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VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK
1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Alapkövetelmény, hogy versenyképes tudáshoz jusson minden intézményünkbe járó gyermek.
Kifejlődjön bennük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és képességek.
Ehhez információt feldolgozó és kiértékelő, konstruktív látásmódot eredményező oktatási
rendszert működtetünk, fokozottan támaszkodva a közismereti tárgyak oktatásában a
legmodernebb IKT eszközökre.

2. Hagyományos napirend

A központi elvárásokkal ellentétben, de a hatályos jogszabályoknak megfelelve alakítottuk a
tanulóink napirendjét, délelőtti kötelező órákkal és délutáni „hagyományos napközis”
szervezésű foglalkoztatási rendszerrel. Nem növeljük eszetlenül a tanulók leterheltségét,
igyekszünk elegendő időt hagyni a kötetlen gyermeklétre. Alsó tagozaton a tananyag
feldolgozását lehetőség szerint 30 perc alatt valósítjuk meg, a fennmaradó időt pedig játékos
módon használjuk fel.

3. Kiemelt területek

Az emelt szintű osztályokba bejutni ill. azokban tanítani rangot és kihívást jelent, eredménycentrikus hozzáállást igényel. Az egységes rendre törekedés javítja a fegyelmi helyzetet. A
legmagasabb prioritással rendelkező területek:
- szövegértés, szövegalkotás magyar nyelven
- matematikai logika, a matematika eszközszerű alkalmazása
- kommunikáció idegen nyelven
- informatikai jártasság, a technikai vívmányokkal szembeni fogékonyság

4. A pedagógus életpálya

A pedagógusok minősítési rendszerének bevezetése, a túlzott egységesítés indulatokat és
ellenségeskedést gerjeszt, ezért nagyon fontos, hogy a minősülés lehetőségét mindenki számára
biztosítsuk, amennyiben az az intézmény tanulói számára előnyös.

5. Információ kezelés

Az informatikai rendszerek, az elektronikus nyilvántartások és dokumentumtárak használata
kötelező az iskolai élet minden területén. A napló és a működést szabályozó dokumentumok
csak elektronikus formában állnak rendelkezésre. Az iskolai informatikai rendszeren futó
alkalmazások mindig az elérhető legújabb, legmodernebb szoftververziók.

6. Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

Az Intézményi intézkedési terv a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
mindig naprakészen követi az aktuális rendelkezéseket, szabályokat, ezért részleteiben
folyamatosan változik, frissül. Rendelkezési, előírásai az Iskolai munkaterv részét képezik
visszavonásig. A benne foglaltakat minden alkalmazott köteles betartani és betartatni. A tanulók
és a szülők számára az iskolai Házirend részét képezi.

A 2021/2022-ES TANÉV KIEMELT FELADATAI
 A tanítási napok száma 181 nap. F.: igazgató
 A Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend aktualizálása. F.: igazgató
 Felkészülés a hibrid-, ill. digitális munkarendre történő átállásra. F.: nevelőtestület
 Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása. F.: gondnok
 A pedagógusminősítés, a pedagógiai szakmai ellenőrzések felügyelete. F.: igazgató
 A pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének és dokumentálásának szakmai
ellenőrzése előkészítése. F.: felsős igazgatóhelyettes

 A MozaNapló működtetése. F.: igazgatóhelyettesek
 Személyes megjelenést nem igénylő, digitális intézményi adminisztrációs és információs
üzenetkezelő rendszer működtetése. F.: igazgató

