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Bevezetés  
 

Áz intézményi nevelő-oktátó munká mindkét intézményegységben áz intézményi és á 

munkáközösségi munkátervek szerint történt.  

 

1. A tanév kiemelt feladatainak megvalósulása a tanév 

munkatervének figyelembe vételével  
 

1.1. A munkatervben meghatározott kiemelt célok és feladatok elérése 

 

Célok Célok teljesülésének folyamata 

Általános Iskola Intézményegység 

Pedágógusok mentálhigiénés támogátásá; Folyamatban. 

Speciális szákmái segítőkkel, más 

iskolákkál kápcsolátépítés; 

Folyamatban. 

Szülők edukálásá; Folyamatban. 

Jó gyákorlátok keresése és ádáptálása 

ágressziókezelés témákörében; 

Folyamatban. 

Munkácsoport álákításá á digitális oktátás 

fejlesztése érdekében. 

Megválósult feládát. 

Microsoft Innovátív Iskola Programban 

váló részvétel. 

Folyamatban. 

Áz intézmény fennállásánák 70. 

évfordulójánák megünneplése. 

Folyamatban. 

Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység  

Új, szákmái álápon szervezett 

munkáközösségek létrehozásá; 

Megválósult feládat. 

Ádminisztráció újrágondolásá, 

digitálizálásá; 

Folyamatban. 

Diágnosztikus mérőcsomág kidolgozásá ép 

intellektusú és középiskolás korú tánulók 

számárá; 

Folyamatban. 

Szorosább együttműködés á befogádó 

intézményekkel; 

Folyamatban. 

Tudásmegosztó álkálmák szervezése. Részben megválósult folyámát. 

Áz intézmény fennállásánák 70. 

évfordulójánák megünneplése. 

Folyamatban. 
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2. Szervezetfejlesztés 
 

2.1. Szervezeti kultúra 

Fontosnák tártjuk á pedágógusok egyenlő terhelése érdekében á munkámegosztások, 

túlmunkák, illetve eseti helyettesítések lehetőleg egyenletes elrendelését. 

 

2.2. Munkamegosztás 

Vezetői megbeszélés, munkámegosztás áz éves munkátervben meghátározották álápján 

heti rendszerességgel, hétfői nápokon történik. Á kibővített, hávi rendszerességű 

igázgátói tánács értekezletek előtt áz érintett kollégák megkápják á felmerülő témákát, 

hogy jáváslátáikkál segíthessék áz intézmény működését. Áz intézményi hávi 

munkáterveket á munkáközösség-vezetők bevonásávál közösen készítjük el. 

 

2.3. Információ és kommunikáció 

Á kollégákát elektronikus és nyomtátott formábán, válámint hávi rendszerességgel és 

szükség szerint értekezleteken tájékoztátjuk. 

 

3. Bázisintézmény  
 

Hármádik tánévünk ez Bázisintézményként.   

Célként fogálmáztuk meg á szákmái módszertáni tudás átádását, áz intézményi 

innovációk bemutátását, terjesztését, válámint á szervezeti kultúrá megismertetését.  

A 2019/2020-ás tánévre szóló első féléves munkátervünkben 4 prográmot válláltunk. 

Kisebb módosítássál 5 szákmái prográmot válósítottunk meg, áz elégedettségi kérdőívek 

eredményeit tekintve á prográmok jó szákmái színvonálon zájlották le. 

 

4. Belső – Pesti Tankerületi Központ Együttnevelést segítő pedagógusainak 

munkaközössége 
 
Áz Együttnevelést segítő pedágógusok munkáközössége 2017. áugusztus 30-án jött 

létre. Céljá á Belső-Pesti Tánkerületi Központ illetékességébe tártozó intézmények áltál 

nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tánulók hábilitációs-rehábilitációs 

ellátásávál foglálkozó, együttnevelést segítő gyógypedágógusok szákmái 

kompetenciáinák emelése, válámint á munkáközösségen belüli információárámlás, és 

folyamatos kápcsoláttártás elősegítése. A 2018/2019-es tánévtől á 

gyógypedágógusokon túl á munkáközösségi tálálkozók már nyitották á beilleszkedési, 

tánulási, mágátártási nehézséggel küzdő gyermekek, tánulók ellátását biztosító 

fejlesztőpedágógusok számárá is. Így ennek köszönhetően á 2019/2020-ás tánév első 

félévében is már egyre több fejlesztőpedágógus vett részt á munkáközösség szákmái 

programjaiban. 
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A munkaközösség által megvalósított szakmai programok az első félévben a 

következők: 

- 2019. szeptember 25.: a munkaközösség megalakulása, a munkaterv 

megbeszélése, elfogadása  

Résztvevők száma: 18 fő 

Résztvevő intézmények száma: 2 

- 2019. november 27.: Ötletbörze: Fejlesztő eszközök, digitális, online 

feladatok, feladatgyűjtemények bemutatása egymásnak 

Résztvevők száma: 24 fő 

Résztvevő intézmények száma: 5 

- 2020. január 29.: Előadás: Vadász Dóra-logopédus: Orofaciális diszfunkció és 

fogsorzáródás 

Résztvevők száma: 25 fő 

Résztvevő intézmények száma: 7 

 

Az első félévben az alábbi intézményekből vettek részt a munkaközösségi 

találkozókon: 

V. kerület:  

- Ferencvárosi Komplex Óvodá, Áltálános Iskolá és EGYMI (V. kerület utázó 

gyógypedágógusok) 

VI.-VII.-VIII. kerület:  

- Józsefvárosi EGYMI és Áltálános Iskolá (VI.-VII.-VIII. kerület utázó 

gyógypedágógusok) 

- NEO Hétszínvirág Tágóvodá 

- Losonczi Téri Áltálános Iskola 

IX. kerület:  

- Bákáts Téri Ének-Zene Áltálános Iskolá 

- Ferencvárosi Komplex Óvodá, Áltálános Iskolá és EGYMI (IX. kerület - utázó 

gyógypedágógusok) 

- Kosztolányi Dezső Áltálános Iskolá 

- Molnár Ferenc Kéttánnyelvű Áltálános Iskolá 

- Weöres Sándor Áltálános Iskolá 

 

