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Bevezetés 

- A munkaterv elkészítésénél a következő dokumentumokat vettük figyelembe:   

o Iskolánk pedagógiai programját 

o Munkaközösségek, munkacsoportok éves munkaterveit 

- jogszabályi keret 

o 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről. 

Helyzetelemzés 

- Az intézmény hivatalos neve: Mindszentgodisai Általános Iskola 

- Az intézmény székhelye: 7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71. 

Személyi feltételek 

A tantestület létszáma:12 fő  

Intézményvezető: Fuchs Károlyné 

Igazgatóhelyettes: Adamkó Tamásné 

 

Pedagógusok 

száma 

Pedagógus munkát 

közvetlenül segítők 

száma 

Technikai 

dolgozók 

száma 

12 1 3 

 

Tantestület, alkalmazotti közösség összetétele (név szerint, ki mit tanít, ki milyen feladatot lát 

el): 

Sajnos a három meghirdetett álláshelyre nem tudtunk felvenni senkit, tantestületünk létszáma 15-ről 

12-re csökkent. A kötelezően ellátott feladatok elvégzését más intézményekből áttanító és óraadó 

pedagógusokkal, köztük nyugdíjasokkal tudjuk ellátni. Októbertől a tanév végéig a tankerülettől 

lehetőséget kaptunk 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazására. 

Tanítók: 

- Adamkó Tamásné (magyar nyelv és irodalom, magyar fejlesztés, igazgatóhelyettes) 

-  Eckert Tamás (magyar nyelv és irodalom, matematika, ének-zene, vizuális kultúra, technika és 

tervezés, testnevelés, etika, biológia, osztályfőnök, munkaközösség vezető)  

- Krausz-Dittert Veronika (magyar nyelv és irodalom, matematika, ének-zene, vizuális kultúra, 

technika és tervezés, testnevelés, etika, BTMN fejl., osztályfőnök) 

- Rácz Irén (magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, életvitel 

és gyakorlat, etika, REHAB fogl., osztályfőnök) 

- Csonka Gáborné (matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, 

technika és tervezés, testnevelés és sport, etika, BTMN fejl., természettudomány, napközi, 

matematika szakkör, osztályfőnök) 

- Miltnerné Farkas Dorottya (német nemzetiségi és német népismeret) 

- Szelléné Fürbach Erika (testnevelés és sport, ének-zene, BTMN fejl., természettudomány, 

napközi, osztályfőnök, DÖK segítő pedagógus) 

Tanárok: 
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- Fuchs Károlyné (fizika, matematika fejl., igazgató) 

- Koszorus Alina (német nemzetiségi, német népismeret, vizuális kultúra, osztályfőnök) 

- Tamásné Nagy Noémi ( magyar nyelv és irodalom, BTMN fejl., hon- és népismeret, etika, 

osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős) 

- Pintérné Link Szilvia (matematika, informatika, digitális kultúra, kémia, technika, életvitel és 

gyakorlat, osztályfőnök, munkaközösség vezető, mérési csoport vezetője) 

- Balogh Norbert (testnevelés és sport, testnevelés) 

Áttanító pedagógusok: 

Az intézménybe/tagintézménybe áttanít (ki, honnan, mit): 

- Cserveni Gábor (Vásárosdombói Általános Iskola, matematika, angol szakkör) 

- Bota Gábor (Vásárosdombói Általános Iskola, történelem, földrajz) 

- Szegedi Benjamin (Sásdi Általános Iskola, ének-zene) 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok:  

- Diószegi Antalné (történelem, német nemzetiségi) 

- Ivády Virág (magyar nyelv és irodalom, informatika, digitális kultúra, napközi) 

- Kovács Zoltán (napközi) 

Utazó szakemberek: 

- Tóthné Reith Judit – gyógytestnevelő (BMPSZ- Sásd) 

- Laczkó Ivetta –logopédus (BMPSZ- Sásd) 

- Szakonyi Alexandra – konduktor (EGYMI Szentlőrinc) 

- Dobrotkáné Herbán Mária – szurdopedagógus (EGYMI Kaposvár) 

- Dévényi Gabriella – logopédus (EGYMI Szentlőrinc) 

- Szabó Klára – tiflopedagógus (EGYMI Szentlőrinc) 

 

Pedagógus munkát közvetlenül segítők: 

- Szücsné Balogh Eszter - iskolatitkár 

- Gyurisán László – rendszergazda  

Technikai személyzet: 

- Lászlóné Zámbó Anasztázia- takarító 

- Molnár Dezsőné - takarító 

- Kárpáti György- karbantartó 

Patrónus programban résztvevők: Molnár Péter 

Közmunkások:  

- Csonka Edit 

- Orsós Tamásné 

Iskolaőr: Kaszásné Varjú Edit 

 

Pedagógusok megbízatásai: 

Osztályfőnökök: Eckert Tamás, Krausz-Dittert Veronika, Rácz Irén, Csonka Gáborné, Szelléné 

Fürbach Erika, Koszorus Alina, Tamásné Nagy Noémi, Pintérné Link Szilvia 

Munkaközösség vezetők (ki, melyik munkaközösségnek): 

