabán 

Hajnalka 
Smid Péter   
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adminisztrációs kötelezettség                       
Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

gyakorlati lehetőség biztosítása 

hallgatók számára 
                      

főállású 

gyógypedagó

gusok 

Gyetvai 

Zsuzsa, 

Szabó 

Mónika 

integráló 

intézmények 

Egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitáció-rehabilitáció naplók 

egységesítése 

                      
Szabó 

Mónika 

Gyetvai 

Zsuzsa 
  

órarend készítése                       
Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

fejlesztési tervek készítése                       
Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

egyéni fejlesztési területek bővítése                       

Utazó 

gyógypedagó

gusok 

    

fogadóóra tartása                       

Utazó 

gyógypedagó

gusok 

  

szülők, 

pedagógusok, 

szakmeberek 
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2. Műhelymunka: Utazói protokoll, 

Szórólap  
  M                   

Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

szórólap készítése                       
Darabán 

Hajnalka 
Smid Péter 

Integráló 

intézmények 

utazói protokoll elkészítése                       
Rádai Éva 

Sarolta 

Gyetvai 

Zsuzsa, 

Darabán 

Hajnalka 

  

3. Műhelymunka: Tudásmegosztó 

fórum 
    M                 

Szabó 

Mónika 

Szabó 

Mónika: 

Amit a 

diszkalkuliár

ól tudni kell              

Kovács 

Krisztiánné: 

Szocióemoci

onális 

képességek -

érzelmi 

folyamatok 

Utazó 

gyógypedagóg

usok 

végzős tanulók továbbtanulásának 

figyelemmel kísérése 
                      

Rádai Éva 

Sarolta 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

SNI végzős 

tanulók 
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4. Műhelymunka: I. Ötletbörze 

szervezése/levelezős verseny 

feladatainak bemutatása, Pedagógus 

értékelési rendszer átdolgozása 

      M               
Kovács 

Krisztiánné 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

levelezős verseny SNI tanulóknak az 

itegráló intézményekben 
                      

Gulyás 

Krisztina 

Ádámné 

Szász 

Zsuzsa, 

Nagyné 

Bacskó 

Zsuzsa, 

Gyetvai 

Zsuzsa, 

Szabó 

Mónika, 

Kovács 

Krisztiánné 

Évfolyam: 5. 

6. 7. 8., BNO 

F70., F81.0, 

F81.1, F81.2 

hospitálás dokumentációjának 

átdolgozása 
        M             

Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

utazó gyógypedagógusok hospitálása                       
Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

5. Műhelymunka: Félév értékelése           M           
Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 
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6. Műhelymunka: Beszélgető kör 

indítása 
            M         

Budaházi 

Judit 

Rádai Éva 

Sarolta, 

Szabó 

Zsoltné 

Utazó 

gyógypedagóg

usok 

Beszélégető kör: Hallgatlak - 

Nagyszerű gyerek vagy!  
                      

Budaházi 

Judit 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

Gyógypedagó

gus által 

kiválasztott 

csoportban 

(integráló 

intézményenk

ént 1 csoport) 

7. Műhelymunka: Érzékenyítő 

program  
              M       

Gyetvai 

Zsuzsa 

Budaházi 

Judit 

Gyógypedagó

gus által 

kiválasztott 

csoportban 

(Ibr. Ált. Isk.) 

8. Műhelymunka: Ötletbörze II. 

előkészítése - Bárczi - EGYMI 

Kollégista gyerekeknek 

                M     
Szabó 

Mónika 

Kovács 

Krisztiánné 

Utazó 

gyógypedagóg

usok 

Játékkavalkád - Bárczi - EGYMI 

Kollégista gyerekeknek 
                      

Gyetvai 

Zsuzsa 

Budaházi 

Judit 

Bárczi - 

EGYMI 

Kollégista 

gyerekeknek 
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elégedettségi kérdőív készítése 

(tanulók) 
                      