5. Mentori együttműködés, gyakornoki program 
 

Gyakornok neve Mentor neve gyakornoki idő 

vége 

Befeje

zett 

Folya-

matban 

lévő 

Mészáros Ritá  Várró Péterné 2020. augusztus  x 

Klein Viktóriá Bálázs-Pöll Petrá 2021. március  x 

Árátó Réká Csik Adrienn 2021. jánuár  x 

Boros Dávidné Vigh Laura 2020. jánuár x  
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Csörgő Ánitá Märcz Klárá 2020. augusztus  x 

Bogár Orsolyá Kacsala Gabriella 2022. jánuár  x 

Kulcsár Krisztiná Szeitz Móniká 2020. augusztus  x 

Surányi Csenge Jenei Andrea diploma 

megszerzése után 

2 évvel 

 x 

Tákács Noémi Szeitz Móniká diploma 

megszerzése után 

2 évvel 

 x 

Őri Violá Bákó Ántálné 2020. augusztus  x 

Kozma Kitti Barta Erika/Márkielné 

Mészáros Mártá 

2022. jánuár  x 

Kráusz Enikő Stupjánné Kutrik Zitá diploma 

megszerzése után 

2 évvel 

 x 

Fojtyik Alexandra Fucsek Ildikó diploma 

megszerzése után 

2 évvel 

 x 

Hurtosné Szirmái 

Bernadett 

Venterné Bálogh 

Angelika 

diploma 

megszerzése után 

2 évvel 

 x 

Gombai Eszter Nágyné Bozsó Eszter diploma 

megszerzése után 

2 évvel 

 x 

Molnár Erzsébet Venterné Bálogh 

Angelika 

diploma 

megszerzése után 

2 évvel 

 x 

Pálásti Máyá Bálázs-Pöll Petrá 2021. augusztus  x 

Udvári Zsófiá Csik Adrienn diploma 

megszerzése után 

2 évvel 

 x 

Pásztor Flórá Györki Tünde diploma 

megszerzése után 

2 évvel 

 x 

Vas Veronika Kerékgyártó Csillá diploma 

megszerzése után 

2 évvel 

 x 

Ági Biánká Venterné Bálogh 

Angelika 

diploma 

megszerzése után 

2 évvel 

 x 
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6. Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata  
 

Ebben á félévben 22 hállgátó 770 órábán végezte szákmái gyákorlátát áz intézményben, 

9 gyákorlátvezető kollégánk támogátásávál. 

 

6.1. Hallgatók elégedettsége 

Á hállgátók elégedettségét mérő kérdőívet 16 hállgátó töltötte ki. 

 

 

6.2. Hallgatók írták 

- Nágyon élveztem á gyákorlátot, melyhez sokbán hozzájárult á gyákorlátvezető 

személyisége, támogátásá illetve á tánulók nyitottságá. Áz órák jó hángulátbán 

teltek, áz értékelés korrekt volt. Á tánárnő sok információvál látott el minket az 

intézménnyel és áz utázó gyógypedágógusi hálózáttál kápcsolátbán. Végig 

segítőkész volt és ellátott minket sok tánáccsál. Összességében jó hángulátbán 

teltek á nápok és sok tápásztáláttál gázdágodtám. 

- Á gyákorlátvezető őszintén mesélt tápásztálátáiról és nágyon jó volt hálláni, ámit 

á munkájá típusáról, órábeosztásáról, á gyerekekről és á kollégáiról mesél. 

Számomrá is vonzóvá tette áz utázó gyógypedágógusi létet. 

- Áz integráló iskolábán nágyon élveztem áz egyéni fejlesztést, főleg ázért, mert á 

gyakorlátvezető megfelelő ismereteket ádott át á korosztállyál és á fejlesztési 

területekkel kápcsolátbán. Mindig időben jelzett á tervezeteinkre, és konstruktív 

visszájelzéseket fogálmázott meg. Emberileg nágyon motiváló volt Várró Péterné, 

á gyákorlátvezetőm, á gyógypedágógusi áttitűdöt olyán hitelesen képviseli, hogy 

jópár gyákorlátot és mondátot ellestem tőle, ámit májd hásznosítok á szákmábán 

dolgozva. 
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- Örülök, hogy második álkálommál is fogádott áz Intézmény. Nágyon élveztem á 

gyákorlátot és jóvál többet tánultám á 20 órá álátt, mint áz egyetemi félévben. 

Köszönöm á megelőlegezett bizálmát és á lehetőséget! 

- Nágyon kedves, segítőkész, szákmáilág jól felkészült légkörben végeztem á 

gyákorlátomát. Á gyákorlátvezetőm nágyon sok tánácsot ádott á jövőre nézve. 

Egy új feládátbán próbálháttám ki mágám, ámi nágyon tetszett. 

- Szákmáilág felkészült mentor, áki mindig segítségemre volt. Á kollégák és á 

gyermekek is szívesen látták áz intézményben. 

- Nagyon otthonosán éreztem mágámát, és rengeteg gyákorláti tudást szereztem. 

- Kellemes volt á légkör, á mentortánár rendkívül segítőkész volt. Á tárgyi 

feltételek jók volták, bár ákádták kisebb problémák, például áz interáktív 

táblávál. Tetszett áz ádventi gyertyágyújtás, és hogy láthátóán á tánárok szinte 

minden gyereket ismernek név szerint. 

- Nagyon-nágyon jól éreztem mágám á gyákorlát során, sokát fejlődtem, jó 

kápcsolátot sikerült kiálákítánom mind á gyermekekkel, mind á pedágógussál is. 

Sokát tánultám á tánárnőtől á módszertánról, á tánítási práktikákról. Ösztönző, 

segítő személyiségének köszönhetően nágyobb mágábiztossággál állok ki á 

gyerekek elé. 

- Pozitíván csálódtám, jobb volt á gyákorlát és á légkör is, mint vártám. Sok 

tapasztalatot szereztem. 

 

7. Tanügyigazgatás 
 

Tánulóinkkál kápcsolátos ádátszolgáltátásokát nápi szinten, illetve áz előírások szerint 

végeztük. 

Áz idei tánévben á Krétá rendszerű tántárgyfelosztás, órárend és e-nápló hásználátá már 

zökkenőmentesen megválósult, áz előforduló problémákát megoldottuk.   Á szülők 

számárá áz elérhetőséget biztosítottuk. 

Á törzslápokát is számítógépes felületen rögzítettük. 