 A statisztikai adatszolgáltatás összehangolása. F.: igazgatóhelyettesek
 Országos mérések lebonyolítása, adatszolgáltatás. F.: felsős igazgatóhelyettes
 Ügyeleti rend kialakítása óraközi szünetekben és az ebédlőben. F.: alsós igazgatóhelyettes
 A feladatok elosztása a pedagógusok arányos terhelése érdekében. F.: igazgatóhelyettesek
 Az iskola hitéletének formálása, vezetése. F.: hittan munkaközösség-vezető
 A technikai dolgozók kiválasztása, fokozott felügyelete, a költségvetés stabilitásának fenntartása.
F.: gazdasági igazgatóhelyettes
 A tanulómozgás követése, normatíva-kontroll, a KIR naprakész vezetése, a zsinati jelentések, a
Református KIR naprakész vezetése, EGYMI adatszolgáltatás. F.: iskolatitkár
 Az iskola állagmegőrzése, az iskola eszközeinek fokozott felügyelete. F.: mindenki
 Kreatív óvodás programok előkészítése, lebonyolítása. F.: alsós munkaközösség-vezető
 Kapcsolattartás a Magán Zeneiskolával. F.: felsős igazgatóhelyettes
 Állandó programok:
 Tantestületi, munkaközösségi, stb. értekezlet mindig kedd 1615-től.
 Áhítat mindig kedd reggel 800-tól a templomban.
 Istentisztelet mindig vasárnap 1000-től.
Makó, 2021. augusztus 23.

Almási Pál ig.

2021 AUGUSZTUS

18. (szerda)

1100

23. (hétfő)

930
1100

26. (csütörtök)
27. (péntek)

900
700 - 1630
800 – 1600

28. (szombat)
30. (hétfő)

Munkavédelmi és balesetmegelőzési oktatás
F.: munkavédelmi felelős
Tanévindító értekezlet
F.: igazgató
Munkaközösségi értekezletek
F.: munkaközösség-vezetők
Papírgyűjtés
F.: DÖK segítő
1. évfolyam „családlátogatások”
F.: 1. évfolyamon tanítók
Országos Református Tanévnyitó
F.: Zsinati Oktatási Iroda

930
1600

31. (kedd)

Tankönyvszállítás
F.: tankönyvfelelős

930

Tanévnyitó értekezlet
F.: igazgató
1. évfolyam szülői értekezletek
F.: 1. évfolyam osztályfőnökök
Munkaközösség-vezetői értekezlet
F.: igazgató

2021 SZEPTEMBER

1. (szerda)
800
900
2-3. (csütörtök-péntek)
14. (kedd)

Nyári szünet utáni első tanítási nap
F.: igazgató
Tanévnyitó ünnepély
F.: felsős igazgatóhelyettes
Tankönyvosztás
F.: tankönyvfelelős
12 év feletti tanulók iskolai oltása
F.: iskolaorvos

1615

Tantestületi értekezlet
F.: igazgató

15. (szerda)

Munkatervek feltöltése a tanári portálra
F.: igazgatóhelyettesek

18. (szombat)

Kárpát-medencei Református Tanévnyitó
F.: Zsinati Oktatási Iroda

20. - okt. 11. (hétfő-hétfő)

Pályaválasztási kompetenciák vizsgálata
F.: 8. évf. osztályfőnökök

21-22. (kedd-szerda)

1630

Szülői értekezletek online
F.: osztályfőnökök

2021 OKTÓBER
1. – 2022. máj. 31. (péntek-kedd)
6. (szerda)

Országos ellenőrzés Nkt. 80.§ (4) alapján
F.: fenntartó
750

Aradi vértanúk megemlékezés
F.: felsős humán munkaközösség

15. (péntek)

Statisztikai adatszolgáltatás lezárása
F.: igazgató
DIFER résztvevők felmérésének lezárása
F.: alsós munkaközösség

20. (szerda)

Középiskolai tájékoztatók nyilvánosságra hozása
F.: középiskolák igazgatói
Tájékoztató a középfokú iskoláztatásról (7. évf.)
F.: felsős igazgatóhelyettes
Tájékoztató a középfokú felvételi eljárás rendjéről
F.: felsős igazgatóhelyettes

1700
22. (péntek)
800

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
F.: igazgató
A Reformáció emléknapja ünnepség
F.: intézményi lelkész
Ünnepi megemlékezés
F.: felsős humán munkaközösség
Nkt. 81.§ szerinti adatszolgáltatás határideje
F.: igazgató

