A Kádas György Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Tanévnyitó értekezlet
2021/2022. tanév
Készítette:
Tatár Jánosné
intézményvezető
2021. augusztus 31.

Védelmi intézkedések
Továbbra is szükséges minden köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre
kiterjedő fertőtlenítő takarítást végezni.
Csakis egészséges tanulót fogadhatunk!

A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni.

A megfelelő védőtávolság betartása már nem kötelező, de a mosdókban továbbra is ajánlott, ahol
szappant, fertőtlenítőt, papírtörlőt kötelező biztosítani.
Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani. A maszkviselés

lehetséges, de nem kötelező!

A fejlesztőeszközöket, taneszközöket mindennap fertőtleníteni szükséges!

Hatályát vesztette az a rendelkezés, hogy csak maszkot viselő és koronavírus ellen védett személy
léphet be az intézménybe.

Hatályát vesztette a kötelező hőmérsékletmérés az iskolába, kollégiumba belépés előtt.

A megfelelő védőtávolság betartására a mosdókban továbbra is ügyelnünk kell, ahol szappant, fertőtlenítőt,
papírtörlőt kötelező biztosítani.

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.

Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen!

A kollégiumokba kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló költözhet be.
A kollégiumokban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal
jelezzék a gyermekfelügyelőnek.
Kollégiumonként a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági karantén helyszín céljából.

Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az érintett elkülönítése a
lehető leggyorsabban megvalósul.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik,
mulasztását igazoltnak kell tekinteni.

Továbbra is fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a
rendszeres fertőtlenítésére.

Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok
keveredése elkerülhető legyen!

A kollégiumokba kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló költözhet be, de
kikérdezni a koronavírus nyomtatványon nem kell a tanulókat.

A kollégiumokban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre
utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a gyermekfelügyelőnek.

Kollégiumonként a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési célból.

Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek
segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul.

Egyéb szabályok

Rendezvények

Tanulók
oltása

Sport

• 500 fő feletti rendezvényt csak védettségi igazolvánnyal lehet
látogatni megtartani!

• 2021. szeptember 3. napjáig a 12. életévét betöltött tanuló kaphatja meg az oltást.
Az igényfelmérés megtörtént, az oltóanyagokat megkaptuk.
• Minden oltási nap végén kér adatszolgáltatást a KTK!
• Ha helyben jeleznek plusz oltási igényeket a szülők, azok teljesítését meg kell oldani,
ha szükséges azonnal kérnek további oltóanyagot! Legyen nyilatkozat, amelyet
kitöltenek.

• Testnevelésórákat nem szükséges a szabadban tartani.
• Úszásoktatás elkezdődhet!
• A FODISZ és FÉS versenynaptára alapján indulhatnak a sportversenyek!

Központi szakmai ellenőrzés
Egyéni munkarenddel rendelkező
tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését
és dokumentálását ellenőrzik!

Az OH ellenőrzi az iskolákban

2022. január 3. - 2022. március 31. között!
Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. június 30-ig
küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére!

Jogi környezet-törvények, rendeletek
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről…

Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022.
tanév rendjéről

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról
2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Belső szabályzók
Szervezeti Működési Szabályzat mellékleteivel

Intézményi házirend

Pedagógiai program
Intézményvezetői program

Továbbképzési program, beiskolázási terv

Kerettantervek, helyi tantervek

Belső Önértékelési Program és az Éves Önértékelési Terv

Törvényi változások
Nemzeti köznevelési törvény
•

Az Nkt. 9. §-a kiegészült a tanulók részére a szexuális kultúráról, a nemi életről, a nemi

irányultságról, valamint a szexuális fejlődésről szóló foglalkozás megtartása irányuló
foglakozások szabályozásával!
•

Bekerült a törvény 62.§-ba a pedagógusok jogai és kötelezettségei közé az, hogy az 1-es
típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló számára a gondozásával foglalkozó egészségügyi
intézmény szakmai iránymutatása alapján biztosítanunk kell a gyermek speciális ellátását.

•

Az személy, aki ezt a feladatot ellátja, a törvény 8. számú mellékletében meghatározott
diabétesz pótlékra jogosult.

•

326/2013. Korm.rendelet

39/R. Az, akinek Pedagógus I. fokozatba történő besorolásától 2022. évben 9 év eltelt,
minősítési

eljárásban legkésőbb 2023-ban köteles

részt

venni!