- alsós munkaközösség: Eckert Tamás 
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- felsős munkaközösség: Pintérné Link Szilvia 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Szelléné Fürbach Erika 

Tankönyvfelelős: Adamkó Tamásné 

Szakkörök, művészeti csoportok vezetői: 

- angol szakkör: Cserveni Gábor 

- matematika szakkör: Csonka Gáborné 

Kréta kapcsolattartó: Szücsné Balogh Eszter, Adamkó Tamásné, Fuchs Károlyné 

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Tamásné Nagy Noémi 
 

A tanév során várhatóan bekövetkező, az alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos 

változások:  

Nyugdíjba vonulók: Csonka Gáborné 

A tanév során jubileumi jutalomra jogosultak:  Csonka Gáborné (40 éves) 

Pedagógusminősítések: 

mesterpedagógus: Pintérné Link Szilvia (minősítése 2021. november) 

PED II minősítésre jelentkezik, portfóliót tölt fel 2021. november: 

- Rácz Irén 

- Adamkó Tamásné 

- Miltnerné Farkas Dorottya 

PED I minősítésre jelentkezik, portfóliót tölt fel 2021. november: 

- Balogh Norbert 

 

A tanév során megvalósuló továbbképzések: 

Továbbképzési terv tervezett megvalósulása a 2021/22-es tanévben: 

Testnevelő tanárunknak még nincs tanári végzettsége, csak testnevelő-edző diplomával rendelkezik. 

Az Ő továbbtanulását a tankerület anyagilag is támogatja. Sajnos ebben  a tanévben még nem tudott 

jelentkezni. 

Továbbképzés megnevezése Hány 

órás 

képzés 

A képzésen 

résztvevő 

tervezett 

létszám 

A képzés 

várható 

költsége 

 

Hon- és népismereti továbbképzés 30 1 50 000 Ft 

Erősségközpontú oktatás 30 1 saját forrás 

    

 

Tárgyi feltételek 

 

Nyári munkák/felújítások/karbantartások 

Az egész épületben megtörtént a nyári tisztító meszelés, valamint a járványügyi takarítási előírásoknak 

megfelelően elvégeztük a fertőtlenítéseket. 

A iskolát körbe határoló kerítés majdnem teljes egészében elkészült, festési munkálatok és a kapuk 

befejezése van még hátra. Kisebb és nagyon sürgős karbantartási feladatokat el tudtunk végezni, hogy 
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a tanévet kezdeni tudjuk, sajnos a kazánunkat nem sikerült még átvizsgáltatnunk, erre nagy szükségünk 

lenne még a fűtési szezon megkezdése elött. 

 

A tanév során tervezett felújítások, beruházások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulói adatok (2021. 09.01.) 

Létszámadatok 

Osztály létszám 
számított 

létszám 

nemzetiségi 

oktatásban 

résztvevők 

létszáma 

SNI BTMN HH HHH veszélyeztetett bejáró magántanuló 

1. 22 26 22 3 5 6 4 7 4 0 

2. 18 21 18 2 2 4 2 2 6 0 

3. 16 21 16 4 1 6 5 4 9 0 

4. 18 22 17 3 3 7 3 3 5 0 

5. 11 13 11 2 2 6 2 4 4 0 

6. 20 20 18 0 2 3 0 1 11 0 

7. 16 19 14 3 3 5 6 4 6 0 

8. 13 15 11 2 3 30 4 5 6 0 

Össze

sen: 
134 157 127 19 21 40 26 30 51 0 

 

Elsős beiratkozás: 

Tervezett felújítás, beruházás megnevezése Tervezett 

időpont 

Tervezett 

költség 

Kazán működésének átvizsgálása, szükséges javítások 

elvégzése 

2021 ősz problémától 

függő 

Fűtés korszerűsítése, szintenkénti szakaszolás 

megoldása 

2022  
fűtési szezon 

végén 

500 000 

Központi felújításból mosdók teljes felújítása (pályázat) 

 

? 3 000 000 

Pályázat hiányában az emeleti fiú mosdó állandó 

dugulásának megszüntetése, mely szennyvíz elvezetés 

felújításával oldható meg (aljzat bontásával, nem tudni 

mekkora szakaszon kell cserélni az elvezető csövet) 

2022  1 000 000 ? 

Csatorna tisztítása- a nagy magasság miatt kosaras 

megoldással (több szakaszon eső esetén ömlik a víz, 

leázással veszélyezteti az új vakolatot) 

2021 ősz 170 000 

Betonos pálya repedéseinek a javítása aszfalttal 2022 nyár 150 000 

Maradék régi ajtók cseréje (6 ajtó 75-ös méretű, 1 ajtó 

90-es méretű) 

 900 000 

Kerítés és udvari fa eszközök festése (kb. 25 l-re van 

szükség 

2022 nyár 100 000 
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Áprilisban 17 tanuló iratkozott be az első osztályba, közülük 14-en a Mindszentgodisai Óvodából, 2 

tanuló a Magyarszéki és 1 tanuló  a Sásdi Óvodából jött, mindannyian iskolánk beiratkozási körzetében 

élnek. A 17 tanuló mellé 4 tanuló maradt vissza mert az első osztály  követelményeit 3 tanuló nem 

tudta teljesíteni, 1 tanulót pedig édesanyja kérésére (magatartási és figyelem problémák miatt) 

tartottunk vissza. A nyári szünetben 1 tanuló érkezett még az osztályba, ők Pécsről költözködtek a 

településre.  