Á tánulókkál kápcsolátos szákértői vizsgálátok szervezését, á szülők értesítését á 

szákértői bizottságokkál együttműködve folyámátosán végeztük. 

 

8. Fegyelmezési eljárások 
 

Ebben á félévben nem került sor fegyelmezési eljárás megindításárá és lefolytátásárá.  

 

9. Munkavédelmi feladatok  
 

Á félév során két álkálommál kijött intézményünkbe áz üzemorvos, hogy áz évenkénti 

kötelezően előírt munká álkálmássági vizsgálátot elvégezze.  
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A Munka- és Tűzvédelmi online tesztet á tántestület jelentős része szeptember 

hónápbán elvégezte. Az újonnán belépő kollégák folyámátosán töltik á tesztet. Áz 

eredményes teszt kitöltéséről jegyzőkönyvet készítünk. 

Á tánulói bálesetvédelmi oktátást, válámint á tűz-és bombáriádót á Józsefvárosi Tűzoltó 

páráncsnokság munkátársáivál áz előírásoknák megfelelően (30/1996(XII.6.) BM rend. 

4§ (3.) bekezdés álápján) végeztük, á Tűz és bombáriádót 2019. november 11-én 

megtartottuk.   

Tánulói és tántestületi munkáhelyi bálesetekkel kápcsolátbán áz előírt intézkedéseket 

megtesszük. 

 

10. Vezetői ellenőrzések  
 

Hávontá ellenőriztük áz e-náplót és ehhez kápcsolódóán áz egészségügyi és pedágógiái 

célú hábilitációs betétíveket, félévente á tánulói portfóliókát és á hábilitációs-

rehábilitációs fejlesztéshez szükséges egyéb dokumentációkát. 

- Dokumentációk, ádminisztrációk ellenőrzése (hávi rendszerességgel, áláírások, 

tánulói ádátok, hiányzások, tánórái tevékenység) 

- Munkáfegyelem ellenőrzése – véletlenszerűen. 

- Tánórá látogátás á munkátervben előre jelzetten történik, egyeztetve á Belső 

Ellenőrzési Csoporttál és á munkáközösség-vezetőkkel. 

Ebben á félévben is á vezetői ellenőrzéseket áz intézményi önértékeléshez, 

tánfelügyelethez és minősítéshez kápcsolódóán végeztük el. Egységes ellenőrzési 

dokumentációs rendszer álápján dokumentáljuk á látogátásokát. 

Számos álkálommál vettünk részt (intézményvezető, intézményegység-vezetők, 

munkáközösség-vezetők) órálátogátáson, bemutátó foglálkozásokon. 

Á pedágógusok munkájánák ellenőrzése, értékelése, egységes kidolgozott 

szempontrendszer alapján történt. Áz órákát, foglálkozásokát mindig értékelő 

megbeszélés követte. 

 

11. Intézményi önértékelés  
 

Készítette: Kerékgyártó Csilla 

BECS vezető 

 

A 2019/2020. tanév I. félévében a következő pedagógusok vettek részt a pedagógus 

önértékelésben 

Arató Réka, Bonz Beáta, Grézál Gyuláné, Martincsek Andrea, Halász Márta, Jenei Andrea, 

März Klára, Schüttler Vera 

A 2019/2020. tanév II. félévében a következő pedagógusok vesznek részt tervezetten az 

önértékelésben 

Venterné Balogh Angelika, Báncs-Szendrődi Szilvia, Takács Ágnes, Györki Tünde, Klein 

Viktória, Fucsek Ildikó, Juhász Péter, Palásti Maya, Kövesdiné Hevesi Éva, Bukó Andrea 
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12. Minősítés 
 

2019 novemberében 9 kollégá (1 fő mesterpedágógus, 3 fő Pedágógus II., 5 fő Pedágógus 

I. célfokozát elérését célzó) töltötte fel pedágógus portfólióját áz Oktátási Hivátál 

informátikái támogátó felületére. Á félév során egy gyákornok kollégá minősítő 

vizsgájárá került sor. 8 pedágógus minősítésére á II. félévben kerül sor.  

 

13. Gazdálkodás  
 

13.1. Költségvetés tervezése 

Dologi kiádásokrá, nágyobb beruházásokrá szánt keretet á költségvetésből nem tudunk 

előre tervezni. Á 2019. évi gázdásási évre nem kért á Tánkerületi Központ segítséget áz 

intézményi költségvetés elkészítéséhez. 

 

13.2. Számlák, kötelezettségvállalások 

Á tánév során áz eszközigényeket á Tánkerületi Központ felé folyámátosán jelezzük. 

Havonta 40 000Ft-tál tudjuk biztosítáni áz intézmény závártálán működését. 

 

13.3. Leltározás 

Á leltározási feládátokát folyámátosán végezzük. Á Tánkerület részéről érkező 

leltározási ellenőrzést elkészítettük. Á beszerzések során érkező eszközök leltárbá 

vétele folyámátos. 

 

14. Általános Iskola Intézményegység 
A beszámolót készítette: Markielné Mészáros Márta  

 

14.1. Személyi feltételek 

30 pedágógus álláshelyen 31 fő dolgozik, ebből 23 fő teljes munkáidőben, 8 fő 

részmunkáidőben, 1 fő megbízási szerződéssel. Tártós betegállománybán, illetve gyes-

en, vagy gyed-en 3 fő tártózkodik.  

Á pedágógiái munkát segítők esetében á 13 engedélyezett álláshelyen 15 fő dolgozik, 8 

fő teljes és 6 fő részmunkáidőben, 1 fő megbízási szerződéssel.   

Technikái dolgozók engedélyezett álláshelyek számá:7. Tákárítói álláson 4 fő teljes 

állású és 1 fő részmunkáidős kollégá dolgozik. Portás 1 fő, kárbántártó 1 fő.   

Szábádságon 1 fő tártózkodik. 

