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I. A tanév feladatait az alábbi jogszabályok, dokumentumok határozzák meg:  

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről  

• 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

• 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  

• A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMl 

rendelet 

• Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről  

• Intézményi dokumentumok  

➢ Pedagógiai program  

➢ SZMSZ  

➢ Házirend  

➢ Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” 

(a munkaterv mellékletét képezi) 

• Kompetenciavizsgálat eredményére épülő intézkedési terv  

• Intézményi Komplex Cselekvési Terv (EFOP-3.1.5.) 

  

II. Tanulói adatok, személyi feltételek, tárgyi feltételek  

1. Tanulói adatok:  

• tanulói létszám: 162 fő 

➢ SNI: 16 fő  

➢ BTMN: 15 fő  
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• 6 tanulócsoport  

➢ 5 napközis csoport – 16 óráig tartó foglalkozásokon belül (1-4.évfolyam) 
➢ 1 tanulószoba - 16 óráig tartó foglalkozásokon belül (5-8.évfolyam) 

➢ az egész napos iskolai ellátásról csak szülői kérésre lehet felmentést adni 1-4.évfolyamon (szülői nyilatkozat)  
➢ Komplex Alapprogram kibővítése 6. évfolyamon  

 
 

2. Személyi feltételek:  

• Pedagógus létszám: 19 fő (1 álláshely betöltetlen) 

➢ 1 fő óraadó: Malik Andrásné 

• Változások a 2019/2020-as tanévhez képest 

➢ Távozó kollégák:  

 Szarvas András – nyugdíjba vonult 2020. május 18. 

 Kalina Mária és Lehoczkainé Vass Mária – felmentési idejüket töltik 

 Törköly Olga – áthelyezésre került  

➢ Új kollégák: 

 Képes Roland – magyar nyelv és irodalom, történelem 

 Pekk Emese – gyógypedagógus 

 1 fő tanító hiány 

• Hiányzó pedagógus szakok: tanító (1 fő), ének-zene, rajz, fizika 

• Hiányzó ellátatlan terület:  

➢ Iskolapszichológus (akár néhány órai ellátásban is)  

➢ Logopédiai ellátás   

• Nevelő-oktató munkát segítő létszám 1 fő 

➢ 1 fő iskolatitkár dolgozik (pedagógus diplomával rendelkezik)  
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• Technikai dolgozók 6 fő 

➢ 5 fő takarító  

➢ 1 fő karbantartó  

 

3. Tárgyi feltételek:  

• Taneszközök, IKT eszközök tekintetében iskolánk jól felszerelt, az oktató-nevelő munkához szükséges tárgyi feltételek 

nagymértékben rendelkezésre állnak.  

• A nyári folyamán minden karbantartási feladatot sikerült elvégezni, tanévkezdésre a tantermek, folyosók megfelelő állapotba 

kerültek. A tantermekben a tisztasági festés megtörtént, egy tanterem padozatának (parketta) felújítását, valamint kettő 

tanterem padozatának újbóli lakkozását végeztük el. A régi épületrész folyosóinak világítás korszerűsítésére is sor került. 

• Az „új” épületrészen fűtéskorszerűsítés történt,4 db 50kw-os kondenzációs gázkazán történt beépítésre. 

• Az iskola épületén az EFOP-4.1.3 pályázat keretein belül a részleges felújítás 2019-ben megtörtént. 

  

 III. A tanév helyi rendje  

1. Tanítási napok  

• A tanítási napok száma: 179 nap  

• Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd)  

• Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd)  

• A tanítási év első féléve 2020. január 22-ig tart. Az iskola 2020. január 29-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a 

szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  
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• A tanítási évben hat munkanap tanítás nélküli munkanapként használható fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap 

programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli 

munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.  

• Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolának nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük 

a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített 

jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az SZMK-nak, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.  

 

2. Tanítási szünetek rendje:  

• Őszi szünet 2020. október 23-tól 2020. november 1-ig tart.   

➢ A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök)  

➢ A szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő)  

• Téli szünet 2020. december 19-től 2021. január 3-ig tart.  