25-29. (hétfő-péntek)

Őszi szünet
F.: igazgató

31. (vasárnap)

Ünnepi istentisztelet
F.: intézményi lelkész

2021 NOVEMBER
2. (kedd)

Őszi szünet utáni első tanítási nap
F.: igazgató

9. (kedd)

Munkaközösség-vezetői értekezlet
F.: igazgató

15. (hétfő)

DIFER jeletés
F.: gyógypedagógusok

16. (kedd)

1630

25. (csütörtök)
30. (kedd)

Fogadóórák (online)
F.: igazgatóhelyettesek
Intézményvezetői, fenntartói értekezlet
F.: Zsinati Oktatási Iroda

800

Adventi gyertyagyújtás
F.: hittan munkaközösség

2021 DECEMBER

3. (péntek)
7. (kedd)

Jelentkezés központi írásbeli felvételire
F.: osztályfőnökök
800

Adventi gyertyagyújtás
F.: hittan munkaközösség
Beiskolázási tájékoztatók kiosztása az óvodákban
F.: óvodavezetők

10. (péntek)

Difer mérések elvégzése
F.: 1. évfolyamos of.

11. (szombat)

Tanításmentes munkanap
F.: igazgató

14. (kedd)

800

Adventi gyertyagyújtás
F.: hittan munkaközösség

17. (péntek)

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
F.: igazgató
Iskolai karácsony osztálykeretben
F.: hittan munkaközösség

20-21. (hétfő-kedd)

Tanításmentes munkanapok
F.: igazgató

22-31. (szerda-péntek)

Téli szünet
F.: igazgató

2022 JANUÁR

3. (hétfő)

Téli szünet utáni első tanítási nap
F.: igazgató
Jelentkezés lezárása iskolakóstolgatóra

3. – márc. 31. (hétfő-csütörtök)

Egyéni munkarend országos szakmai ellenőrzés
F.: iskolatitkár

4. (kedd)

1615

Sulivár értekezlet
F.: alsós munkaközösség

6. (csütörtök)

1700

Iskolakóstolgató szülői értekezlet (online)
F.: igazgató

8. (szombat)

Iskolakóstolgató foglalkozás (online)
F.: alsós munkaközösség-vezetők

15. (szombat)

Iskolakóstolgató foglalkozás (online)
F.: alsós munkaközösség-vezetők

21. (péntek)

Az első félév vége
F.: osztályfőnökök
Osztályozóértekezlet (online)
F.: igazgatóhelyettesek

1400
22. (szombat)

1000
25. (kedd)
27. (csütörtök)

1700
800

1400
1630
28. (péntek)

Iskolakóstolgató foglalkozás (online)
F.: alsós munkaközösség-vezetők
Középiskolai felvételi eljárások kezdete
F.: osztályfőnökök
Központi írásbeli felvételi
F.: középiskolák igazgatói
Beiskolázási szülői értekezlet (online)
F.: igazgató
Nyílt nap az első osztályokban (online)
F.: alsós munkaközösség
Időpontkérés ismerkedő elbeszélgetésekre
F.: iskolatitkár
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák
F.: osztályfőnökök
Félévzáró értekezlet (online)
F.: igazgató
Időpontkérés ismerkedő elbeszélgetésekre
F.: iskolatitkár
Félévi értesítők kiosztása
F.: osztályfőnökök

2022 FEBRUÁR

1-3. (kedd-csütörtök)

Ismerkedő elbeszélgetések (online)
F.: alsós munkaközösség

4. (péntek)

Lemorzsolódással veszélyeztetettek adatszolg.
F.: felsős igazgató

7. (hétfő)

Középisk. központi írásbeli felvételi eredmények
F.: középiskolák igazgatói
Ism. elbeszélgetések (pótnap), döntéshozatal
F.: alsós igazgatóhelyettes