(Ha

jogszerűen

volt

alkalmazva.) Akiket érint: Dr. Kuiné Nagy Borbála, Kovács Krisztina I, Szőke Ágnes Andrea, Vas

Krisztina, Vincze Dóra.
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Törvényi változások
A 20/2012. EMMI rendelet változásai:
•

Közlekedési ismeretek: A rendelet kimondja, hogy a közlekedési ismeretekkel kapcsolatos

tananyagrész oktatása, a tanulók értékelése, minősítése során az oktatásért felelős
miniszter által jóváhagyott elektronikus tanulmányi rendszerben e célra kifejlesztett
program is használható.
•

Az intézményvezető október 10-ig megküldi a fenntartónak jóváhagyás céljából a
meghirdetendő a középiskolai tanulmányterületek tervezett létszámadatait; ha a fenntartó
5 napon belül nem nyilatkozik, akkor a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

•

A középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni az általános iskola
befejezését igazoló bizonyítványt és a személyi azonosító igazolványt is.

•

Ha a tanuló tartós gyógykezelése a mindennapos iskolába járást nem teszi lehetővé, a szülő
kérésére az intézményvezető engedélyezheti a fekvőbeteg ellátást biztosító intézményben
a tanulói jogviszony fenntartása mellett a vendégtanulói jogviszony létesítését.

•

Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés kiegészül Komplex szakmai ellenőrzéssel. A
komplex ellenőrzés során a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény ellenőrzése
egy eljárás keretében történik.
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Stratégiai és operatív tervezés

•
•
•
•

Pedagógiai
program

Intézményi
Munkaterv

Munkaközösségi
tervek

Stratégiai célok
Alapelvek
Küldetés
Jövőkép

• A PP céljainak
operatív lebontása
• Az előző tanév
kiemelt feladatai
• EFOP-3.1.6. „Te is
közénk tartozol!”
projekt feladatai

• Jeles napok
eseményterve
• Belső
tudásmegosztás
• Esetmegbeszélések tervezése

Kérem a nevelőtestület tagjait, hogy minden új kollégát segítsék abban, hogy
intézményünket, stratégiai és operatív céljainkat, feladatainkat megismerjék!

Pedagógiai Program módosítása
2021. szeptember 30-ig!
Alaki, formai
szempont
• Alakilag, formailag a
jogszabálynak
megfelelő a
dokumentumunk.

Tartalmi elemek
• Az új, számítógépes
adatrögzítő szakképzés
megjelenítése a középfokú
nevelés-oktatás szakasznál.
• Felelős: Ráczné Ari Erika,
Bárdi Beatrix
• Az EFOP-3.1.6-16-201700043 „Te is közénk
tartozol!” projekt
módszertani fejlesztéseinek
beépítése!
• Felelős: intézményvezetőhelyettesek, teamvezetők

Helyi tanterv
• Felmenő rendszer!

A 2021/2022-es
tanévben az 1. és 2.,
az 5. 6. és a 9. 10.
osztályok az új helyi
tanterv szerint
dolgoznak.
• A többi évfolyam a
2012. Helyi tanterv
szerint halad.

Személyi feltételeink

Engedélyezett létszámunk 2021. szeptember 1-től: 152,25 fő

Ebből pedagógus státusz: 89,5 státusz

NOKS: 40 fő, akik közül 12 fő gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő, 3 fő iskolatitkár, 1 rendszergazda, 24 fő gyógypedagógiai asszisztens

Egyéb ügyviteli és műszaki dolgozó: 22,75 fő

Személyi feltételek
Engedélyezett létszámunk: 152,25fő

Pedagóguslétszámok
Intézmény

Státusz

Betöltött pedagógus
álláshely

Üres státusz

Székhely

42

41,25

0,75

Fejlesztő iskola

9

4

5

Utazó gyp.
hálózat

13,5

5

8,5

25

24

1

89,5

74,25

15,25

Karcagi tagintézmény

Összesen:

Nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítők száma

Intézmény

Státusz

Betöltött álláshely

Üres státusz

Székhely

28

28

0

Fejlesztő iskola

4

4

0

Utazó
gyógypedagógusi
hálózat

0

0

0

Tagintézmény

8

8

0

Összesen:

40

40

0

Személyi változások
Új általános intézményvezető-helyettesek kezdték meg 2021. augusztus 16-tól
munkájukat.
Operatív intézményvezető-helyettes: Pirók Marianna
Pedagógiai intézményvezető-helyettes: Lajtos Ákos
Utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat intézményegység-vezetője: Papp Anikó
Újabb öt évre szóló megbízást kapott: Kozma Zsuzsanna intézményegység-vezető
Új pedagógus kollégák a székhelyintézményben:
Új, szakoktatói munkakörben: Bárdi Beatrix (gyógypedagógus jelölt)
Tőkésné Borók Anita – szakoktató,
Kozma Ágnes – gyógypedagógus
A karcagi tagintézményben: Nagy Erzsébet felmentését tölti, majd december 12-től
nyugdíjas lesz.
Eltávozott az intézményből közös megegyezéssel: Bordás József.
Új kolléga a tagintézményben: Doma Mária – gyógypedagógus.
NOKS: székhelyintézményben: Szerencsi Lili gyógypedagógiai asszisztens, Horváth
Gabriella helyén kerül alkalmazásra.
Tagintézményben folyamatban a gyógypedagógiai asszisztens álláshirdetés, Rövid Tamásné
helyére.

Gyakornokokmentorok
Székhelyintézményben:
• Tóth Viktória mentora: Barta Mária.
• Kis Zsuzsanna Erzsébet mentora: Zsódi Károlyné.
• Kovács Krisztina II. mentora: Vincze Erika.
• Petróczki Vivien mentora: Rázsó Judit.
• Kozma Ágnes mentora: Ferencz Annamária.

• Bárdi Beatrix mentora: Ráczné Ari Erika.
Tagintézményben:
• Doma Mária mentora: Jánosi Edit.

A mentor feladata: A gyakornok beilleszkedésének segítése, pedagógiai módszertani
támogatása, óralátogatás. Félévente legalább egyszer, írásban értékelnie kell a gyakornok
tevékenységét. Az elkészült dokumentációt le kell adnia az intézményvezetőhelyettesnek, tagintézmény-vezetőnek!
A gyakornok felkészítése a pedagógusminősítésre.

A gyakornok feladata: Rendszeresen konzultál mentorával, kikéri tanácsát, bemutatja és
leadja óravázlatát a mentorának. Előzetes egyeztetés után óralátogatásra megy
mentorához, majd fogadja mentorát az általa vezetett foglalkozásokon.

Továbbtanulóink-2021-2022. tanév
S.SZ.

PEDAGÓGUS NEVE

MEGNEVEZÉS

INTÉZMÉNY

1.

Békési Fanni

gyógypedagógia szak – alapképzés

Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Gyógypedagógusképző Kar

2.

Szabó Zsuzsa

3.

Cs. Nagyné Szilágyi
Anikó

szomatopedagógia szak
Tanulmányi szerződéssel

4.

Vargáné Bozóki Ilona

gyógypedagógia szak – alapképzés
Tanulmányi szerződéssel

5.

Igriczi Edit

Gyógypedagógia szak – alapképzés

6.

Kis Ildikó

gyógypedagógia szak – alapképzés

gyógypedagógia szak – alapképzés Debreceni Egyetem Gyógypedagógiai
Tanulmányi szerződéssel
Kar- Hajdúböszörmény
ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar
Debreceni Egyetem Gyógypedagógiai
Kar- Hajdúböszörmény
Debreceni Egyetem Gyógypedagógiai
Kar- Hajdúböszörmény

Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Miskolc

S.SZ. PEDAGÓGUS NEVE

MEGNEVEZÉS

INTÉZMÉNY

Vasas Luca

Gyógypedagógia szak –
alapképzés

Debreceni Egyetem
Gyógypedagógiai KarHajdúböszörmény

Szőke Andrea

Szomatopedagógia szak (EFOP3.1.6-16-2017-00043 pályázat
keretében)
Tanulmányi szerződéssel

9.

Bárdi Beatrix

Gyógypedagógia szak –
alapképzés
Tanulmányi szerződéssel

10.

Dobos Róbert

Pszichológia szak - alapszak

Szegedi Tudományegyetem

Gyógypedagógia szak –
alapképzés

Debreceni Egyetem
Gyógypedagógiai KarHajdúböszörmény

7.

8.

ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar
Budapest
Debreceni Egyetem
Gyógypedagógiai KarHajdúböszörmény

11.

Szerencsi Lili

12.

Nagy Krisztina

Gyógypedagógia szak –
alapképzés

Debreceni Egyetem
Gyógypedagógiai KarHajdúböszörmény

13.

Magyar Ildikó
Zsuzsánna

ösztöndíjas gyógypedagógia
mesterképzési szak

ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar

Szakmai, dologi, infrastrukturális feltételeink
A nyári karbantartási munkák intézményeinkben részben befejeződtek.
Megszépült környezetben várjuk a kollégákat, tanulókat.

Székhelyintézmény főépületében
a tanári szoba kibővítése, falbontással,
új vezetőhelyettesi iroda kialakítása,

Nyári tisztasági meszelések elkészültek.
A radiátorok cseréje folyamatban van.

egy tanterem laminálása

Őszi munka: készségfejlesztő iskola,

Feladat:
Fejlesztő iskola tisztasági
festése

A karcagi tagintézmény aulájában,
ebédlőjében teljes körű burkolatcsere, két
tanterem laminálása, tisztasági festések,
radiátorcserék történtek.

orvosi szoba járólapjának cseréje,
melléképületek tatarozása.

Őszi munka:
Futó Imre utcai nagykapu cseréje,

Kossuth utcai tanterem mennyezete!

egyéb javítások

A szakmai, dologi keretből beszerzésre kerülnek a szakiskolai eszközök, a szükséges
anyagok. A kutyás terápiás órák is e keretből valósulnak meg kéthetente,

október 1-től. A színes nyomtatást engedélyeztetni szükséges a közvetlen felettesektől!

Szakmai munkaközösségeink
Székhely: Általános szakmai munkaközösség
Vezetője: Szőke Andrea
Székhely: Autista tanulókat nevelő munkaközösség
Vezetője: Barta Mária
Székhely: Kollégiumi nevelők munkaközössége
Vezetője: Barta Erzsébet
Fejlesztő iskolai munkaközösség
Vezetője: Oláh Katalin
Utazó gyógypedagógusi hálózat munkaközössége
Vezetője: Papp Anikó

Tagintézmény: Egységes munkaközösség
Vezetője: Ökrösné Sajtos Anett Erika
Tagintézmény: innovációs munkaközösség
Vezetője: Szekeres József

Munkaközösségek feladatai
Autista
•
munkaközösség
•
•
•
•

Mérőanyagok
Strukturálás
Eszközök készítése
Részvétel a
műhelymunkákon
• Jó gyakorlatok, saját
fejlesztésű és
pályázatos
eszközbemutatók

Iskolai munkaközösség
• Eseménynaptár
megvalósítása
• Hulladékgyűjtés
• Új kollégák
mentorálása
• Belső tudásmegosztás
• Nyílt hetek
• Digitális feladatok
gyűjtése, megosztása

Kollégiumi munkaközösség

• Eseménynaptár
• Közösségformálás
Dicsőségfal-elismerések
• Szakkörök
• Délelőtti munka
támogatása
• Gondozási
tevékenységek

Munkaközösségek feladatai

•
•
•
•

•
Fejlesztő
iskolai
munkaközösség
TARC kérdőív
felvétele
Jó gyakorlatok
ismertetése
Projektmódszer
tapasztalatai
Belső
tudásmegosztás

Utazó munkaközösség
• Szakmai protokoll
• Egységes értékelési
rendszer
• egységes szövegbank
kidolgozása
• Műhelyfoglalkozások
• Szakmai tanácsadás

•
•
•
•
•

Tagintézmény
munkaközösségei
Eseménynaptár
Hospitálások
Belső tudásmegosztás
Pályázatok figyelése
Google drive felület
használata

Szervezeti kommunikáció

Havonta vezetői értekezlet

Hetente munkaértekezlet,
munkaközösségi értekezlet
Havonta értekezlet a gyógypedagógiai
asszisztensek,
gyermekfelügyelők,
ügyviteli, műszaki, egyéb dolgozók
számára
E-mail, Google Meet, faliújság, napi
kommunikáció szóban és telefonon a
közvetlen felettesektől

A tanév rendje

Általános iskola:
181 nap

Szakiskola:
180 nap

Az első tanítási nap

2021. szeptember 1. /szerda/

Őszi szünet

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október
22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap: 2021.
november 2. (kedd).