Darabán 

Hajnalka 
  

Integráló 

intézményben 

tanuló SNI 

gyermekek 

integráló intézmények látogatása                       
Darabán 

Hajnalka 

Multné 

Dankó 

Ágnes 

Integráló 

intézmények 

Utazói meeting 

szervezéseO34A3A32:O33 
                  M   

Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

Utazói 

szolgálat, 

Bárczi-

EGYMI 

kollégák 

9. Műhelymunka: 2019/220-as 

tanév értékelése                      M 

Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

Intézmény 

vezetősége 
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2. sz3. számú melléklet               

Tevékenység 
aug

. 

sze

pt. 
okt. 

nov

.  
dec. jan. 

febr

. 

már

c. 
ápr. 

máj

. 
jún. Felelős Szervezők 

Bevontak 

köre 

adatszolgáltatás az intézmény 

vezetősége és a Nyíregyházi 

Tankerületi Központ felé 

                      
Darabán 

Hajnalka 
Smid Péter 

Intézmény 

vezetősége 

együttműködés a Nyíregyházi 

Tankerület Központtal, az intézmény 

vezetésével, Szakértői 

Bizottságokkal és az integráló 

intézményekkel  

                      
Darabán 

Hajnalka 
    

1. Műhelymunka: partneri kör 

azonosítása, 2019/2020-as tanév 

munkatervének megbeszélése 

M                     
Darabán 

Hajnalka 

Intézmény 

vezetősége, 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

utazó gyógypedagógusi hálózat 

adatainak dokumentációja 
                      

Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

honlap aktualizálása                       
Darabán 

Hajnalka 
Smid Péter   

adminisztrációs kötelezettség                       
Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

gyakorlati lehetőség biztosítása 

hallgatók számára 
                      

főállású 

gyógypedagó

gusok 

Gyetvai 

Zsuzsa, 

Szabó 

Mónika 

integráló 

intézmények 

Egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitáció-rehabilitáció naplók 

egységesítése 

                      
Szabó 

Mónika 

Gyetvai 

Zsuzsa 
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órarend készítése                       
Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

fejlesztési tervek készítése                       
Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

egyéni fejlesztési területek bővítése                       

Utazó 

gyógypedagó

gusok 

    

fogadóóra tartása                       

Utazó 

gyógypedagó

gusok 

  

szülők, 

pedagógusok, 

szakmeberek 

2. Műhelymunka: Utazói protokoll, 

Szórólap  
  M                   

Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

szórólap készítése                       
Darabán 

Hajnalka 
Smid Péter 

Integráló 

intézmények 

utazói protokoll elkészítése                       
Rádai Éva 

Sarolta 

Gyetvai 

Zsuzsa, 

Darabán 

Hajnalka 

  

3. Műhelymunka: Tudásmegosztó 

fórum 
    M                 

Szabó 

Mónika 

Szabó 

Mónika: 

Amit a 

diszkalkuliár

ól tudni kell              

Kovács 

Krisztiánné: 

Szocióemoci

onális 

képességek -

Utazó 

gyógypedagóg

usok 
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érzelmi 

folyamatok 

végzős tanulók továbbtanulásának 

figyelemmel kísérése 
                      

Rádai Éva 

Sarolta 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

SNI végzős 

tanulók 

4. Műhelymunka: I. Ötletbörze 

szervezése/levelezős verseny 

feladatainak bemutatása, Pedagógus 

értékelési rendszer átdolgozása 

      M               
Kovács 

Krisztiánné 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

levelezős verseny SNI tanulóknak az 

itegráló intézményekben 
                      

Gulyás 

Krisztina 

Ádámné 

Szász 

Zsuzsa, 

Nagyné 

Bacskó 

Zsuzsa, 

Gyetvai 

Zsuzsa, 

Szabó 

Mónika, 

Kovács 

Krisztiánné 

Évfolyam: 5. 