➢ A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek)  

➢ A szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő)  

• Tavaszi szünet 2021. április 1-től 2021. április 6-ig tart.   

➢ A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda)  

➢ A szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda)  

  

3. Tanítás nélküli munkanapok:  

1. 2020. december 12. – pályaorientációs nap 

2. 2021. április 7.- belső továbbképzés  

3. 2021. április 8. – belső továbbképzés 

4. 2021. április 9. – belső továbbképzés 



Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola munkaterve 2020/2021. tanév  

  

 

5 

5. 2021. május 21. – belső továbbképzés (POK szaktanácsadó) 

6. 2021. június 4. – DÖK nap (iskolai kirándulás) 

  

4. Nevelőtestületi értekezletek időpontja:  

• Alakuló értekezlet: 2020. augusztus 24. 

• Tanévnyitó értekezlet: 2020. augusztus 31.   

• Osztályozó értekezlet: 2021. január 22. 

• Félév értékelő értekezlet: 2021. január 29.  

• Osztályozó értekezlet: 2021. június 15. 

• Évzáró értekezlet: 2021. június 21   

• Szükség esetén  

   

5. Szülői értekezletek, fogadóórák rendje:  

• Osztály szülői értekezletek: 2020. szeptember 1. hete 

• Pályaválasztási szülői értekezlet: 2020. november utolsó hete 

• Félévet értékelő szülői értekezlet: 2021. február 1. hete 

• Értékelő szülői értekezlet: 2021. május utolsó hete 

  

6. Ünnepnapok, emléknapok, megemlékezések időpontjai:  

• október 6. - Aradi vértanúk napja   

• október 23. - Nemzeti ünnep   

• február 25. - A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai   

• március 15. - Nemzeti ünnep  
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• április 16. - Holokauszt áldozatainak emléknapja  

•  június 4. - Nemzeti Összetartozás Napja  

 

 

 

 

 

 

 

• Egyéb emléknapok, megemlékezések, rendezvények időpontjai: 

2020 

➢ szeptember 1. - Tanévnyitó ünnepség /1. osztályos osztályfőnökök/ 

➢ szeptember 25. - Magyar Diáksport Napja /testnevelést tanítók/ 

➢ szeptember 30. - Magyar Népmese Napja /osztályfőnöki munkaközösség/ 

➢ október 1. - Idősek világnapja /osztályfőnöki munkaközösség/ 

➢ október 5. - Állatok világnapja /osztályfőnöki munkaközösség/ 

➢ november 11. - Márton nap /osztályfőnöki munkaközösség/ 

➢ november 18.- Egészségnap /Bozsik Mária/ 

➢ december 6. - Mikulás /osztályfőnökök/ 

➢ december 14-18. - karácsonyi készülődés /4. osztályos osztályfőnökök/ 

➢ december 18. - karácsonyi ünnepség /4. osztályos osztályfőnökök/ 

2021 

➢ január 22. - A magyar kultúra napja /magyart tanítók/ 

➢ február 12.- Farsang /2. osztályos osztályfőnök/ 

Ünnepnap Aradi vértanuk 1956.forradalom Kommunista áld. 1848.forradalom Holokauszt eml. Nemzeti össz. 

Iskolai 
megemlékezés 
idő pontjai  

2020.10.06.  
kedd 

2020.10.22. 
csütörtök 

2021.02.25. 
csütörtök 

2021.03.12.  
péntek 

2021.04.16.  
péntek 

2021.06.04.  
péntek 

Felelős  Osztályfőnökök 8. osztály Osztályfőnök 7. osztály Osztályfőnök Osztályfőnök 
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➢ március 22. - Víz világnapja /DÖK vezető/ 

➢ április 12. - Megemlékezés Dr. Berze Nagy Jánosról, iskolánk névadójáról /6. osztályos osztályfőnök/ 

➢ április 11. - Költészet napja 

➢ április 19-23. - Fenntarthatósági témahét 

➢ április 22. - Föld napja /DÖK vezető/ 

➢ június 4. - Tanulmányi kirándulások /DÖK vezető, 3. osztályos osztályfőnök/ 

➢ június 12. - Ballagás /8. osztályos osztályfőnök/ 

➢ június 28. - Tanévzáró ünnepség /8. osztályos osztályfőnök/ 

 

7. Mérések  

• Kompetenciamérések 

➢ Országos kompetenciamérés: 2021. május 26.  