Téli szünet

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december
21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap: 2022.
január 3. (hétfő).
Munkarendátcsoportosítás: december 11-én szombaton
december 24-ét dolgozzuk le!

Első félév vége

2022. január 21. /péntek/

Bizonyítványosztás

2022. január 28. /péntek/

Tavaszi szünet

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április
13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap: 2022.
április 20. (szerda).

Első osztályosok beíratása:

2022. április 21-22.

Utolsó tanítási nap
általános iskolákban:
Szakiskola végzős
évfolyamán:
Két évfolyamos részszakképesítéseknél:

2022. június 15. (szerda)
2022. április 29.
2022. május 31.
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TÉMAHETEK, TÉMANAPOK

„Pénz7”pénzügyi és vállalkozói
témahét: 2022. március 7-11.között

Digitális Témahét: 2022. április 4-8.
között

Fenntarthatósági Témahét: 2022. április
25-29. között

Magyar Diáksport Napja: 2021.
szeptember 24.

Értekezletek

Tanévnyitó értekezlet

Online: 2021. augusztus 31.
(kedd)

I. féléves osztályozó
értekezlet

Székhely: 2022. január
10. (hétfő)
Tagintézmény: 2022.
január 11. (kedd)

I. féléves munka
értékelése

Székhely: 2022. február
7. (hétfő)
Tagintézmény: 2022.
február 8. (kedd)

Tanév végi osztályozó
értekezlet

Székhely: 2022. május 30.
(hétfő)
Tagintézmény: 2022. június
1. (kedd)

Tanévzáró értekezlet

Székhelyintézmény
helyszínén: 2022. június 30.
(csütörtök)

32

Tanulmányi, kulturális és sportversenyek

XLV. Országos Komplex
Tanulmányi Verseny

2022. június 2-3.
Tatabányai Éltes Mátyás EGYMI

Megyei válogató

2022. március 31.
Révay György EGYMI - Tiszaföldvár

XXXVI. Koncz Dezső
Országos Tanulmányi
Verseny

2022. május 27-28.
Kecskeméti EGYMI Juhar Utcai
Tagintézménye

Koncz Dezső Regionális
Válogató

2022. március 28-31.
Nyírbátori Éltes Mátyás Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola és Kollégium

FODISZ –FÉS versenynaptár
2021. szeptember 17. Budapest-FODISZ tanévnyitón Csokai Csaba és Jakab Sándor testnevelők, valamint két tanulónk,
Farkas András, Sárkány Csaba kap elismerést kiváló sportteljesítményükért. Gratulálok!
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Tanítás nélküli munkanapok
Székhelyintézmény-általános iskola
1. nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is közénk tartozol!” című
projekt keretében MÁS-NAP rendezvény Karcagon

2021.szeptember 21.

2. Nap
Kádas-diáknap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is közénk tartozol!” című
projekt keretében MÁS-NAP rendezvény
Kisújszálláson

2021. október 1.

3. nap
Pályaorientációs nap: Új, számítógépes szakképzés
bemutatkozása

2021. október 18.

4. Nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is közénk tartozol!” című
projekt keretében MÁS-NAP rendezvény Karcagon
5. Nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. „Te is közénk tartozol!”
című projekt keretében MÁS-NAP rendezvény
Kisújszálláson
6. nap
Tavaszi nevelési értekezlet
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. projekt záró rendezvénye

2022. április 5.

2022. április 13.

2022. május 16.
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Tanítás nélküli munkanapok
Székhelyintézmény-Készségfejlesztő iskola
1. nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is közénk tartozol!”
című projekt keretében MÁS-NAP rendezvény Karcagon

2021.szeptember 21.

2. Nap
Kádas-diáknap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is közénk tartozol!”
című projekt keretében MÁS-NAP rendezvény
Kisújszálláson

2021. október 1.

3. nap
Pályaorientációs nap: Bemutatkozó, nyílt nap
4. nap
Pályaorientációs nap: Tulipán Garden megtekintése

5. Nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is közénk tartozol!”
című projekt keretében MÁS-NAP rendezvény Karcagon
6. Nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. „Te is közénk tartozol!”
című projekt keretében MÁS-NAP rendezvény
Kisújszálláson
7. nap
Tavaszi nevelési értekezlet
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. projekt záró rendezvénye

2021. október 18.
2022. április 25.