6. 7. 8., BNO 

F70., F81.0, 

F81.1, F81.2 

hospitálás dokumentációjának 

átdolgozása 
        M             

Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

utazó gyógypedagógusok hospitálása                       
Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

  

5. Műhelymunka: Félév értékelése           M           
Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 
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6. Műhelymunka: Beszélgető kör 

indítása 
            M         

Budaházi 

Judit 

Rádai Éva 

Sarolta, 

Szabó 

Zsoltné 

Utazó 

gyógypedagóg

usok 

Beszélégető kör: Hallgatlak - 

Nagyszerű gyerek vagy!  
                      

Budaházi 

Judit 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

Gyógypedagó

gus által 

kiválasztott 

csoportban 

(integráló 

intézményenk

ént 1 csoport) 

7. Műhelymunka: Érzékenyítő 

program  
              M       

Gyetvai 

Zsuzsa 

Budaházi 

Judit 

Gyógypedagó

gus által 

kiválasztott 

csoportban 

(Ibr. Ált. Isk.) 

8. Műhelymunka: Ötletbörze II. 

előkészítése - Bárczi - EGYMI 

Kollégista gyerekeknek 

                M     
Szabó 

Mónika 

Kovács 

Krisztiánné 

Utazó 

gyógypedagóg

usok 

Játékkavalkád - Bárczi - EGYMI 

Kollégista gyerekeknek 
                      

Gyetvai 

Zsuzsa 

Budaházi 

Judit 

Bárczi - 

EGYMI 

Kollégista 

gyerekeknek 

elégedettségi kérdőív készítése 

(tanulók) 
                      

Darabán 

Hajnalka 
  

Integráló 

intézményben 

tanuló SNI 

gyermekek 

integráló intézmények látogatása                       
Darabán 

Hajnalka 

Multné 

Dankó 

Ágnes 

Integráló 

intézmények 
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Utazói meeting 

szervezéseO34A3A32:O33 
                  M   

Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

Utazói 

szolgálat, 

Bárczi-

EGYMI 

kollégák 

9. Műhelymunka: 2019/220-as 

tanév értékelése                      M 

Darabán 

Hajnalka 

Utazó 

gyógypedag

ógusok 

Intézmény 

vezetősége 
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A fejlesztő  nevelés- oktatás munkaterve 

 

Feladatok a tanév során: 

Szeptember  A fejlesztő nevelés - oktatásban résztvevő tanulók és a 

velük foglalkozó gyógypedagógusok névsorának leadása a 

gazdasági koordinátornak, intézményvezetőnek és 

intézményvezető helyettesnek. 

 A/3fős/ csoportok létrehozása 

 Az egyéni fejlesztési tervek leadási határideje  

 2019. szeptember 30-ig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálatnak 

 A csoport naplók vezetésének támogatása 

 -Új kollegák mentorálása 

Október  Az új tanköteles korú tanulók bejelentése a KIR-be. 

 - A  fejlesztő nevelés- oktatásban   lévő tanulók névsorának 

leadása a gazdasági koordinátornak, intézményvezetőnek és 

intézményvezető helyettesnek. 

 A csoport naplók ellenőrzése 

 - Statisztika elkészítése, s leadása. Határideje: 2019. 10.15. 

November  Az új tanköteles korú tanulók bejelentése a KIR-be. 

 A fejlesztő nevelés - oktatásban lévő gyermekek 

névsorának leadása gazdasági koordinátornak, 

intézményvezetőnek és intézményvezető helyettesnek. 

 Kapcsolattartás a gyógypedagógusokkal, s az iskola 

vezetőségével. 

Műhelymunka: A súlyos és halmozottan fogyatékossággal 

rendelkező tanulók részére fejlesztő eszközök gyűjtése, készítése 

újra felhasználható anyagokból a szocializáció  színterein. Időpont: 

2019. november 14. 
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December  Az új tanköteles korú tanulók bejelentése a KIR-be. 

 A fejlesztő nevelés - oktatásban lévő tanulók névsorának 

leadása gazdasági koordinátornak, intézményvezetőnek és 

intézményvezető helyettesnek. 

Január 

 

 Az új tanköteles korú tanulók bejelentése a KIR-be. 