7-8. (hétfő-kedd)

1630

Szülői értekezletek az 1-7. évfolyamon (online)
F.: osztályfőnökök

9-11. (szerda-péntek)

Országos Református Köznevelési Konferencia
F.: Zsinati Oktatási Iroda

15. (kedd)

IT Turnébusz
F.: igazgató

18. (péntek)

Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása
F.: osztályfőnökök

22. (kedd)
22. – márc. 11. (kedd-péntek)

1630

Tantestületi értekezlet
F.: igazgató
A középiskolai szóbeli felvételi eljárások kezdete
F.: középiskolák igazgatói

2022 MÁRCIUS

1. (kedd)

Székely Ildikó minősítése
F.: igazgató

8. (kedd)

Nőnapi köszöntők
F.: osztályfőnökök

9-10. (szerda-csütörtök)

Munkaközösségi értekezletek
F.: intézmény i lelkész

11. (péntek)

Országos mérési adatok beküldése
F.: iskolatitkár
Ünnepi műsor
F.: humán munkaközösség-vezető

16. (szerda)

Középiskolai felvételi jegyzék közzététele
F.: középiskolák igazgatói

21-22. (hétfő-kedd)

Középiskolai felvételi adatlapok módosítása
F.: osztályfőnökök

26. (szombat)

Tanításmentes munkanap
F.: igazgató

31. (csütörtök)

Jelentkezés pedagógusminősítési eljárásba
F.: igazgató

2022 ÁPRILIS

12. (kedd)

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
F.: igazgató

13. (szerda)

Tanításmentes munkanap
F.: DÖK segítő

14-19. (csütörtök-kedd)

Tavaszi szünet
F.: igazgató

20. (szerda)

Szünet utáni első tanítási nap
F.: igazgató
Pedagógusminősítésre jelentkezések rögzítése
F.: iskolatitkár

21-22. (csütörtök-péntek)

Beiratkozás 1. osztályba
F.: alsós igazgatóhelyettes

22. (péntek)

Nem kötelező foglalkozások igényfelmérése
F.: pénztáros
Étkezési igény felmérése
F.: pénztáros

26. (kedd)
29. (péntek)

1630

Fogadóórák
F.: igazgatóhelyettesek
Tankönyvrendelés lezárása
F.: könyvtáros
A középiskolai felvételi eredmények megküldése
F.: középiskolák igazgatói

2022 MÁJUS

4-17. (szerda-kedd)
18. (szerda)

Országos mérések (8. évfolyam)
F.: igazgatóhelyettes
1400

Tavaszi nevelési értekezlet
F.: alós munkaközösség-vezető

18-31. (szerda-kedd)

Országos mérések (6. évfolyam)
F.: igazgatóhelyettes

31. (kedd)

Kötelező olvasmányok jegyzékének kiadása
F.: magyar munkaközösség

2022 JÚNIUS

14. (kedd)
1400
15. (szerda)
800
1300

16. (csütörtök)

Utolsó tanítási nap
F.: igazgató
Osztályozó értekezlet
F.: igazgatóhelyettes
A szorgalmi év utolsó napja
F.: igazgató
Pályaorientációs nap
F.: DÖK segítő
Suliváró délután óvodásoknak
F.: alsós igazgatóhelyettes
NETFIT feltöltés határideje
F.: testnevelők
A nyári szünet első napja
F.: igazgató

18. (szombat)

1030

Ballagási ünnepély
F.: felsős igazgatóhelyettes

21. (kedd)

1600

Kitűnő tanulók jutalmazása
F.: igazgatóhelyettesek
Tanévzáró ünnepély
F.: igazgató

1700
22-24. (szerda-péntek)
28. (kedd)
30. (csütörtök)

Beiratkozás a középiskolákba
F.: iskolatitkár
1000

Tanévzáró értekezlet
F.: igazgató
Lemorzsolódással veszélyeztetettek adatszolg.
F.: igazgató