 Szövegértés és matematikai eszköztudás mérése 6. és 8. évfolyamon  

➢ Idegen nyelvi szövegértési készségek mérése: 2021. május 19. 

 Angol nyelvet 1. idegen nyelvként tanulók körében 6. és 8. évfolyamon 

➢ A méréshez szükséges adatokat az intézmény a Hivatal részére 2020. november 20-ig megküldi, a Hivatal által 

meghatározott módon.   

➢ A Hivatal 2022. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű 

elemzéseket a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket 

a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza.  

➢ A célnyelvi mérésen elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg, a Hivatal által 

meghatározott módon 
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• Difer mérés  

➢ A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az 

alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében történő mérés.  

➢ Általános iskola 1. osztályosai az érintettek.  

➢ Felmérés: 2020. október 9-ig  

➢ Létszám lejelentése a Hivatalnak: 2020. október 22-ig  

➢ Mérés végrehajtása: 2020. december 4-ig  

• eDIA 

➢  Diagnosztikus mérések az olvasás-szövegértés, matematika és természettudományok területén. Országos adatokhoz 

viszonyított, személyre szabott objektív visszacsatolással. 

➢ Gondolkodási képességek mérése: problémamegoldó gondolkodás, induktív gondolkodás, kombinatív gondolkodás, 

internetes információkeresési hatékonyság, tanulási módszerek, stratégiák, munkamemória. Országos adatokhoz 

viszonyított, személyre szabott objektív visszacsatolással 

➢ Időpontja: 2020. szeptember-november, 2 évfolyam 

➢ Időpontja: 2021. január-március, 1-7. évfolyam 

• A LEMORZSOLÓDÁS MEGELŐZÉSÉT SZOLGÁLÓ KORAI JELZŐ- ÉS PEDAGÓGIAI TÁMOGATÓ RENDSZER 

➢ Adatszolgáltatás az OH felé a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának alakulásáról 

➢ Időpont: az OH által megnevezett időpontban a félévi és az évvégi zárást követően 

• Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

➢ A Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és 

támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 

➢ Általános iskola 8. osztályosai az érintettek.  

➢ Időpontja: 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. 
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• Fizikai állapot, edzettség mérése  

➢ Vizsgálat: 5.-8. évfolyamon  

➢ A mérés ideje: 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezni  

➢ A mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT informatikai rendszerbe: 2021. május 28.  

   

8. Vizsgák rendje  

• Osztályozó vizsga: 2021. január, 2021.június  

• Javító vizsga: 2021. augusztus  

 

9. Nyílt nap  

• Nyílt nap a szülők részére 1-4. évfolyam: 2021. március 24. 

• Nyílt nap a szülők részre 5-8. évfolyam: 2021. március 25.  

  

IV. Nevelő-oktató munkához kapcsolódó tevékenységek  

1. Fő feladataink  

• 1-4. osztályban (napközi otthonos) egész napos ellátás, továbbá a Komplex Alapprogram beépítése 

• 5-8. osztály: 16 óráig tartó foglalkozás (tanulószoba, tantárgyi felzárkóztatás, középiskolai előkészítő, szakkörök, KAP)  

• 5-6. évfolyamon Komplex Alapprogram bevezetése 

• minden évfolyamon hangsúlyozott a fejlesztés, felzárkóztatás  

• Etika/Hit- és erkölcstan oktatás 1-8. évfolyamon  

• mindennapos testnevelés oktatása 1-8. évfolyamon  

• sajátos nevelési igényű tanulók integráltan történő ellátása  

• BTMN-es tanulók ellátása   
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• érdeklődési igényeknek megfelelő csoportok kialakítása (szakkörök, diákolimpiai felkészítés)  

  