 A fejlesztő nevelés - oktatásban lévő gyermekek 

névsorának leadása gazdasági koordinátornak, 

intézményvezetőnek és intézményvezető helyettesnek. 

 Az első félév munkájának ellenőrzése a csoport naplók 

révén 

 - A félévi beszámoló elkészítése: Időpont:2020. január 24. 

Február  Az új tanköteles korú tanulók bejelentése a KIR-be. 

 - A havi fejlesztő nevelés- oktatásban   felkészítésben lévő 

gyermekek névsorának leadása gazdasági koordinátornak, 

intézményvezetőnek és intézményvezető helyettesnek. 

 - Kapcsolattartás a gyógypedagógusokkal, s az iskola 

vezetőségével. 

Március  Az új tanköteles korú tanulók bejelentése a KIR-be. 

 A havi fejlesztő nevelés -oktatásban lévő gyermekek 

névsorának leadása gazdasági koordinátornak, 

intézményvezetőnek és intézményvezető helyettesnek. 

 Kapcsolattartás a gyógypedagógusokkal, s az iskola 

vezetőségével. 

 

Április  Az új tanköteles korú tanulók bejelentése a KIR-be. 

 A havi fejlesztő nevelés- oktatásban  lévő tanulók 

névsorának leadása gazdasági koordinátornak, 

intézményvezetőnek és intézményvezető helyettesnek 

 Kapcsolattartás a gyógypedagógusokkal, s az iskola 

vezetőségével. 
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 Műhelymunka: Magyar népmesék és népdalok gyűjtése, 

feldolgozásának lehetőségei a súlyos és halmozottan 

fogyatékos tanulók részére. 

 Időpont:2020. április 16.  

 

Május  Az új tanköteles korú tanulók bejelentése a KIR-be. 

 A havi fejlesztő nevelés -oktatásban  lévő tanulók 

névsorának leadása gazdasági koordinátornak, 

intézményvezetőnek és intézményvezető helyettesnek. 

 - Kapcsolattartás a gyógypedagógusokkal, s az iskola 

vezetőségével. 

Június  

 Az új tanköteles korú tanulók bejelentése a KIR-be. 

 A havi fejlesztő nevelés - oktatásban lévő tanulók 

névsorának leadása gazdasági koordinátornak, 

intézményvezetőnek és intézményvezető helyettesnek 

 Az év végi értékelések, beszámolók elkészítése, leadása 

 A naplók év végi leadása, ellenőrzése 

 Az év végi értékelő lapok leadása a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnak. Időpont: 2020. 

június 30. 

 Az esedékes kontroll vizsgálatok megkérése a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vagy az 

Országos Szakértői Bizottság felé a következő tanévre, a    

fejlesztésben lévő gyermekek részére. 

 

 

 Siktárné Aczél Zsuzsanna 

 Munkaközösség vezető 
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DÖK munkaterve  

 

 A diákönkormányzat a diákok szolgálatában működik, céljait, tevékenységét a diákok igénye 

határozza meg. A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése. Ide 

tartozik a problémafeltárás, a diákság képviselete, részvétel az iskolai élet szabályainak alakításában. 

Célok: 

 A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. 

 Az évek óta sikeresen működő rendezvények megszervezése, valamint új dolgok bevezetése 

 A közösségi és kulturális tevékenységek további segítése, a szabadidős programszervezés, 

patronálós napok, gyereknap. 
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Feladatok: 

 A tanulók érdekeinek képviselete 

 A diákok folyamatos tájékoztatása a különböző programokról, eseményekről  

 Kulturális események megszervezésében való segítségnyújtás, ill. aktív részvétel. 

 Sport rendezvények, kirándulások lebonyolítása. 

 Egyéb programok / közös programok az iskolán kívüli szervezőkkel/ 

 Szelektív hulladékgyűjtés az iskola épületén belül, PET kupakok gyűjtése.  