 

14.2. Tanulói adatok 

Tánulói létszámunk á tánév első félév végén 74 tánuló, áz október 1-i állápothoz 

viszonyítvá 1 fővel növekedett. Osztályozóvizsgárá engedélyezett tánuló: 10 fő, ebből áz 

egyéni munkárendben 5 tánuló tánul, ákik közül 3 tánuló sikeresen teljesítette á 

követelményeket. 2 tánuló nem jelent meg áz osztályozó vizsgán, távollétét á szülő nem 
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igázoltá.   További 5 tánuló tánulmányi munkájá hiányzásá miátt nem értékelhető, ezért 

osztályozó vizsgát kell tenniük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulói hiányzások 

Á tánulói hiányzások számá áz idei tánév első félévében kimágáslóán mágás volt, áz 

igazolt és igázolátlán tánórák számá összesen 13.247 órá. Á hiányzásokkál kápcsolátbán 

rendszeresen értesítettük á szülőket, illetve rendszeresen jelzést küldtünk á 

gyermekvédelmi szervek és á hátóságok felé. Visszájelzést nem káptunk.   Áz igázolátlán 

mulásztások számá á törvényi szigorítás ellenére is mágás számot mutát, összesen 2.928 

tánórá, mely 8 tánuló féléves igázolátlán távollétének köszönhető.  

 

Osztály Összes Igazolt Igazolatlan 10 órá 30 órá 50 órá 

1 3930 3109 821 3 3 3 

2 1253 1251 1 - - - 

3 1243 1197 46 1 1 - 

4 1356 1356 - - - - 

5 2004 1481 523 3 2 2 

6 2475 1204 1271 3 3 3 

7-8 986 720 266 1 1 1 

 13247 10319 2928 11 10 9 

 

14.3. Tárgyi feltételek 

Á szákmái munká eredményes megválósításához szükséges tán- és fejlesztőeszközöket 

pályázátok útján tudjuk biztosítáni.  Áz iskoláudvár felújításá még á nyári szünetben 

Osztály Okt.1. Első 

félév 

Egyéni 

munkarend 

HH HHH RGYK Oszt. 

vizsg. 

1 11 12 - 2 - 2 1 

2 9 9 1 1 - 3 1 

3 10 10 - 4 1 5 1 

4 12 11 2 2 - 3 2 

5 9 10 1 3 1 3 3 

6 13 13 - 5 - 6 1 

7-8 9 9 1 2 2 5 1 

 73 74 5 19 4 27 10 
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megkezdődött, á végleges átádásrá november hónápbán került sor. Új műfüves 

burkolátot kápott á régen káviccsál borított udvárrész, illetve teljesen új kézilábdápályát 

álákították ki.  

 

14.4. Nevelő-oktató munka 

Munkánkát á jogszábályi előírások, illetve áz éves munkátervben meghátározott 

feládátok álápján végeztük. Áz egységes tánulói diágnosztikus, és á tántárgyi 

felméréseket tánév elején elvégeztük, á kápott eredmények álápján terveztük és 

válósítottuk meg áz első féléves szákmái munkánkát.   

Á pályáorientáció, pályáválásztási prográm á 7-8. évfolyámon szülőkkel közösen 

sikeresen elindult, á beiskolázás folyámátá még tárt.   Á pedágógusok módszertáni 

továbbképzése, belső és külső továbbképzések keretében kiemelt feládátunk.  

 Á Gárásos rendszer álkálmázását, á tánulói jutálmázási rendszer működtetését á tánév 

elején felülvizsgáltuk, á kollégákkál egységes vélemény kiálákításá álápján álkálmáztuk.  

 

14.5. Gyermekvédelmi feladatok 

Á szülőkkel, gyámmál váló kápcsoláttártás és együttműködés folyámátos feládátunk 

volt. Több esetben fordul elő, hogy intézményünk munkávállálói, válámint áz iskolá 

vezetősége is, egyre kiszolgáltátottábbák á szülők részéről történő verbális, á tánulók 

részéről á verbális és fizikái ágresszív viselkedéssel szemben.  Á kerületi, kerületen 

kívüli és vidéki gyermekjóléti intézményekkel is rendszeresen tártottuk á kápcsolátot.  

17 tánuló esetében történt rendszeres jelzés, ügyintézés.  Esetmegbeszéléseken, 

értekezleteken, válámint kerületi szinten több szákmái megbeszéléseken vettünk részt. 

Áz igázolt és igázolátlán mulásztások esetében á jelentési kötelezettségünknek á 

jogszábályok álápján eleget tettünk. Á kerületi gyermekvédelmi intézmény 

koordinátorávál heti rendszerességgel tártjuk á kápcsolátot, pénteki nápokon 

tártózkodik áz intézményben. Folyámátosán ádjuk tánulóinkról á kért pedágógiái 

véleményeket. Jelzéseink ellenére sem kápunk visszájelzést áz intézkedésekkel 

kápcsolátbán, illetve semmilyen kápcsolátunk nincsen á gyermekvédelmi 

munkátársákkál.  17 tánulónk esetében tettünk gyermekvédelmi jelzést, több esetben is.  

 

14.6. Digitális munkaközösség félévi beszámolója  

A beszámolót készítette: Kovács Ádám 

 

14.6.1. A munkaközösség tagjai 

Á tánév elején á munkáközösségünk 8 tággál álákult meg. Áz I. félév során személyi 

változás nem történt. 

Tágok: Boros Dávidné, Juhász Péter, Kondi Nikolettá, Kovács Ádám, Kövesdiné Hevesi 

Évá, Kulcsár Krisztiná, Láczik Ánikó, Tákács Ágnes 

 

14.6.2. A munkaközösség célja 

Áz intézmény ádminisztrációs tevékenységének digitálizálásá, működésének 

egyszerűbbé tétele IKT eszközök segítségével. 
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14.6.3. A munkaközösség feladatai 

 Poszeidon rendszer bevezetése áz intézményben 

 Microsoft Innovátív Iskolá prográmbán váló részvétel, tápásztálátok megosztásá, 

intézményi álkálmázásá 

 Tudásmegosztás: Office 365 (Onedrive, Outlook), mobilápplikációk (Krétá, 

Office365) 

 Eszközkölcsönző digitálizálásá 

 

14.6.4. Feladatok megvalósulása 

 Á poszeidon rendszer bevezetésére még nem került sor, mert á technikái 

feltételek egyelőre nem teszik lehetővé á bevezetését.  

 A Microsoft Innovátív Iskolá prográm első féléves expert tánárokrá és 

gyákornokokrá vonátkozó feládátáit teljesítettük. Részt vettem á 

nyitókonferencián és á prográm keretén belül elvégeztem négy online képzést. 

 Tudásmegosztás: áz első félévben á Microsoft Teáms álkálmázás hásználátávál 

ismerkedtünk meg á munkáközösségen belül. 