2022. április 5.

2022. április 13.

2022. május 16.
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Tanítás nélküli munkanapok
Székhelyintézmény-szakiskola
1. nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is közénk tartozol!”
című projekt keretében MÁS-NAP rendezvény Karcagon

2021.szeptember 21.

2. Nap
Kádas-diáknap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is közénk tartozol!”
című projekt keretében MÁS-NAP rendezvény
Kisújszálláson

2021. október 1.

3. nap
Pályaorientációs nap: Új, számítógépes szakképzés
bemutatkozása
4. nap
Pályaorientációs nap: Tapasztalatcsere

5. Nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is közénk tartozol!”
című projekt keretében MÁS-NAP rendezvény Karcagon
6. Nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. „Te is közénk tartozol!”
című projekt keretében MÁS-NAP rendezvény
Kisújszálláson
7. nap
Tavaszi nevelési értekezlet
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. projekt záró rendezvénye

2021. október 18.
2022. március 21.

2022. április 5.

2022. április 13.

2022. május 16.
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Tanítás nélküli munkanapok
fejlesztő nevelés-oktatás
1. nap
Diáknap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. „Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény Karcagon

2021.szeptember 21.

2. Nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény
Kisújszálláson

2021. október 1.

3. nap
Pályaorientációs nap

2021. október 18.

4. Nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény Karcagon
5. Nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény Kisújszálláson
6. nap
Tavaszi nevelési értekezlet: EFOP3.1.6-16-2017-00043. Te is közénk
tartozol!” című projekt záró rendezvénye

2022. április 5.

2022. április 13.

2022. május 16.
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Tanítás nélküli munkanapok
Tagintézmény (általános iskola)
1. nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. „Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény Karcagon

2021. szeptember 21.

2. nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. „Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény Kisújszálláson

2020. október 1.

3. nap
Pályaorientációs nap: Robotokkal tanulunk!
Előadó: Fekete István

2021. október 11.

4. nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény Karcagon

2022. április 5.

5. nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény Kisújszálláson

2022. április 13.

6. nap
Tavaszi nevelési értekezlet: EFOP3.1.6-16-2017-00043. Te is közénk
tartozol!” című projekt záró rendezvénye

2022. május 16.
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Tanítás nélküli munkanapok

tagintézmény (szakiskola)
1. nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. „Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény Karcagon

2021. szeptember 21.

2. nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. „Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény Kisújszálláson

2021. október 1.

3. nap
Pályaorientációs nap: Robotokkal tanulunk!
Előadó: Fekete István
4. nap: Szakiskolák közötti fórum

2021. október 11.
2022. március 22.

5. nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény Karcagon

2022. április 5.

6. nap
EFOP-3.1.6-16-2017-00043. Te is
közénk tartozol!” című projekt keretében
MÁS-NAP rendezvény Kisújszálláson

2022. április 13.

7. nap
Tavaszi nevelési értekezlet: EFOP-3.1.616-2017-00043. Te is közénk tartozol!”
című projekt záró rendezvénye

2022. május 16.
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A 2021/2022. tanév
szeptember 1-jei létszámadatai

Intézményi szintű tanulói létszámok,
csoportok, 2021. augusztus 31-én
Tanulói létszám

Óvodai,
iskolai
osztályok
összesen

Kollégiumi
létszám

Kollégiumi
csoportok

Napközi
létszám

Napközi
csoportok

Székhely

150

19

31

6

59

6

Utazó
gyógypedagógusi
hálózat

224

0

0

0

0

0

Fejlesztő isk.
25

4

0

0

0

0

Otthonukban 15

0

0

0

0

0

Gondozási hely
28

0

0

0

0

0

Tagintézmény

95

10

13

2

44

5

Összesen
(kollégiummal
együtt)

581

33

44

8

103

9

Fejlesztő nevelésoktatás

Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban
ellátott tanulók számának alakulása

Önértékelés: Az öt évre szóló önértékelési programunk készül, amely
alapján az éves önértékelési terv is, amely a munkaterv része lesz!

Pedagógusminősítésre jelentkezett, bekerült kollégák
-2021-es eljárás - Ped. II.
Pirók Marianna
2021. 10. 19.