A 22 tanuló közül 5 tanuló BTMN-s és  3-an SNI határozattal rendelkeznek (2 fő beszédfogyatékos, 1 

fő nagyothalló -3 főnek számít), számított létszám 26.  

6  tanuló 2013-as, 13 tanuló 2014-es, 3 tanuló 2015-ös születésű.  

A beiskolázási körzetünkből 1 tanuló nem iratkozott iskolánkba, mert az idősebb testvérrel nagyon sok 

probléma volt, melynek okát a szülő az iskolában látta. 

 

 

Bejáró tanulók kimutatása településenként: 
 Bakóca Kisbeszterce Kishaj- 

más 

Oroszló Sásd Magyar- 

hertelend 

Tormás Összesen 

1. osztály 3    1   4 

2. osztály 3 1 1    1 6 

3. osztály 1 1 4  2 1  9 

4. osztály 4      1 5 

5. osztály 1  1 2    4 

6. osztály 1 1 2 2 3  2 11 

7. osztály  1 5     6 

8. osztály 1 1 3    1 6 

Összesen 14 5 16 4 6 1 5 51 

 

Nyár közben lezajlott tanulói létszámváltozások: 

 Az iskolából eltávozott tanulók:  

létszáma: 2 tanuló; más intézményt választott, a tanuló képességeinek megfelelően  

 Az iskolába beiratkozott tanulók: 

 létszáma: 4 tanuló; beiskolázási körzetbe költözködött  

 

Hit- és erkölcstan oktatás: 

A bevett egyház 

megnevezése 
Évfolyam 

Csoport 

megnevezése 

Csoport 

létszáma 

 Római katolikus egyház  1. A  15  

Római katolikus egyház 2. A 8 

Római katolikus egyház 3. A 12 

Római katolikus egyház 4. A 18 

Római katolikus egyház 5. A 7 

Római katolikus egyház 6. A 10 
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 Római katolikus egyház  7.  A  9 

 Római katolikus egyház  8.  A  9 

Etika oktatáson résztvevő tanulók száma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napközis csoportok (délután négyig való benntartózkodás): 

Napközis tanulók létszáma, osztályonként: 
 1.o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. Össz fő % 

napközis 9 11 12 7 6 11 10 8 74 55,22 

nem itt étkezik, de 

marad 4-ig 

     1  1 2 1,49 

menzások 2 3 1 4 0 8 1 2 21 15,67 

4 óráig a 

csoportban van 

9 11 12 7 6 11 10 8 74 55,22 

Tanoda program (Mindszentgodisáért Egyesület pályázata) működik a településen, az iskola melletti 

épületben, 24 tanuló jár oda a tanítási órákat követően. Velük 5 pedagógus foglalkozik. Így 98 

tanulónk (73%) kap segítséget a tanulásban. 

 

Napközisek csoportbeosztása: 

Napközis csoport 

megnevezése 
Csoportlétszám Pedagógus (ok) neve 

 Napközi alsó 1 

(1-4. osztály) 
 16 

 Csonka Gáborné,  

Szelléné Fürbach Erika 

Napközi alsó 2  

 (2-3. osztály) 
23 

 Ivády Virág, 

 Szelléné Fürbach Erika 

 Napközi felső 1 35   Kovács Zoltán 

A felsős napközibe járó tanulók közül a mentortanár is foglalkozik több 7-8. osztályos  diákkal. 

 

Szakkörök/csoportok: 

Osztály Létszám 

 1.  7 

2. 10 

3. 4 

4. 0 

5. 4 

6. 10 

 7.  7 

 8.  4 
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Szakkör/csoport 

megnevezése 

Heti 

óraszám 

Tanulói 

létszám 
Pedagógus neve 

 matematika 

tehetséggondozó szakkör 
 1  8  Csonka Gáborné 

 angol kezdő  1  10  Cserveni Gábor 

 angol haladó  1  8  Cserveni Gábor 

 

A célkitűzések megvalósítását szolgáló tevékenységek az oktató-nevelő munkában 

Tervek, feladatok a tanévre: 

A munkatervben illetve pedagógiai munkánkban az alábbi területek kapnak hangsúlyt: 

 Covid vírusfertőzés miatt a járványügyi szabályok betartatása (alkalmazotti, tanulói) 

 Digitális, esetleges hibrid oktatatásra való felkészülés, bevezetése esetén pedig a helyi 

adottságok figyelembe vételével a megvalósítás 

 óvoda-iskola közötti átmenet segítése 

 alsó-felső közötti átmenet segítése 

 módszertani megújulásra, olvasás, szövegértés fejlesztése kulcskompetenciák fejlesztésével 

az ismeretek bővítése.  

 pályaválasztás segítése, szakmaismeret és önismeret fejlesztése 

 katasztrófavédelmi (tűzvédelem, munkavédelem, elsősegélynyújtás…) intézkedések tervezése 
tanulók, pedagógusok és a technikai dolgozók körében 

 intézményi intézkedési terv elkészítése 

 