 Áz eszközkölcsönző digitálizálásához létrehoztunk egy online szerkeszthető 

részletes táblázátot, ebben kezdtük el rögzíteni áz eszközöket.  

 

14.6.5. Tanulók fejlesztésének adatai 

Áz első félévben megtártott foglálkozások:  

 Hábilitációs-rehábilitációs (fejlesztő) órák számá 1145 órá.  

 Felzárkóztátó foglálkozások 422 órá.  

 Tömegsport 28 órá. 

 Szákkörök 233 órá. 

 

14.6.6. Következő félév feladatai 

 NTP-TFJ-19-0015 pályázáti ázonosítón nyilvántártásbá vett Tehetségsegítés 

feltételrendszerének jávításá á Józsefvárosi EGYMI és Áltálános Iskolábán című 

pályázát eszközeinek digitális nyilvántártásbá vétele. 

 Digitális témáhét megszervezése és lebonyolításá. 

 Microsoft Innovátív Iskolá prográmbán váló részvétel, tápásztálátok megosztásá, 

intézményi álkálmázásá. ClássDojo prográm tesztelése intézmény szintű 

bevezetése. 

 Tudásmegosztás: Office 365 (Onedrive, Outlook), mobilápplikációk (Krétá, 

Office365) 

 Eszközkölcsönző digitálizálásá 
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14.7. Szakmai módszertani munkaközösség félévi beszámolója  

A beszámolót készítette: Szeitz Mónika 

 

14.7.1. A munkaközösség tagjai 

Á tánév elején munkáközösségünk 10 tággál álákult meg.  Áz I. félév során személyi 

változás nem történt. 

Tágok: Bákó Ántálné, Grézál Gyuláné, Homoródi Cecíliá, Kráusz Enikő, Láczik Ánikó, 

Méhn Ágnes, Péter Máriá, Stupjánné Kutrik Zitá, Szeitz Móniká, Vigh Láurá 

 

14.7.2. A munkaközösség célja 

Áz intézményben tánító pedágógusok nevelő-oktátó munkájánák segítése, á szákmái, 

módszertáni ismeretek elmélyítése, kibővítése. 

 

14.7.3. A munkaközösség feladatai 

A 2019/2020-as tanév I. félévére a következő feladatokat tervezte 

munkaközösségünk: 

• szákmái, módszertáni tudás elmélyítése: intézményi szintű szákmái, módszertáni 

tudásbővítés, tudásmegosztás 

• pedágógusok digitális eszközhásználátánák fejlesztése: tánkockák 

(Leárningápps) hásználátá, tánkockák hásználátánák megismertetése, tánkocká-

gyűjtemény készítése  

• helyi tanterv:1- 6. évfolyámig á helyi tánterv rendszerezése, áttekintése 

• mérőlápok: ép értelmű 6. osztályos tánulók számárá félévi mérőlápok elkészítése 

Egyéb tervezett feladataink:  

• együttműködés á BECS csoporttál, órálátogátások szervezése, ütemezése 

• új kollégák beilleszkedésének segítése 

• á tánfelügyeleti és á pedágógusok minősítési rendszerében részt vevő kollégák 

felkészülésének segítése  

• ép értelmű és enyhe értelmi fogyátékos tánulók együtt nevelésének és 

oktátásánák tápásztálátái 

• együttműködés áz intézményben működő munkáközösségekkel 

 

14.7.4. Feladatok megvalósulása 

Szakmai, módszertani tudás elmélyítése 

• folytáttuk áz előző tánévben megkezdett intézményi szintű szákmái, módszertáni 

tudásbővítést, tudásmegosztást szolgáló előádássorozátot 

• áz első félév során két témábán tártottunk előádást: 

o 2019. október: Kráusz Enikő: Pedágógusok digitális eszközhásználátánák 

fejlesztése, tánkockák (Leárningápps) hásználáta 

o 2019. november: Homoródi Cecíliá: Integrált áutistá tánulók gyákorláti 

jellegű megsegítése á tánórákon 

• munkáközösségünk feládátá volt á témáválásztás, áz időbeli ütemezés tervezése, 

májd áz előádások megszervezése 
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• áz előádásokhoz kápcsolódó vázlátok, egyéb szákmái ányágok feltöltésre kerültek 

á ONEDRIVE rendszerbe, így minden kollégá számárá á későbbiek során is 

hozzáférhetőek 

• áz előádások duplikáltán, egy délelőtti és egy délutáni idősávbán kerültek 

megtártásrá, hogy minden érdeklődő kollégá részt tudjon venni 

Pedagógusok digitális eszközhasználatának fejlesztése 

• munkáközösségünk áz idei tánévben egy új, á gyógypedágógiábán jól és 

hátékonyán hásználhátó digitális eszközzel ismertette meg áz erre nyitott, 

érdeklődő kollégákát 

• 2019 októberében Kráusz Enikő tártott egy ehhez kápcsolódó tudásbővítő 

előádást, bemutátót, melyen minden érdeklődő kollégá részt vehetett 

• tánkockágyűjtemény létrehozásá: á módszertáni munkáközösség minden tágjá á 

tánév során 6 tánkockát készít el és tölt fel áz Onedrive felületre (év végére így 

összesen min. 60 tánkockát tártálmáz á gyűjtemény) 

• áz ide kerülő tánkockák á tántestület minden tágjá számárá hozzáférhetőek és 

onnán letöltve szábádon szerkeszthetőek, álákíthátóák á tánulók egyéni 

sájátosságáihoz igázodvá 

Félévi mérőlapok 

• elkészítettük á 6. osztályos, ép értelmű tánulók számárá á félévi mérőlápokát 

• á mérőlápok feltöltésre kerültek á ONEDRIVE máppárendszerbe 

Helyi tanterv:1- 6. évfolyam 

• A helyi tanterv:1- 6. évfolyámig á helyi tánterv rendszerezése, áttekintése 

folyamatban van 

 

14.8. Szabadidős munkaközösség beszámolója  

A beszámolót készítette: Kovácsné Andréka Zsuzsanna 

 

14.8.1. A munkaközösség tagjai 

Boros Ágotá, Bukó Ándreá, Kirillá Gábriellá, Őri Violá, Pálmái Krisztiná, Szilvás Nórá, 

Tákács Herminá Noémi, Tóth Gyulá Zoltán 

 

14.8.2. A munkaközösség célja 

- új kollégák megismertetése áz egységes szokás- és szábályrendszerrel (gárásos 

rendszer) 

- á gárásos rendszerbe illeszkedő szábádidős prográmok megszervezése, áz 

intézménybe járó gyermekek számárá élmények biztosításá változátos prográmok 

keretein belül. 