A DÖK szervezeti felépítése: 

A 3. évfolyamtól kezdve minden osztály 2 fővel képviselteti magát a DÖK általános gyűlésein havi 

egy alkalommal.  

A megválasztott képviselők feladata, hogy tájékoztassák az diáktársaikat a DÖK tevékenységéről, az 

aktuális feladatokról, képviseljék osztályuk érdekeit, véleményét. 

Szeptember 

 Alakuló DÖK- gyűlés, tisztségviselők megválasztása 

 Éves munkaterv megbeszélése, elkészítése 

 Virágos iskola 

Október 

 DÖK- gyűlés /kérdések, kérések, észrevételek/ 

  Iskolai tabló készítés, Osztályfotó készítés / 1 db fotó osztályonként/ 

 Osztálytermek díszítése /állatok világnapja/ 

 Őszi tematikus nap segítségnyújtás a szervezésben, lebonyolításban 

November 

 DÖK- gyűlés 

 Márton nap  Ludas Matyi / osztályonként 1 fő/ Film és mesenézés 

 Egészséges életmód, egészséges ételek /gyümölcs és zöldségtál készítése osztályonként. 
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December 

  DÖK- gyűlés 

 Segítségnyújtás a Mikulás és a karácsonyi program szervezésében, lebonyolításában 

 Hóemberépítés /osztályonként/ 

 Szeretet doboz /  

Január 

 DÖK- gyűlés 

 Félévi munka értékelése, további teendők megbeszélése 

 Só szoba használata, meseolvasás 

Február 

 DÖK- gyűlés 

 Farsang megszervezésében, lebonyolításában való részvétel, segítségnyújtás. 

 Farsangi disco 

 Valentin napi kívánságműsor 

Március 

 DÖK- gyűlés 

 Köszöntjük a nőket március 8.-án. 

 1848-49 március 15. ünnepség szervezésében, lebonyolításában való segítségnyújtás. 

 Víz világnapja  

 

Április 

 DÖK- gyűlés 

 Részt veszünk a tematikus napokon / húsvéti népszokások/ 

 Beszélünk, ötletelünk a következő hónapban megrendezett Dök- napról 

 Szépítjük a környezetünket, osztályonként  ültetünk egy-egy virágot az iskola udvarában. 
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 Május 

 DÖK- gyűlés 

 DÖK nap, gyereknap 

   Június 

  DÖK-gyűlés 

 Év végi értékelés 

 

                                       Készítette: Baglé László Árpádné        

                                                            patronáló tanár   
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Gyermekvédelmi munkaterv 

 

 

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek 

nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével 

foglalkozik. 

 

A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja, hogy megelőzze, elhárítsa illetve enyhítse 

azoknak a káros folyamatoknak a hatását, melyek a személyiségfejlődést megzavarják, valamint 

gátolják.  

Minden gyermek beletartozik a gyermekvédelmi munkába, részese annak, hiszen mindegyik kivétel 

nélkül odafigyelést igényel. 

 

Az iskolai gyermekvédelem elsődleges célja, hogy megelőzze a gyermekek veszélyeztetettségét, 

illetve csökkentse vagy megszüntesse azt, valamint biztosítsa azokat a pedagógiai tevékenységeket, 

melyekkel a szociális hátrányok enyhíthetők. 

Az iskola általános gyermekvédelmi feladata: a napközi otthon és tanulói szoba biztosítása, iskolai 

és védőnői ellátás. 

 

A gyermek-és ifjúságvédelem területén az iskola alapvető feladatai: 

 felismerje, valamint feltárja a tanulók problémáit 

 megkeresse a problémák okait 

 segítségnyújtás a problémák megoldásában 

 meglépje a lehetőségekhez mért lépéseket a gondok megszüntetésére 

 feltérképezze a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókat (az osztályfőnökök feladata, 

hogy ezeknek a tanulóknak az adatait a gyermekvédelmi felelős részére továbbítsa). 