 

Az intézmény célja a 2021/22-es tanévben: 

A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott általános és alapvető célokon kívül céljaink a 

következők: 

 az esélyegyenlőségi pályázatokban vállalt feladatoknak és tevékenységeknek megfelelni 

 IKT eszközök minél szélesebb körű alkalmazása a tanórákon és tanórán kívüli 
tevékenységekben, digitális oktatás minél eredményesebb megvalósítása  

 felkészülés az országos mérésekre (kompetencia mérés, idegen nyelvi mérés, NETFIT mérés) 

 Boldog iskola program és a boldogságóra minél szélesebb körben való alkalmazása 

 az erősségközpontú oktatás megismerése és alkalmazása a 3. osztályban, a módszer 

megismerése a többi pedagógus számára 

 

Oktató-nevelő munkánk során az alábbi területekre fordítunk kiemelt figyelmet: 

 Az intézmény mérés- értékelési rendszerének hatékonyabbá és eredményesebbé, egységesebbé 
tétele.  

 eDia feladatainak megoldása 1-8. osztályban, a %-os arányban megadott eredmények 
tanulságainak levonása 

 NETFIT mérésekre való készülés az elmúlt tanév tapasztalatai alapján, mérések elvégzése, 

elemzése, következtetések levonása 

 A belépő gyerekek eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok csökkentése, illetve az 
alapkészségek sikeres megalapozása érdekében fel kell mérni azon első osztályos tanulók körét, 
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akiknél az óvodai visszajelzések és a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni. Az érintett tanulók 

diagnosztikus fejlődésvizsgálatát. 

 A szakmai munkaközösségeknek, az éves munkaterv alapján meg kell szervezniük a szakmai 

munka belső ellenőrzését (óralátogatások, adminisztráció, eredményesség, tanórán kívüli 

tevékenység stb.).  

 IKT eszközök és internet kínálta lehetőségek maximális kihasználása minden tanórán, 
tanmenetbe való beépítése, folyamatos frissítése, 

 digitális oktatás menetének módosítása az előző évi tapasztalatok alapján 

 Fejlesztés és tehetséggondozás tanórákon, tanórán kívüli tevékenységek során, versenyre való 
felkészítés 

 Minősítések lebonyolítása, önellenőrzési terv megvalósítása 

 Felkészülés a kompetencia (online, matematika, magyar, természettudomány) és nyelvi 

mérésekre  

 bukási mutatók értékelése a múlt tanév alapján-intézkedések ebben a tanévben-lemorzsolódás 
csökkentése érdekében  

o hány tanuló tett pótvizsgát: 8, melyből 7-en sikeres vizsgát tettek  

o hányan tettek osztályozó vizsgát:  0 

 ebből hány évismétlő van és hányadikosok: 0 

 

A vírusveszély csökkentése érdekében tervezett intézkedések (rövid ismertetése): 

 Nyári, mindenre kiterjedő (helyiségek, berendezések, eszközök) fertőtlenítő takarítás 

 A múlt tanévben létrehozott teljes körű intézményi Intézkedési terv aktualizálása az új 

járványügyi szabályozásoknak megfelelően külön a takarításra, megelőzési szabályok 

betartására (diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek); ezek megismertetése az érintettekkel, 

folyamatos betartása, ellenőrzése. 

Az esetlegesen megvalósuló digitális munkarendre történő átállás során az intézmény által tervezett 

intézkedések, eljárások vázlatos ismertetése: 

 Otthoni informatikai felszereltség újbóli felmérése (változások az elmúlt évekhez viszonyítva)  

 Korosztályokra bontva, az otthoni feltételekre alapozva, az elmúlt évben kidolgozásra került 

protokoll felülvizsgálata és aktualizálása az esetleges online oktatás bevezetésére. 

 

A tanév kiemelt iskolai eseménye/programja: 

 50 éves az iskola épülete, ennek szellemében tartjuk meg iskolánk ez évi programjait, a tanév 

zárásakor Szivárvány műsor-bemutatkozik az iskola keretében nagyobb megemlékezést 

tartunk. 

 Járási szintű Költészet napi szavalóverseny megrendezése helyben 

 Pályaválasztási programok, önismereti tréningek 

 Leőwey laborgyakorlatok a 7-8. osztályosoknak 

 Egy napos erdei iskola a 3-4. osztályosoknak 

 Nemzeti ünnepekre való méltó  megemlékezés 
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 Farsang 

 Német hagyományok ápolása 

 Témaheteken való részvétel 

 Versenyekre való felkészítés (sport és tanulmányi) 

  

 

Helyi tantervben a tanév során bekövetkező változások 

 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartami szabályozások bevezetése 

 1.-2.  és 5.-6. osztályban az új NAT-nak megfelelő kerettantervek alkalmazása  

Feladat: tantervek, tanmenetek aktualizálása 

Felelős: tagintézmény-vezető, munkaközössé-vezetők  

 

Tehetséggondozás és felzárkóztatás 

 A tehetséggondozás: Szakköri órák keretében valósul meg, valamint a pedagógusok differenciáltan 

saját óráikon, illetve egyéb idősávban végzik ezt a tevékenységet 

 A felzárkóztatás: Minden évfolyamon heti 1 órában matematika, heti 1 órában magyar fejlesztésre, 

felzárkóztatásra van lehetőségünk (tantárgyfelosztásban).  