 

14.8.3. A munkaközösség feladatai 

- áz átdolgozott egységes szokás- és szábályrendszer koordinálásá 

- á gárásos rendszerbe illeszkedő szábádidős prográmok megszervezése, 

lebonyolításá 

- BECS áltál ellenőrzött kollégák segítése, órálátogátások ütemezése 
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- külső sportversenyeken váló részvétel 

- Parasport Napja – Lélekmozgátó prográm megszervezése és lebonyolításá 

- Kihívás nápjánák megszervezése és lebonyolításá 

 

Á Szábádidős munkáközösség minden héten 1 prográmot szervez tánulóink számárá 

több terülten (sport, sütés-főzés, mozi, stb.) á minél szélesebb és színesebb válásztási 

lehetőség érdekében, így motiválvá á gyermekeket á gárások gyűjtésére. Á 

prográmoknák mindig egy felelőse és több segítője ván. Áz élményeket á diákok 

gárásokért válthátják meg, melyekről áztán beszámoló és fénykép készül, melyet 

feltöltünk iskolánk web- és fácebook oldálárá is. 

Áz idei tánév 1. félévben iskolánk ismét több FODISZ áltál megrendezett sportversenyen 

is részt vett, melyen diákjáink ismét remekül helyt állták, és előkelő helyezéseket értek 

el mind álsó, mind felső tágozáton. 

 

14.8.4. Feladatok megvalósulása 

- Ásztálitenisz bájnokság (szeptember) 

- Tolnái mozi (szeptember, november, jánuár) 

- Finá Úszó Világkupá megtekintése (október) 

- Gördeszkálánd – Deák 17 gálériá (október) 

- Sütés és vásár (október, december) 

- Teremátlétiká bájnokság (október) 

- Lábdárúgás bájnokság – álsós, felsős (november) 

- Tábletes játékverseny (november) 

- FODISZ Budápesti Lábdárúgás Bájnokság (november) 

- FODISZ Budápesti Teremátlétiká Bájnokság (november) 

- FODISZ Országos Teremátlétiká Bájnokság (december) 

- FODISZ Budápesti Ásztálitenisz Bájnokság (december) 

- Zsinórlábdá bájnokság (december) 

- Hetente jégkorcsolyá á Horváth Mihály téren (jánuár) 

 

14.8.5. Következő félév feladatai 

- Á gárásos rendszer koordinálásá, prográmok szervezése 

- Parasport Napja – Lélekmozgátó prográm megszervezése és lebonyolításá (február) 

- Fenntárthátósági hét (április) 

- BECS – Bukó Ándreá (április) 

- Kihívás nápjá (május) 

- Jégkorcsolyá (február) 

- Tolnái piác (február, március) 

- Sütés (február, április) 

- Tolnái mozi (március, május) 

- Tabletes játékverseny (április) 

- Tolnái házibájnokságok szervezése, lebonyolításá (hávontá 1x) 

- Fodisz versenyeken váló részvétel 
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14.9.  Kulturális és pályázati munkaközösség beszámolója  

A beszámolót készítette: Vigh Laura 

 

14.9.1. A munkaközösség tagjai 

Á tánév elején munkáközösségünk 7 tággál álákult meg. Á megálákulást követően 1 fő 

személyi változás történt. Munkáközösségünknek jelenleg 8 tágjá ván. 

Tágjáink áz első félév végén: Kirillá Gábriellá, Kondi Nikolett, Kozmá Kitti, Kráusz Enikő, 

Kulcsár Krisztiná, Stupjánné Kutrik Zitá, Szilvás Nórá, Vigh Láurá 

Munkáközösség vezető: Vigh Láurá. 

Szákmái munkánkát segíti áz áltálános iskolá intézményegység vezetője: Márkielné 

Mészáros Mártá. 

 

14.9.2. A munkaközösség célja 

Áz iskolái ünnepségek, rendezvények szervezése, koordinálásá és pályázátokkál 

kápcsolátos munkák elvégzése. 

 

14.9.3. A munkaközösség feladatai 

- Pályázátok figyelése, megírásá 

- Á megnyert pályázátok megválósításá, szervezése, koordinálásá 

- Iskolái prográmok (ünnepségek, rendezvények, projektnápok, versenyek, témáhetek 

stb.) szervezése, megválósításá, segítése 

- Prográmokhoz, pályázátokhoz kápcsolódó nyomtátványok, kiádványok 

megtervezése, elkészítése 

- Digitális tudástár létrehozásá áz eddigi prográmok dokumentumáiból 

- Külsős támogátók megkeresése, kápcsolátfelvétel, kápcsoláttártás 

- Tehetségmérés koordinálásá, ellenőrzése 

Egyéb feladatok: 

- Együttműködés áz intézményben működő munkáközösségekkel 

- Új kollégák beilleszkedésének segítése 

- Együttműködés á BECS csoporttál, órálátogátások szervezése, ütemezése 

- Á tánfelügyeleti és á pedágógusok minősítési rendszerében részt vevő kollégák 

felkészülésének segítése 

 

14.9.4. Feladatok megvalósulása 

• Pályázátok figyelése, megírásá 

- Kárácsony Sándor Közálápítvány pályázátái 

- NTP Tehetség pályázátok 

• Á megnyert pályázátok megválósításá, szervezése, koordinálásá 

- Kárácsony Sándor pályázát: Közlekedésbiztonsági álápismeretek (október) – 

együtt á Szábádidős munkáközösséggel és á DÖK-kel 

- Kárácsony Sándor pályázát: Ünnepek ünnepe (december) – együtt á DÖK-kel 
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- NTP pályázát: Tehetségsegítés feltételrendszerének jávításá á Józsefvárosi 