2. Folyamatos nevelési – oktatási feladataink  

• Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése  

• A tanulás, a tudás fontosságának elfogadtatása a tanulókkal, a tanulást segítő eszközrendszer fejlesztése  

• Az igazolatlan hiányzások visszaszorítása  

• A bukások számának csökkentése  

• Iskolai lemorzsolódás csökkentése  

• Neveltségi szint emelése, az együttélés szabályainak betartatása  

• A nevelés hangsúlyosabbá tétele  

• A tanulók egész napos iskolában tartózkodásának megszervezése  

• Tehetséggondozó foglalkozások megszervezése  

• Szakkörök, felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások, programok megszervezése  

• Az országos kompetenciamérések eredményeinek javítása  

• Az egy közösséghez tartozás érzésének, a közösségért való felelősségvállalás erősítése  

• Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása  

• A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon  

• A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztése  

• Tehetséges tanulók fejlesztése. Lehetőség teremtése bemutatkozásukra, versenyeztetésükre  

• A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése  

• Az egészséges életmód, szokás kialakításában a mindennapos testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő 

vonásainak erősítése  
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• A tartásjavítás, állóképesség növelés, preventív módszerek mindennapos alkalmazása. Nevelési vonások sokoldalú 

alkalmazása  

• A tanórai munkafegyelem további javítása  

• Környezettudatosabb magatartás kialakítására nevelés  

• A szülőkkel való kapcsolattartás hatékonyságának növelése  

  

3. Tanulmányi versenyek  

• Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott/támogatott versenyek közül az alábbiakra tervezzük 

felkészíteni a tanulókat:  

➢ Diákolimpiai sportversenyek   

• A jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyek közül az alábbiakra tervezzük felkészíteni a tanulókat:  

➢ Elsősegély-ismereti Verseny 

➢ Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 

➢ Herman Ottó Országos Biológia Verseny 

➢ Országos Országos Elsősegélynyújtó Verseny 

➢ Palóc Megyei Mesemondó Verseny 

➢ Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesíró Verseny  

➢ Kölcsei Megyei Nyelvi Verseny  

➢ Ötágú síp üzenete Kárpát-medencei Versmondó Verseny 

➢ Cigány Vers-, Mese- és Prózamondó Verseny 

➢ Zrínyi Ilona Matematika Verseny  

➢ Teleki Pál Földrajz- és Földtan Verseny 

➢ Világjáró 
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➢ Titok London Bridge Angol Nyelvi Verseny 

➢ Egri Várjátékok 

➢ Történelmi Területi Verseny 

➢ Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át Országos Mesevetélkedő 

➢ Megyei Környezetismereti Verseny, Kisköre 

➢ Gárdonyi Géza Vers- és Mesemondó Verseny 

➢ Országos Környezetismeret- Környezetvédelem Csapat Verseny, Miskolc 

➢ Hangos olvasás verseny, Kál 

➢ Infóka Területi Informatika Verseny  

• Helyi szervezésű versenyek:  

➢ Fog- és Testápolási Vetélkedő 4 fős csapatok részére 

➢ Berze-napi Mesemondó Verseny 

➢ Föld napi Versmondó Verseny 

➢ Népdaléneklő Verseny  

  

4. A nevelőtestület elengedhetetlen feladatai:  

• Továbbképzés  

➢ Pedagógusok érzékenyítése az új pedagógiai attitűdre  

➢ A kompetenciafejlesztés beépítése a tanórákba (valamennyi tantárgynál jelenjen meg)  

➢ A tevékenységközpontú pedagógiák gyakorlati alkalmazására való felkészítés   

➢ Az árnyalt, fejlesztő értékelés a gyakorlatban, mint a sikeres tanulás és az egészséges személyiségfejlődés feltétele 

➢ Motivációs stratégiák fejlesztése az iskolában  

➢ Országos Kompetencia mérés eredményének értékelése és intézményi hasznosítása  
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• Iskolavezetésre vonatkozóan  

➢ A fejlesztéshez szükséges erőforrások felmérése  

➢ Pedagógusok módszertani továbbképzések ütemezése  

➢ A hiányzási fegyelem javítása (dokumentáció és egyeztetés az iskolaorvossal, szülőkkel, tanulókkal)   