 Az „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak - Útravaló 

ösztöndíjprogram” (3 pedagógus 7 tanulóval pályázott) 

 Fejlesztő foglalkozás: 

- Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sásdi Tagintézménye Járási Szakértői Bizottság 

szakértői véleménye alapján ellátásra szoruló BTMN-es tanulók ellátását a szaktanárok, tanítók 

végzik 

- az SNI tanulók REHAB foglalkozásait intézményünk gyógypedagógusai vezetik, akiknek 

speciális fejlesztést írtak elő a Szentlőrinci EGYMI fejlesztő pedagógusai utazó szolgáltatásként 

látják el a feladatot 

 Tanulmányi és sportversenyek szervezéséért a szaktanárok tanítók a felelősök 

 Sportversenyeken, labdarugó tornán való részvétel szervezéséért a testnevelő tanárok a felelősek 

Szakkörök: Természetismereti szakkör; angol szakkör, matematika tehetséggondozó 

 

Pályaválasztás, továbbtanulás  

 A 8. osztályos tanulók továbbtanulási terve:  

A 8. osztály létszáma 13 fő 

 

Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Szakiskola 

1 5 7 0 

 

Feladat: a 8. évfolyam tanulóinak pályaválasztásának segítése 

Felelős: intézmény vezető, pályaválasztási munkacsoport tagjai, 7-8. osztály osztályfőnökei, 

mentortanár 

Éves munkaterv 
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szeptember Konzultáció a PBKIK munkatársával, illetve egyéb illetékes szervekkel az éves 

programokról, lehetőségekről. 

Az osztályfőnökök konzultálnak a 8. és 7. osztályos tanulók szüleivel, felhívják a szülők és a 

gyermekek figyelmét az iskolai nyílt napokon való részvétel fontosságára. 

Öregdiákok meghívása a 7. és a 8. osztályba, mutassák be új iskolájukat, meséljenek 

élményeikről, céljaikról. 

Szeptember 28. Pályaorintációs interaktív osztályfőnöki óra, a PBKIK által szervezett 

programok: önismereti foglalkozás és pályaorientációs előadás a 7. és a 8. osztályban. A 

Nemzeti Pályaorientációs Portál, illetve a Pályaválasztás Baranya portál felfedezése, 

szakmaismereti miniprojekt, illetve a weblapokon fellelhető önismereti tesztek kitöltése, 

megbeszélése. Pályaválasztási „mérések„ elvégzése (OPM, POM) 

Szeptember 30. Intézményi látogatás a Pécsi Hőerőműben és a Zöld Zóna Látogató 

Központban  

 

október Október 13. Pályaválasztási szülői értekezlet online a PBKIK munkatársainak segítségével, 

az éves tervezett programok ismertetése, általános tájékoztatás. 

Október   „Nyitott kapuk” –üzemlátogatás 7. és 8. osztálynak 

Iskolalátogatások megkezdése. 

Osztályfőnöki órákon a megkezdett foglalkozások. 

Októberben és novemberben egyéb közeli iskolák bemutatkozását is megszervezzük a 

délutáni órákban. (Sásd, Komló, Pécs) 

november Iskolalátogatások. 

November: Kirándulás Pécsre a „Mi a pálya?” Kiállításra. (Utazás a PBKIK segítségével 

vagy Tankerületi Finanszírozásban) 

december Jelentkezések leadása a központi felvételi vizsgákra, illetve esetleg Arany János Program 

pályázatok leadása. 

Megfelelő számú érdeklődő esetén jelentkezés a szakmákat bemutató vetélkedőkre vagy 

hasonló PBKIK-s vetélkedőre. 

január Részvétel a szakmaismereti vetélkedőkön. 

Január eleje vagy közepe: 

2. Pályaválasztási szülői értekezlet. 

február Részvétel a szakmaismereti vetélkedőkön. 

A középiskolai felvételi jelentkezési lapok leadása. 

március Az osztályfőnök elvégzi a tanulók jelentkezéseiben az esetleges módosításokat. 

 

április Részvétel a Szakmasztár Vetélkedő döntőjén. (Útiköltség: PBKIK) 
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Testnevelés és sport 

A mindennapos testnevelés megvalósítása során a testnevelő tanárok igyekeznek kihasználni az 

intézményi infrastruktúrából adódó lehetőségeket. Amíg jó az idő a szabadban tartják az órákat, rossz 

idő esetén a felsősök az önkormányzat által fenntartott tornaszobában, az alsósok pedig az iskola 

épületében kialakított mozgásfejlesztő szobában  tudnak tornázni. Ősszel a 3-4. osztályosok, 

tavasszal az 5-6. osztályosok 9 alkalommal, 18 órát úszásoktatáson vesznek rész a Pécsi Úszó és 

Vizilabda sportért egyesület  (Hullámfürdőbe). 

Gyógytestnevelőnk és védőnőnk által kiszűrt tanulóink heti egy alkalommal gyógytestnevelésen 

vesznek részt, mozgás fogyatékos SNI-s tanulónk fejlesztését konduktor látja el. 