 

A gyermekvédelem szempontjából kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók (BTMN) 

 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (HH, HHH) 
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A hatékonyság, a problémák feltárása és megelőzése érdekében intézményünkben Gyermekvédelmi 

feladatok ellátására megbízott személyként -Forgácsné Szaorván Anita- kollégiumi nevelőtanár- 

látom el a feladatot.  

Célom, hogy segítsem a pedagógusok ezzel kapcsolatos munkáját, valamint feladataimhoz tartozik 

különösen: 

 a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók nyilvántartása 

 a tanulók, szülők részére tájékoztatás nyújtása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

 veszélyeztető okok megléte esetén jelzés küldése 

 együttműködni a Családsegítő szolgálatokkal, háziorvossal, területileg illetékes hivatalokkal. 

 szükség esetén családlátogatáson veszek részt. 

 

Igazolatlan hiányzások jelzése: 

 10 óra igazolatlan hiányzás után jelzést küldünk a Területileg illetékes Családsegítő 

Szolgálat felé, értesítjük a tanuló törvényes képviselőjét. 

 30 óránkét jelzést teszünk a Területileg illetékes Szabálysértési Osztály felé, illetve 

értesítjük a tanuló törvényes képviselőjét. 

 50 óra igazolatlan hiányzás után jelzést teszünk a Területileg illetékes Gyámhatóság felé. 

Értesítjük a tanuló törvényes képviselőjét. 

 

Jogszabály 

 Az 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik a gyermekek védelméről, valamint a gyámügyi 

igazgatásról. A törvény a 14. § 1. pontja fejti ki, hogy mit nevezünk gyermekvédelemnek: „ A 

gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység”. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) a 

gyermekvédelmi pénzbeli ellátások között szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultságot. A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy a gyermek 

szociális helyzete alapján jogosult  

 a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére 

 természetbeni támogatásra (Erzsébet- utalvány) 
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 külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény (pl. tankönyvtámogatás) 

igénybevételére  

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

 

67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról-önkéntes 

nyilatkozata alapján- megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor az Szt 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek 

a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 

lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 

lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges 

feltételek.  

 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 

esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre- külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra- megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az 

esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára 

vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem 

benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható 

meg. 

 

 

Védelembe vétel 

68. §(1) Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 

segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a 

gyermeket védelembe veszi. 

(2) A gyámhatóság - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti 

továbbá  

a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértési tényállást megvalósító gyermeket és a 

szabálysértést elkövetett fiatalkorút, 
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b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem 

töltött gyermeket,  

c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével 

gyanúsított, vádolt fiatalkorút.  

(3) A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának 

megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyámhatóság a gyermek részére a 

gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki és a veszélyeztetettség okának megszüntetése 

érdekében intézkedést tesz, így különösen 

 a) kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, a 

gyermekek átmeneti gondozását, az Nktv. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást, illetve 

kollégiumi ellátást,  

b) kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt 

vagy szervezetet,  

c) kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, 

d) kezdeményezi a háziorvosnál - súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál - a betegsége, 

illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő, 

illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát, 

 e) intézkedik - az illetékes szervek bevonásával a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények 

megszüntetéséről,  

f) magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetése 

érdekében, 

 g) figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja 

annak megváltoztatására, figyelmezteti továbbá a szülőt az (5) bekezdés szerinti jogkövetkezményre,  

h) kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban érintett más személyt arra, 

hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt kialakult helyzet vagy más súlyos 

konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg iskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegye 

igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást. 

(4) A kirendelt családgondozó a védelembe vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől 

számított tizenöt napon belül a gyermekre, illetve a (2) bekezdés szerinti fiatalkorúra vonatkozóan 

egyéni gondozási-nevelési tervet készít, melyhez szükség szerint a 132. § (1) bekezdésében 

meghatározott szerveket vagy személyeket kereshet meg. 

(5) A gyámhatóság - kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente - felülvizsgálja a védelembe 

vétel indokoltságát. A gyámhatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést, ha 

 a) a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő megfelelő 

gondozása, nevelése vagy  

b) a védelembe vétel már két éve fennáll és a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét nem 

sikerült megszüntetni.  