➢ Szülők részére tájékoztató a feladatvállalásokról, programokról   

➢ Pedagógus tanórai és tanórán kívüli foglalkozásainak látogatása, értékelése  

➢ Kompetencia eredmények részletező értékelése nevelőkkel   

➢ Hagyományőrző programok szervezése (Berze-nap)  

• Az intézmény dokumentumaiban meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtása  

• A házirend betartása és betartatása  

• A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások maradéktalan teljesítése  

• A pontos, határidőre elvégzett adminisztrációs, szervezési stb. munka  

• Együttműködés az osztályban tanítókkal  

• Együttműködés a szülőkkel  

• Intézményi önértékelés elkészítése  

  

5. A pedagógiai munka ellenőrzésének fő területei a 2020/21-es tanévben  
   

Határidő  Ellenőrzés területe  Ellenőrzést végző  

szeptember 11.  
munkatervek, tanmenetek elkészítése a helyi 
tantervvel összhangban  

intézményvezető 
intvez.helyettes  

szeptember vége  
tanügyi dokumentumok (elektronikus napló 
összhangjának ellenőrzése)  

intézményvezető 

intvez.helyettes   
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folyamatos  elektronikus napló (KRÉTA) ellenőrzése  intvez.helyettes  

folyamatos  tanítási órák hatékonyságának ellenőrzése  
intézményvezető 
intvez.helyettes  

2021. június   
tanév végi dokumentáció ellenőrzése 
(bizonyítványok, anyakönyvek, naplók, szakköri 
naplók)  

intézményvezető 
intvez.helyettes  

Tanítási órák ellenőrzésének kiemelt területei  

folyamatos  differenciált óravezetés  
intézményvezető 
intvez.helyettes  

folyamatos  motiváció és szemléltetés tanórákon  
intézményvezető 
intvez.helyettes  

folyamatos  felzárkóztatás, tehetséggondozás  
intézményvezető 
intvez.helyettes  

folyamatos  idegen nyelvi képzés hatékonysága  
intézményvezető 
intvez.helyettes  

november vége  szakköri foglalkozások  
intézményvezető 
intvez.helyettes  

folyamatos  mindennapos testnevelés  
intézményvezető 
intvez.helyettes  
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folyamatos  
kompetencia típusú gyakorlatok beépítése a 
tanórákba  

intézményvezető 
intvez.helyettes  

 

• Óralátogatást végez:  

➢ intézményvezető  

➢ intézményvezető helyettes  

➢ munkacsoport vezetők  

➢ BECS tagok  

• Általános ellenőrzési folyamatok az óralátogatások alkalmával:  

➢ az óra célja és tartalma  

➢ az órán alkalmazott módszerek  

➢ az óra felépítése és szervezése  

➢ a tanulók munkája, magatartása  

➢ a pedagógus munkája, magatartása  

➢ az órához kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése  

➢ hatékony időbeosztás  

➢ eredmények, következtetések  

• a pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógus és a várható 

munkanapok megnevezése: Sebestyén Attila intézményvezető - intézményfejlesztési szaktanácsadó pénteki napokon 

 

6. Továbbképzések 
 

• a 2018-2023 közötti ciklusra szóló továbbképzési terv alapján (az éves munkatervhez mellékelve) 

• a 2020/2021-re szóló beiskolázási terv alapján (az éves munkatervhez mellékelve) 
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7. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése.  

• Iskolánk beiskolázási körzete Besenyőtelek község, de körzeten kívülről jelentkező tanulókat is 

felveszünk.  A beiratkozást a Kormányhivatal által kijelölt időben tartjuk, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően.  

• „Iskolanyitogató” a nagycsoportos óvodások és szüleik számára nyílt nap - 2021. március 11. 

 

8. Szakmai munkaközösségek, munkatervei  

• osztályfőnöki munkaközösség  

• felzárkóztató munkaközösség  

• kulturális- művészeti munkaközösség  

• A munkaközösségek munkatervei az éves munkaterv mellékletét képezik.  