Tanórán kívüli sportolási lehetőséget nyújt a településen működő birkózó szakosztály, ahova 

szívesen járnak tanulóink, részt vesznek a diákolimpiai versenyeken és a szakosztály által 

meghirdetett egyéb programokon. A sportban kimagasló tanulóink a kisiskolák diákolimpiai 

versenyein vesznek részt. 

Az idei évben heti két órában mozgásfejlesztő szakkör indul az érdeklődők  számára.  

Napközi keretében a szabadidő sávokban testnevelő szakos napközis tanár foglalkozik az alsósokkal.  

Iskolánk tanulói a diákönkormányzat szervezésében részt vesznek  a Magyar Diáksport napján, az 

őszi Gyaloglónap-on, tavasszal  pedig iskolánk sportnapján.  

 

Mérés, értékelés: 

A feladatok ellátására mérés- értékelés munkacsoport dolgozik  

A csoport tagjai: Tamásné Nagy Noémi, Csonka Gáborné, Balogh Norbert és Pintérné Link 

Szilvia. 

Mérési csoport alakult a tantárgyi mérések elemzéséhez, a felső tagozatos mérések kidolgozásához, a 

kompetenciamérés lebonyolításához, valamint eredményeik elemzéséhez. 

 Az idei tanévben kiemelkedő feladatunk a digitális nyelvi és kompetenciamérések (magyar, 
matematika, természetismeret) előkészítése, lebonyolítása. 

 Az első osztályban, szeptemberben a tanítók elvégzik a bemeneti DIFER mérést, mely 

segítségével feltérképezik az első osztályosok képességeit, fejlesztendő területeit. Ezt a mérést 

a tanulók fejlődésének követése érdekében az első évfolyam végén is megismételjük. Azoknál 

a tanulóknál, akik az első év végére sem érték el a befejező szintet további méréseket végzünk 

harmadik évfolyamig bezárólag. 

 A minden évfolyamra kidolgozott, bemeneti-, félévi- és kimeneti tantárgyi mérést végeznek 
a szaktanárok matematikából és szövegértésből, melyek elemzése segítségével képet kapunk 

a tanulók fejlődéséről.  

 Részt veszünk az eDia mérésekben, így partnerként működünk együtt a Szegedi 
Tudományegyetemmel a feladatlapok fejlesztésében. Ezen mérés eredményei is hozzásegíti 

pedagógusainkat és tanulóinkat, hogy tudásokat az országos eredményekhez viszonyíthassák, 

problémás területekre rámutassanak. 

 A testnevelő kolléga felső tagozaton a tanulók fizikai állapotát a Netfit rendszer segítségével 

méri fel. 
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Az országos kompetencia mérés megszervezése és lebonyolítása az iskolavezetés és csoportunk 

feladata. Az eredményekről tájékoztatót tartunk. A mérés eredményeit felhasználjuk a tanulók 

fejlesztendő területeinek meghatározásához, a következő tanév tanmeneteinek megtervezéséhez.  

Az idegen nyelvi mérés megszervezésében a mérési csoport vesz részt, kiértékelését a nyelvtanárok 

végzik, azonban az eredmények feltöltésében a mérési csoport tagjai is részt vesznek. 

 

Ütemterv: 
Sorszám Feladat Határidő Felelős 

1.  Éves munkaterv elkészítése 2021.szeptember 

15. 

Mérési csoport 

2.  DIFER mérés 1. osztály; 2. 

osztály, problémás tanulók 

esetében 3. osztály 

2021.szeptember- 

október 15-ig 

Eckert Tamás, Krausz-

Dittert Veronika; Tornyi 

Csaba Attiláné 

3.  Bementi mérések 

matematikából és 

szövegértésből 

2021. szeptember Alsós tanítók, felsős 

matematika és magyar 

szakos kollégák 

4.  eDia bemeneti mérés 1. 

osztály 

2021. szeptember- 

október 

Eckert Tamás; Pintérné 

Link Szilvia 

5.  A pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálatát 

2021. szeptember 

20. és 2021. október 

11. között 

pályaválasztási 

munkacsoport 

6.  Mérési eredmények 

feldolgozása, fejlesztendő 

területek kijelölése 

2021. szeptember- 

október 

Alsós tanítók, felsős 

matematika és magyar 

szakos kollégák, mérési 

csoport 

7.  DIFFER mérés 

eredményeinek felvitele 

2021. december 10. Eckert Tamás 

8.  Netfit mérés 2022. január 11-től 

április 23-ig 

Balogh Norbert 

9.  Félévi mérés matematikából 

és szövegértésből 

2022. január- 

február 

Alsós tanítók, felsős 

matematika és magyar 

szakos kollégák 

10.  Mérési eredmények 

feldolgozása, fejlesztendő 

területek kijelölése 

2022. március Alsós tanítók, felsős 

matematika és magyar 

szakos kollégák, mérési 

csoport 

11.  Az előző éves 

kompetenciamérés 

eredményeinek elemzése 

2022. március Mérési csoport 

12.  Országos kompetenciamérés, 

nyelvi mérés 8. osztály 

2022. május 4-17.. Iskola vezetés, mérési 

csoport 

13.  Netfit mérés eredményeinek 

felvitele 

2022. május 28-ig Balogh Norbert 

14.  Országos kompetenciamérés, 

nyelvi mérés 6. osztály 

2022. május 18-31. Iskola vezetés, mérési 

csoport 

15.  Difer mérés elvégése az 1. és 

a 2. évfolyamon a befejező 

2022.június 7. Eckert Tamás, Krausz-

Dittert Veronika 
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szintet el nem ért tanulók 

körében. 