Fürjesné
Barta Ágnes

Nagyné Balogh
Orsolya

Pedagógusminősítésre bekerült kollégák
-2022-es eljárás-

Petróczki
Vivien

Fábiánné
Jámbor Éva

Markót Imre

Lajtos Ákos

Pedagógiai program
kiegészítése az
innovációkkal.

Számítógépes
adatrögzítő
képzéshez taniroda
előkészítése

Esetmegbeszélések,
belső
tudásmegosztások
szervezettebbé,
rendszeresebbé tétele

Új szakképzések
indítása, rendszeres
belső és külső
tudásmegosztás, nyílt
napok szervezése.

Új Bázisintézményi
munkaterv elkészítése,
programok tervezése a
POK tematikája szerint

Szülősegítő programok
szervezése

Projekt módszer
bevezetése az
értelmileg
akadályozott
tagozaton is

Mérések, értékelések
eredményeinek
elemzése,
összehasonlítása,
munkacsoport
létrehozása

Az EFOP 3.1.6-16-2017-00043.
„Te is közénk tartozol” projekten
belül megvalósuló programok,
szakmai műhelymunkák hatékony
segítése, aktív együttműködés

Ökoiskola Program
megvalósítása,
munkatervének
elkészítése

Boldog Iskola Program
folytatása

MÁS-NAP-ok
szervezése,
megvalósítása!
Új tanári szoba
arculatának
tervezése,
otthonossá tétele

Új kollégák,
gyakornokok
felkészítése,
mentorálása

Az információáramlás
hatékonysága
érdekében online
kapcsolattartás mellett
a faliújságok folyamatos
frissítése, felelősök
kijelölése

Levelező verseny
folytatása az utazó
gyp. hálózat tanulóinak

Kiadványok nyomdai
előkészítése,
befejezése

(tehetséggondozás)

Utazó
gyógypedagógusok IKT
eszközellátottságának
javítása

Munkaközösségeink különkülön, havonta egyszer
tartsanak szakmai,
pedagógiai jellegű
foglalkozást

Újabb 5 évre szóló
Önértékelési Program,
éves Önértékelési terv
kidolgozása

Frissen végzett
gyógypedagógusaink
kutatásainak
bemutatása

Diákügyelet
működtetése, DÖK
előtti elismerések,
„Akikre büszkék
vagyunk”

Kertszépítés az
iskolákban
Felkészülés a Koncz
Dezső, és a Komplex
Tanulmányi Versenyre

Pályázati kiírások
nyomonkövetése:
Decathlon, Erzsébet
tábor pályázat, stb
benyújtása

Munkaközösségek
további hatékony
működtetése, szakmai
fórumok szervezése
Diákvállalkozás
további működtetése
Diákügyelet
működtetése, DÖK előtti
elismerések, „Akikre
büszkék vagyunk”

Előttünk álló feladataink
1. Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043. sz. „Te is közénk tartozol!” projekt
szakmai ütemterv szerinti megvalósítása. FOLYAMATOS!
2. KRÉTA rendszer feltöltése tantárgyfelosztással, órarendekkel, teljes
adatokkal, határidő: 2021. szeptember 20.
3. Utazó gyógypedagógusi szolgáltatások megszervezése, határidő:
2021.szeptember 1-től folyamatos
4. E-napló alkalmazása, folyamatosan
5. Munkaközösségi tervek, bázisintézményi, ökoiskolai munkaterv elkészítése
határidő: 2021. szeptember 10.
6. KELLO felületen pótrendelések feltöltésének záró határnapja 2021.
szeptember 17.
7. Megállapodáson alapuló túlmunka elrendelések elkészítése, beküldése a
Karcagi Tankerületi Központba 2021. szeptember 15.
8. Bázisintézményi Őszi Pedagógiai Napok programjának beküldési határideje
a POK felé 2021. szeptember 17.
9. EFOP-3.1.6-2017-00043 „Te is közénk tartozol!” projekt Más-Nap
rendezvény Karcag 2021. szeptember 21., Kisújszállás 2021. szeptember
30.
10. Törzslapok megnyitása határidő: 2021. október 1. HH, HHH jelölése!
11. Szakmai tanácsadás a minősülő kollégák részére, portfólió feltöltésével
kapcsolatos kérdések megbeszélése (szakértő kollégák)

Köszönöm a figyelmet, jó munkát, jó egészséget és
sok sikert kívánok mindannyiótoknak a 2021/2022.
tanévre!