  

9. DÖK   

• Iskolánk diákönkormányzata jól szervezett csoportként működik, melynek tagjai az osztályok által választott képviselők és a 

szervet segítő, támogató pedagógus. A DÖK munkaterve az éves munkaterv mellékletét képezi.  

  

10. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:  

• folyamatos kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival  

• kiemelt figyelemmel kísérjük a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket  

• előadásokat szervezünk a tanulóknak, szüleiknek drogprevenciós, kofliktuskezelés témakörökben  

• szükség esetén kapcsolatfelvétel a Füzesabonyi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályával  
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11. Partnerkapcsolatok bemutatása  

• szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás  

➢ szülői értekezletek 

➢ iskolai rendezvények 

➢ iskolai kirándulások  

➢ nyílt nap  

• önkormányzattal valórendszeres kapcsolattartás 

➢ ünnepi megemlékezések 

➢ községi rendezvényeken való részvétel  

• gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

➢ a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

• háziorvos, védőnő  

➢ szűrésekkel, oltásokkal kapcsolatos feladatok  

   

12. Pályázatok  

• EFOP- 3.1.5-16 - „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” (a program 2020.07.30-án 

befejeződött, de várható a folytatása, továbbá 1-2 elem áthúzódott erre a tanévre) 

• Tanítsunk Magyarországért Program 

• EFOP-3.9.2-16 – „Építs jövőt! - Új esély program Füzesabony és térsége (konzorciumi tag)  

• EFOP-3.2.4-16 - „Digitális kompetencia fejlesztése”  

• EFOP- 3.1.4 – „Útravaló ösztöndíjprogram” (pályázat esetén) 

• HAT-18-01 - „Határtalanul program” (a korábbi tanévre tervezett program áthúzódott erre a tanévre) 
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• EFOP-3.3.2-16 - „KÖZÖS NEVEZŐ-a test-lélek-szellem harmóniája az oktatás, a nevelés és a kultúra találkozásában a 

nonformális és az informális képzések alkalmain” (konzorciumi tag) 

 

 

ZÁRADÉK 

A nevelőtestület a 2020/2021-es tanévre készített éves munkatervet a 2020. augusztus 31-i tanévnyitó értekezleten összeállította és a 20/2012 

EMMI rendelet 3.§ (1) értelmében véleményezésre átadta a   

• fenntartó   

• SZMK  

• közalkalmazotti tanács  

• DÖK részére  

 

Megjegyzés: a 2020/2021-es munkatervben megfogalmazott és elfogadott programok, rendezvények, események 

melyek más külső partnerek bevonásával történnek az aktuális járványügyi helyzet függvényében valósulnak meg!  

  

 

Besenyőtelek,2021. augusztus 31.                                                                                                   

 

Sebestyén Attila intézményvezető  



 

 

augusztus 
 

 

2020 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

     1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 

       

10 11 12 13 14 15 16 

       

17 18 19 20 21 22 23 

   Államalapítás ünnepe Pihenőnap   

24 25 26 27 28 29 30 

Alakuló értekezlet    Javítóvizsga Szombati munkanap  

31   Jegyzetek: 

Tanévnyitó értekezlet    



 

 

szeptember 
 

 

2020 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 1 2 3 4 5 6 

 Tanévnyitó ünnepség 

Első tanítási nap 

     

7 8 9 10 11 12 13 

    Harlekin nap   

14 15 16 17 18 19 20 

       

21 22 23 24 25 26 27 

    Diáksport napja   

28 29 30     

  Mese napja     

   Jegyzetek:    

   22 tanítási nap 



 

 

október 
 

 

2020 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

   1 2 3 4 

   Idősek világnapja    

5 6 7 8 9 10 11 

Állatok világnapja Aradi vértanúk napja - 
megemlékezés 

 Difer mérés    

12 13 14 15 16 17 18 

  Elsősök avatása     

19 20 21 22 23 24 25 

 Őszi kézműves foglalkozás 

Halloween rajzpályázat 

 1956-os iskolai 
megemlékezés 

1956.forradalom   

26 27 28 29 30 31  

Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet   

   Jegyzetek:    