16.  A nyelvi mérés javítása, 

eredményei felvitele 

2022. június 11. Nyelv szakos kollégák, 

mérési csoport 

17.  Év végi mérések 

matematikából, 

szövegértésből 

2022. május- június Alsós tanítók, felsős 

matematika és magyar 

szakos kollégák 

18.  Mérési eredmények 

feldolgozása, fejlesztendő 

területek kijelölése 

2022. június Alsós tanítók, felsős 

matematika és magyar 

szakos kollégák, mérési 

csoport 

Témahetek a tanévben: 

 „a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között, 

 b) Digitális Témahét 2022. április 4-8. között, 

 c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között, 

 d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. 

 

Pályázatok 

Folyamatban lévő pályázatok:  

 TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a 

közoktatásban fenntarthatóság 5. éve   

 Útravaló „Út a középiskolába”  

 Ökoiskolai pályázatot feltételeinek való megfelelés  

 EFOP-3.2.4. Digitális kompetencia fejlesztése c. pályázat  

 EFOP-1.4.2 Integrált térségi gyermekprogramok c. pályázat (pszichológus, szociális munkás 

segíti a munkánkat heti 1 alkalommal, programok a HH-s tanulók részére) 

 2020ban elnyert Határtalanul pályázat megvalósítása a Gödrei Általános Iskola tanulóival 

együtt Erdélyben sajnos a járványhelyzet miatt még mindig nem valósult meg, tervezett 

időpont 2022. augusztus 

 EFOP-3.3.5 „Csodaszarvas” napközis és bentlakásos táborozás pályázat 2022. június  

 

A tanév során várhatóan beadásra kerülő pályázatok: 

 EFOP-3.3.5 napközis és bentlakásos táborozás pályázat  

 Határtalanul pályázat 

 Erzsébet tábor 

 

A 2021/22. tanév rendje 

A tanítási napok száma:181nap 

 Tanítási szünetek:  

o őszi szünet:  

 utolsó tanítási nap: 2021. okt. 22 péntek  

 első tanítási nap: 2021. nov. 2. kedd 

o téli szünet:  

 utolsó tanítási nap: 2021. dec. 21. kedd 
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 első tanítási nap: 2022. jan.3. hétfő 

 tavaszi szünet:  

 utolsó tanítási nap: 2022. április 13.  szerda 

 első tanítási nap: 2022. ápr. 20. szerda 

 Tanítás nélküli munkanapok (6 nap) felhasználása (a lehető legpontosabb 

időponttal együtt):  

o pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap: 2021. szeptember 28. 

o DÖK: Madarak és fák napja 2022. május 11. 

o Gyermek- és sportnap: 2022. május 25. 

o Osztálykirándulások: 2022. június 14. 

o Belső továbbképzés: 2021. december 11. 

o Belső továbbképzés: 2022. március 26. 

 

 Munkarendváltozások 

o munkanap 2021. december 11. (december 24-ét dolgozzuk le) 

o munkanap 2022. március 26. (március 14-ét dolgozzuk le) 

Ünnepélyek, megemlékezések 

 Október 6-a: az ötödik osztály iskolai műsora. (Felelős: Szelléné Fürbach Erika) 

 Október 23-a: a hatodik osztály iskolai és települési műsora. (Felelős: Koszorus Alina) 

 Karácsonyi ünnepi műsor: iskolai és települési műsor iskola tanulói részvételével. (Felelős: 

munkaközösségek vezetői) 

 Március 15-e: harmadik és negyedik osztály közös iskolai és települési műsora. (Felelős: Rácz 

Irén, Csonka Gáborné) 

 Anyák napja: osztály szinten. (Felelős: osztályfőnökök) 

 Ballagás: nyolcadik osztály műsora (Felelős: osztályfőnök – Pintérné Link Szilvia, igazgató-  

Fuchs Károlyné) 

 iskolánk épületének 50. évfordulója-Szivárvány műsor keretében (Felelős: tantestület) 

 

 

Eseménynaptár/Programterv 

Hónap Nap 
Esemény 

/program 
Felelős(ök) 

Finanszírozási igény rövid ismertetése (milyen 

eszköz, anyag, szolgáltatás, utazási költség, bérköltség 

szükséglete van az eseménynek) 

2021. 
szept. 13-
14  

 1 napos erdei 
iskola útiköltsége 
(3-4. osztály) 

 Rácz Irén, Csonka 
Gáborné 

 Hagyományos iskolai programra (Ökoiskolai program) részvételi díj 
Pécs Mókus Suli: 18 900 Ft, utazást a szülők finanszírozzák 

 2022. 
január-
február    Leőwey labor  Molnár Péter 

 A 7. osztály tanulói egyszer, a nyolcadikosok kétszer utaznak Pécsre 
laborgyakorlatra biológia, fizika, kémia tantárgyakból, 
(alkalmanként minden tantárgyból 2-2 óra) Kétszeri utazás (egyszer 
nagy , egyszer kisbusz): 80 000 Ft 

 2022 
április  11. 