(6) A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát. 

 

 

A gyermekvédelmi munkát nem lehet teljesen előre megtervezni, hiszen nem tudhatjuk mennyi 

eljárás fog indulni a tanév közben. 

Általános megfogalmazásban, egy feladat sikeres elvégzése egy jó tervezést kíván, hiszen ez a 

folyamat segít bennünket abban, hogy teljes mértékben arra koncentráljunk, amit el szeretnénk érni, 

amit képesek vagyunk megtenni, valamint, hogy megleljük a legmegfelelőbb módot a kívánt 
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eredmények elérésére. A cél érdekében az első dolog az aktuális helyzet meghatározása , ezt követi a 

probléma megoldásához szükséges módszer kidolgozása, végül pedig cselekedni kell (Brander 2004). 

 

 

 Cél Feladat 

Szeptember Éves munkaterv elkészítése. 

Október 1-ei statisztikai adatokhoz 

szükséges dokumentumok begyűjtése. 

Szükséges dokumentumok 

begyűjtése 

Október A BTMN-es, az SNI-s, a HH-s, a HHH-s, 

RGYV kedvezményben részesülők 

összesítése az október 1-ei állapot szerint. 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése 

Felmérés, statisztika 

készítése, dokumentumok 

begyűjtése 

 

Információ összegyűjtése az 

osztályfőnökökkel, szülők 

értesítése (szükség esetén a 

hatóságot is). 

November Új gyermekvédelmi esetek felderítése. 

Adománygyűjtés. 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése 

Egyeztetés az 

osztályfőnökökkel.  

 

Kapcsolatfelvétel 

támogatókkal. 

December Karácsonyi Ünnepség szervezésében való 

részvétel.  

(tanév eleji feladatvállalás) 

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon 

követése. 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Kollégákkal való közös 

szervezésben, felkészítésben 

való részvétel. 

 

Osztályfőnökökkel való 

egyeztetés. 

Január Statisztikai adatok aktualizálása. 

Tantestület tájékoztatása az első féléves 

munkáról.  

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Beszámoló készítése. 

 

Egyeztetés az 

osztályfőnökökkel.  

Február BTMN-es, SNI-s, a HH-s, a HHH-s és 

veszélyeztetett tanulók létszámának 

összesítése a február 1-ei állapot szerint. 

Nyilvántartásba vett tanulók nyomon 

követése. 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Felmérés, statisztika 

készítése. Dokumentum 

begyűjtése. adatok 

aktualizálása.  

 

Egyeztetés az 

osztályfőnökökkel. 

Március A nyilvántartásba vett tanulók nyomon 

követése. 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Nyilvántartásba vett tanulók 

felzárkóztatása.  

Április Nyári táboroztatási lehetőségek 

feltérképezése. 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Tanulóink nyári 

táborozásának 

lehetőségeinek 

feltérképezése.  

Esély megteremtése a 

nyilvántartásba vett 

tanulóink hátrányinak 

csökkentése érdekében 
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Május Nyilvántartásba vett tanulók nyomon 

követése. 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Gyermeknapi programok szervezésében 

való részvétel.  

Osztályfőnökökkel való 

egyeztetés. 

 

Dök vezetésével megbízott 

személlyel való 

kapcsolatfelvétel.  

Június A nyilvántartásba vett tanulók nyomon 

követése. 

Osztályozó vagy pótvizsgára került 

hátrányos és veszélyeztetett tanulók 

feltérképezése 

Éves munka kiértékelése. Statisztika 

készítése. 

Tantestület tájékoztatása az éves munkáról. 

Adatok begyűjtése 

osztályfőnököktől.  

 

Adatok pontosítása, 

aktualizálása. 

 

Beszámoló készítése. 

 

 

 

 

        Forgácsné Szaorván Anita 

           gyermekvédelmi felelős 

 

 