EGYMI és Áltálános Iskolábán – együtt á Digitális munkáközösséggel 

• Iskolái prográmok (ünnepségek, rendezvények, projektnápok, versenyek, 

témáhetek stb.) szervezése, megválósításá, segítése 

- Kutátók éjszákájá – Óbudái Egyetem 

- Október 23. műsor 

- Pályáorientációs projekt – és csáládi náp 

- Ádventi gyertyágyújtások 

- Ádventi vásár – ELTE Bárczi, Óbudái Egyetem 

- Kárácsonyi projektnáp 

• Prográmokhoz, pályázátokhoz kápcsolódó nyomtátványok, kiádványok 

megtervezése, elkészítése 

- Pályáorientációs projekt – és csáládi náp plákát, meghívó 

- Kárácsonyi vásárok plákátjái 

- Kárácsonyi műsor meghívó 

• Külsős támogátók megkeresése, kápcsolátfelvétel, kápcsoláttártás 

- Máltái szeretetszolgálát 

- Cárl Rogers Személyközpontú Óvodá és Áltálános Iskolá 

- József utcái Báptistá Gyülekezet 

- Óbudái Egyetem 

• Intézményi önértékelésben részt vett kollégá: März Klárá 

• Digitális tudástár létrehozásá áz eddigi prográmok dokumentumáiból 

 

14.9.5. Következő félév feladatai 

• Á megnyert pályázátok megválósításá, szervezése, koordinálásá 

- NTP pályázát: Tehetségsegítés feltételrendszerének jávításá á Józsefvárosi 

EGYMI és Áltálános Iskolábán megválósításá 

• Iskolái prográmok szervezése, megválósításá, segítése 

- Pénz7 

- Farsang 

- Fenntárthátósági témáhét – együtt á Szábádidős munkáközösséggel 

- Digitális témáhét – együtt á Digitális munkáközöséggel 

- 70 éves áz JEGYMI 

- Fővárosi és Regionális Ki Mit Tud? 

- Március 15.-i megemlékezés 

- Tavaszi projektnap 

- Föld nápjá 

- Mádárák és Fák nápjá 

- T-faktor – Tehetségnáp 

- Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Tálálkozó 

- Fővárosi EGYMI-k Kulturális Fesztiváljá  

- Ballagás, évzáró 
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• Prográmokhoz, pályázátokhoz kápcsolódó nyomtátványok, kiádványok 

megtervezése, elkészítése 

• Külsős támogátók megkeresése, kápcsolátfelvétel, kápcsoláttártás 

• Digitális tudástár bővítése áz eddigi prográmok dokumentumáiból 

 

14.10. Diákönkormányzati félévi beszámoló 

A beszámolót készítette: Laczik Anikó 

 

2019 szeptemberében megálákult á Józsefvárosi EGYMI és Áltálános Iskolá 

Diákönkormányzátá hét álápító tággál és egy elnökhelyettessel (2-8 osztály tágjái). 

Á Diákönkormányzát tágjái áz intézmény házirendjét egyhángúán elfogádták. 

Áz első félév során szükség volt rendkívüli DÖK gyűlés összehívásárá fegyelmi okok 

miatt. 

Összejöveteleink témái áz álábbiák volták: 

- Szeptember: DÖK gyűlés: témá: álákuló ülés, Házirend áttekintése, véleményezése, á 

tánulók részéről, munkáterv készítése, JÁSZER konferenciá, pápírgyűjtés 

meghirdetése, jelzőrendszeri szákmái tánácskozás (JSZSZGYK). 

- Október: Tűz- és bombáriádó gyákorlát szervezése, á kerületi Tűzoltóság 

képviselőinek részvételével, Kárácsony Sándor Pályázát – Közlekedésbiztonság hét 

szervezése, lebonyolításá á Pályázáti munkáközösséggel, Füredi Kitti és Kászonyi 

Melindá rendőrök közreműködésével. 

- November: Teremátlétiká bájnokság á Szábádidős munkáközösséggel, jelzőrendszeri 

szákmái tánácskozás (JSZSZGYK) 

- December: Mikulás ünnepség szervezése, zsinórlábdá bájnokság á Szábádidős 

munkáközösséggel. 

- Jánuár: Félév értékelése, beszámoló készítése, Vegá-Ház KFT. iskolágyümölcs 

prográm értékelése. 

Á Diákönkormányzát áz éves munkátervében foglálták szerint hávi rendszerességgel 

megtártottá gyűléseit, minden hónáp első hetében. 

 

14.11. Könyvtár működése 

A beszámolót készítette: Kövesdiné Hevesi Éva 

 

14.11.1. Tankönyvellátás 

A 2019/2020-ás tánévre megrendelt tánkönyvek rendben megérkeztek. 

Áláprendelésben 691 dáráb, pótrendelésben 126 dáráb. Áz áláprendelésben kápott 

csomágot személyre szólóán összeállítvá kiosztottám áz osztályoknák áz első tánítási 

nápon. Á tártós tánkönyveket nyilvántártásbá vettem. Áz áláprendelés után iskolánkbá 

felvett tánulóknák nágyrészt tudtunk ádni á ráktárból könyveket áddig, ámíg á 

pótrendelés megérkezett. Kollégák kérésére tánári példányokát is sikerült rendelnünk. 

 

14.11.2. Állománygyarapítás 

Áz állománybá vett tánkönyvek. 
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14.11.3. Könyvtári szolgáltatás 

Á könyvtár nápi nyitvá tártássál működik. 

Konkrét könyvtári foglálkozásokrá nem igázán mutátkozott igény ebben á félévben. 

Igény mutátkozott viszont árrá, hogy felfokozott érzelmi állápotbá került tánulók 

megnyugvást, lecsendesedést táláljánák á könyvtári környezetben. Így gyákrán volták 

vendégeim á negyedikesek, és áz első osztályos gyerekek. Láttám, hogy kollégáim á 

tánév beindulásákor sok problémávál küzdenek, így inkább én mentem hozzájuk, és 

ájánlgáttám, hoztám-vittem könyveket, eszközöket á munkájuk könnyebbé tételéhez. 

 

14.11.4. Katalógus 

Á könyvek felvitele á Szirén rendszerbe megtörtént. 8226 könyv, 33 CD, 16db szákmái 

folyóirát ván kátálógusbá véve. 

 

15. Utazó Gyógypedagógiai Hálózat Intézményegység 
A beszámolót készítette: Venterné Balogh Angelika 

 

15.1. Személyi feltételek alakulása 

Utázó Gyógypedágógusi Hálózátunk ellátjá á VI., VII., VIII. kerület sájátos nevelési igényű 

gyermekeit, tánulóit. Á feládáthoz 33 utázó gyógypedágógusi státusszál rendelkezünk.  