 Járási „Költészet 
napi” szavaló 
verseny 
megrendezése 

 Munkaközösség 
vezetők, 
tantestület 

 Hagyományos rendezvény a járási iskolák tanulóinak részvételével: 
Jutalmazásra (oklevelek, jutalomkönyvek) és a résztvevők 
megvendégelésére (pogácsa, ásványvíz): 50 000 Ft  
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 2022 
április-
június   

Szivárvány 
műsor- 50 éves 
az iskolánk 
épülete 

Vezetőség, 
tantestület 

Hagyományos rendezvény, melyet az idei tanévben az évfordulóra 
való tekintettel iskolatörténeti kiállítással, emlékplakett, iskolai 
egyen póló készítésével és vendégfogadással szeretnénk 
kiegészíteni: 100 000 Ft 

          

     

Versenynaptár 

 

Verseny 

tervezett 

időpontja 

Verseny megnevezése 

Verseny 

tervezett 

helyszíne 

Finanszírozási igény rövid 

ismertetése (milyen eszköz, 

anyag, szolgáltatás, utazási 

költség, bérköltség szükséglete 

van az eseménynek) 

 2021.10.08 

 Birkózás Diák II Diákolimpia- 

Szabadfogás  Abony 

 Üzemanyagköltség 27.000 Ft (autó), 1 

versenyző 1 edző 

2021.10.23  

Birkózás  Diák I-Diák II, 

serdülő diákolimpia (női)  Kiskunfélegyháza 

 Üzemanyagköltség 22.000 Ft(autó,) 2 

versenyző 1 edző 1 kísérő 

2021. december 

12-ig  

Futsal Diákolimpia IV. 

korcsoporttal- megyei Pécs??? Utazási költség 15 000FT 

 2022 tavasz 
Alsós tanulmányi verseny 

(matematika, magyar) 

Mágocs Útiköltség Mágocsra 

Kisbusz: 15 000 Ft 

 folyamatos, 

2022 tavasz 

Bendegúz levelezős tanulmányi 

verseny alsósoknak és 

felsősöknek 

Pécs Útiköltség (kisbusz) Pécsre, 15000 Ft 

 országos döntőbe jutás esetén Szegedre 

(autó) 15 000 Ft  

 2022 tavasz 

Megyei német vers- és 

prózamondó verseny, Országos 
verseny  

Pécs -régiós 

 

Útiköltség Pécsre: autós: Német 

Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozza  

folyamatos 

német levelezős versenyek: 

VUK Wettbewerb ,  HEBE, 

Spiel und Gewinn! 

 Nevezési díjat Német Nemzetiségi 
Önkormányzat finanszírozza 

2022 tavasz 
K&H Bank pénzügyi 
vetélkedője: Vigyázz Kész Pénz 

Pécs (megyei) 
 

finanszírozzák a szervezők 

2022 tavasz Dombó Pál tanulmányi verseny Dombóvár Útiköltség: 10000 Ft 

 2022 tavasz 
Maratoni Mindentudó Vásárosdombó 

Ált. Iskola 

Utazás: kisbusz:10 000 Ft 

2022 tavasz 

Alapműveleti matematikai 

verseny 

Mágocs (Döntőbe 

jutás esetén: Bonyhád, 

országosra való jutás 

esetén: Marcali) 

Útiköltség Mágocsra a versenyre: kisbusz: 

15 000 Ft, Bonyhádra eredményhirdetésre: 

autós: 10 000 Ft 

2022. május 

15-ig  

Labdarúgás Diákolimpia IV. 

korcsoport-megyei 

Pécs?? útiköltség 15000 Ft 

2022. május 

22-ig 

Diákolimpia: Kis Iskolák 

Sportversenye -Atlétika  

Többpróba csapatverseny 
(hárompróba) összevont I.-IV. 

korcsoport lány és fiú 6 fős 

csapatok nevezhetők.-megyei  

Pécs?? útiköltség 15000 Ft 

2022. január 

23-ig 

Diákolimpia: Grundbirkózás 
megyei és országos 

megyei Pécs 
országos: Eger 

Útiköltségek: Pécsre 10000, 
Egerbe: 70000 
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Záradék 

A munkaterv elhelyezése:  

A munkaterv értékelésére, módosítása: 

 

A Mindszentgodisai Általános Iskola 2021/22. tanévre vonatkozó munkatervét a nevelőtestület 

2021. 09. 13-án megtartott ülésén fogadta el. 

 

A Mindszentgodisai Általános Iskola 2021/22. tanévre vonatkozó munkatervét a DÖK 2021. 09. 

10-én megtartott ülésén fogadta el. 

A Mindszentgodisai Általános Iskola 2021/22. tanévre vonatkozó munkatervét a Szülői Szervezet 

2021. 09. 10-én megtartott ülésén fogadta el. 

 

 

Dátum: Mindszentgodisa, 2021.09.17.  

  

 

Fuchs Károlyné 

Intézményvezető aláírása 

 

 