   16 tanítási nap 



 

 

november 
 

 

2020 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

      1 

      Mindenszentek 

2 3 4 5 6 7 8 

       

9 10 11 12 13 14 15 

  Márton nap     

16 17 18 19 20 21 22 

  Egészségnap: Fog- és 
testápolási vetélkedő 

    

23 24 25 26 27 28 29 

       

30   Jegyzetek:    

   21 tanítási nap 



 

 

december 
 

 

2020 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 1 2 3 4 5 6 

      Mikulás 

7 8 9 10 11 12 13 

     Pályaorientációs nap Luca napja 

14 15 16 17 18 19 20 

 Karácsonyi kézműves 
foglalkozás 

 Karácsonyi vásár Karácsonyi ünnepi műsor   

21 22 23 24 25 26 27 

Téli szünet Téli szünet Téli szünet Pihenőnap Karácsony Karácsony  

28 29 30 31    

Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet 
Szilveszter 

   

   Jegyzetek:    

   14 tanítási nap 



 

 

január 
 

 

2021 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1 2 3 

    Újév   

4 5 6 7 8 9 10 

       

11 12 13 14 15 16 17 

       

18 19 20 21 22 23 24 

    A magyar kultúra napja 

Az I. félév utolsó napja 

Osztályozó értekezlet 

  

25 26 27 28 29 30 31 

    Bizonyítványosztás 
Félévi értékelő értekezlet 

  

   Jegyzetek:    

   20 tanítási nap 



 

 

február 
 

 

2021 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1 2 3 4 5 6 7 

       

8 9 10 11 12 13 14 

    Farsangi bál   

15 16 17 18 19 20 21 

       

22 23 24 25 26 27 28 

   Kommunista diktatúra 
áldozatainak emléknapja 

   

       

       

   Jegyzetek:    

   20 tanítási nap 



 

 

március 
 

 

2021 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1 2 3 4 5 6 7 

     Nőnap  

8 9 10 11 12 13 14 

   Iskolanyitogató  Március 15. ünnepség   

15 16 17 18 19 20 21 

1848. Forradalom       

22 23 24 25 26 27 28 

Víz Világnapja  Nyílt nap – 1-4. 
évfolyamokon 

Nyílt nap – 1-4. 
évfolyamokon 

   

29 30 31     

Húsvéti kézműves 
foglalkozás 

      

   Jegyzetek:    

   22 tanítási nap 



 

 

április 
 

 

2021 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

   1 2 3 4 

   Tavaszi szünet Nagypéntek   Húsvét 

5 6 7 8 9 10 11 

Húsvét Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanap 
Belső továbbképzés 

Tanítás nélküli munkanap 
Belső továbbképzés  

Tanítás nélküli munkanap 
Belső továbbképzés 

 Költészet napja 

12 13 14 15 16 17 18 

Berze-nap 

 

   Holokauszt áldozatainak 
emléknapja 

  

19 20 21 22 23 24 25 

Fenntarthatósági Témahét  Fenntarthatósági Témahét Fenntarthatósági Témahét Föld napja 
Beiratkozás 

Fenntarthatósági Témahét 

Beiratkozás 

Fenntarthatósági Témahét 

  

26 27 28 29 30   

       

   Jegyzetek:    

   15 tanítási nap 



 

 

május 
 

 

2021 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

     1 2 

     Munkaszüneti nap Anyák napja 

3 4 5 6 7 8 9 

       

10 11 12 13 14 15 16 

       

17 18 19 20 21 22 23 

  Idegennyelvi OKÉV mérés  Tanítás nélküli munkanap 
Belső továbbképzés 

 Pünkösd 

24 25 26 27 28 29 30 

Pünkösd  OKÉV mérés     

31   Jegyzetek:    

   19 tanítási nap 



 

 

június 
 

 

2021 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 1 2 3 4 5 6 

    Nemzeti összetartozás 
napja 

Iskolai kirándulás 

  

7 8 9 10 11 12 13 

     Iskolai ballagás  

14 15 16 17 18 19 20 

 Utolsó tanítási nap 

Osztályozó értekezlet 

     

21 22 23 24 25 26 27 

Tanévzáró értekezlet       

28 29 30     

Tanévzáró ünnepség       

   Jegyzetek:    

   10 tanítási nap 



 

 

július 
 

 

2021 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

       

12 13 14 15 16 17 18 

       

19 20 21 22 23 24 25 

       

26 27 28 29 30 31  

       

   Jegyzetek:    

    



 

 

Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola kivonata az „Intézkedési terv a 

2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről” 

 

1. ELJÁRÁSREND SZÜLŐKNEK: 

- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja.  

- Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban 

• voltak-e külföldön, 

• gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e? 

- A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség 

szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

elkülönítjük. 

- A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

- A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 

igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

- Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági 

karanténba, kerül a részére előírt karantén időszakára. 

- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

- Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok 

betartása szerint szükséges eljárni.  

Vagyis: 

• Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás 

igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott 

szervek, hatóságok felé! 

- Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek 

tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint 

a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek 

tekinti.      

- Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy 

történjen! 

- A szülők személyes megjelenésével járó első (tanévnyitó) szülői értekezleteket csak a 

járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg az első tanítási héten (maszk, 



 

 

távolság tartás). Az iskola vezetősége 2.-8-ig osztályon az online szeptemberi szülői 

értekezletet preferálja 

- A további szülői értekezletek 1-8. osztályon online formában történik. 

- Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a szülő Kréta 

felületen. 

 

2. ELJÁRÁSREND TANULÓKNAK: 

- Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános 

iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése. 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben. 

- Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek a kihelyezett fertőtlenítő folyadékot 

tartalmazó készülékkel fertőtleníteni kell a kezét. 

- Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet. 

- Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét. 

- Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy 

nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell 

belehelyezni! 

- Meg kell tanulni a köhögési etikettet! 

1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 

2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 

3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell 

végezni 

- Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked 

kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást! 

- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit 

megfogsz, azt ki is kell venni! 

- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell 

venni! 

- Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a szaktantermi órákat. 

- Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!  

- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal 

zacskót vagy uzsonnás dobozt! 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), 

időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata. 

 

 

 

 

 



 

 

3. ELJÁRÁSREND PEDAGÓGUSOKNAK: 

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

- Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános 

iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése. 

- A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az 

órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben 

ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, 

kiscsoportokban) kell végezni.  

- Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért 

ezeket kérjük az erre a kijelölt helyre tenni! 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a 

tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az 

öltözőkben történő csoportosulás.  

- Alsó tagozaton a tanulók az osztályteremben öltöznek, 

- felső tagozaton az öltözőkben. 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  

időjárás és környező forgalom függvényében. 

- Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem tervezünk 

osztálykirándulást” álláspontot képviseli. 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).  

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai 

szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő 

edények megfelelő használata) 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze 

semmit, ne csoportosuljanak! 

- Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

- Digitális munkarendre átállás estén az anyagok kiküldése a Kréta rendszeren 

keresztül történjen! 

 

4. ELJÁRÁSREND TAKARÍTÓKNAK: 

- Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig. 

- Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

- A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a 

padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az 

alábbiakra: 

• ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,  

                        egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

• padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

• játékok, sporteszközök tisztítására;  



 

 

• radiátorok, csövek lemosására;  

• ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

• szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

• képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

• pókhálók eltávolítására; 

• rovar- és rágcsálóirtásra;  

• csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,  

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a 

pangó víz kifolyjon. 

- Intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását! 

- Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről 

külön órarendet fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok 

közötti váltás! 

- A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási 

lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell 

kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata 

tilos.  

- Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi 

többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 

• hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az 

ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók), 

• informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, 

stb.),  

• mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb. 

• padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse.  

- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű). 

- Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell.  

 

 

MÓDOSÍTÁS 

 

1. ELJÁRÁSREND SZÜLŐKNEK: 

- „Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.” 

 

- „Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel 

céljából.” 



 

 

 

2. ELJÁRÁSREND TANULÓKNAK: 

- „Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.” 

 