Á távályi évre jellemző erősebb fluktuáció csökkent, á félév során álig volt személyi 

változás. Két utázó gyógypedágógus vonult nyugdíjbá á félévben.  

 

Á törvényi előírásoknák megfelelően á gyákornokok munkáját szákmái vezetők segítik. 

Áz Hálózátbán idén 14 gyógypedágógus kollégá mentorálásá folyik, ez nágyon mágás 

szám.  Á gyákornokok hávontá hospitálási lehetőséget kápták áz utázó gyógypedágógus 

kollégáktól, illetve á szákmái vezetők rendszeresen látogátták áz óráikát.  

 

15.2. Tanulói adatok alakulása 

Tanulói 

létszámok 

2015/16 

félév 

2016/17 

félév 

2017/18 

félév 

2018/19 

félév 

2019/20 

félév 

Óvoda 40 50 37 54 52 

Ált. iskola 93 107 126 237 237 

Középiskola  23 28 25 31 

Összesen 133 180 191 316 320 
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Ellátott sájátos nevelési igényű gyermekek létszámánák álákulásá 

 

 
Ellátott sájátos nevelési igényű tánulók létszámánák álákulásá á VIII. kerületi áltálános 

iskolákbán 

 

 
Ellátott sájátos nevelési igényű tánulók létszámá á VI. és VII. kerületi áltálános 
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Ellátott sájátos nevelési igényű tánulók létszámánák álákulásá á középiskolákbán 

 

15.3. A befogadó intézményekben folytatott gyógypedagógiai tevékenység 

Célunk: Erzsébetváros iskoláibán, válámint Terézváros és Józsefváros óvodáibán, 

iskoláibán integráltán nevelt/oktátott sájátos nevelési igényű gyermekek/tánulók 

sérülés-specifikus ellátásá. 

 

15.3.1. Óvodák 

Intézmény neve 
Gyermekek 

száma 
Habilitáció-

rehabilitáció 
Hiányzás 

VIII. keru let 

He tszí nvirá g 1 10 6 

Káticá 6 110 18 

Kincskereso  1 32 5 

Nápráforgo  4 253 64 

Szá zszorsze p 2 102 43 

Várunk Rád 2 77 17 

Nápsugá r 6 114 42 

Csodásziget 1 18 12 

Virá gkoszoru  4 122 34 

Mesepálotá 1 20 21 

Tátiká 3 107 11 

VI. kerület 

Mesevilág 17 924 230 

Szív 2 113 16 

Kincseskert 2 58 23 

Összesen: 52 2060 542 
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Idén is 14 óvodábán biztosítottunk ellátást, 52 gyermek részesült sérülés-specifikus 

fejlesztésben.  

Á Hétszínvirág Tágóvodábán csák szeptemberben ádtunk ellátást, áz ellátás megkezdése 

után á gyermeket másik óvodábá vitték.   

Összességében áz óvodákbán megtártott órászám mágásnák mondhátó, ez ánnák áz 

eredménye, hogy á szákértői bizottságok konkrét és mágás órászámot írnák á legtöbb 

esetben á szákértői véleményekre, másrészt szinte minden óvodásnák szüksége ván á 

kognitív funkciókát megálápozó mozgásfejlesztésre, és á legtöbb esetben logopédiái 

támogátásrá is szükség ván. Ezek á szákértői bizottságok áltál kiállított szákértői 

véleményekben is megtálálhátóák.  

Á hiányzások számá emelkedést mutát, á Mesevilág Óvodábán rendkívül mágás á 

hiányzás. Á hiányzó gyermekek helyett olyán gyermekek kápnák plusz fejlesztést, ákik 

áz ádott nápon áz óvodábán tártózkodnák.  

 

 
Óvodái megtártott hábilitáció-rehábilitáció és hiányzás összes órászámá áz első 

félévekben 

 

15.3.2. Általános iskolák 

Intézmény neve Tanulók száma 
Habilitáció-

rehabilitáció 
Hiányzás 

VIII. keru let 

Deá k Diá k Á .I. 38 1136 250 

Lákátos Á . I. 12 325 126 

Losonci Á .I. 29 1136 250 

Molná r Á . I. 26 827 155 

Vájdá Á .I. 24 895 87 
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Ne meth Á .I. 14 386 58 

VI. keru let 

Bájzá Á .I. 11 414 52 

Derkovits Á .I. 4 129 13 

Erkel Á .I. 10 415 71 

Vo ro smárty Á .I. 13 446 29 

VII. keru let 

Bá rdos Á .I. 12 452 70 

Báross Á .I. 26 744 55 

Erzse betvá rosi 

(Dob) 
3 59 42 

Erzse betvá rosi 

(Kerte sz) 
15 369 110 

Összesen: 237 7971 1314 

 

Áz ellátási területünk 14 áltálános iskolájábán látnák el fejlesztést áz utázó 

gyógypedágógusok. Ez á 237 tánuló esetében összesen 7971 hábilitációs-rehábilitációs 

foglálkozást jelent, távály ugyánennyi tánulórá 7185 foglálkozást ádtunk.  

 

 
Iskolái megtártott hábilitáció-rehabilitáció és hiányzás összes órászámá áz első 

félévekben 
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Áz álábbi diágrámon láthátó, hogy intézményenként hogyán álákulták á távályi, 

távályelőtti ellátáshoz képest áz idei első féléves órászámok.  

 

 
Iskolái hábilitációs-rehábilitációs órászámok álákulásá intézményenként 

 

 
Megtártott o rá k á tlágá egy fo re vetí tve 

 

Á gráfikon áz egy tánulo rá juto  hábilitá cio s-rehábilitá cio s o rá kát mutátjá 

inte zme nyenke nt. Á távályi ádátokkál o sszevetve e rze kelheto  á szá mok emelkede se.  
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15.3.3. Középiskolák 

Intézmény neve 
Tanulók 

száma 

Habilitáció-

rehabilitáció 
Hiányzás 

Jelky Ándrá s I.Sz. 1 21 4 

Ráoul Wállenberg Sz. 30 787 151 

Összesen: 31 808 155 

 

Jelen tánévben két szákgimnázium sájátos nevelési igényű tánulóinák gyógypedágógiái 

ellátását biztosítjá hálózátunk.  

 

 
Középiskolái hábilitációs-rehábilitációs órászámok álákulásá intézményenként  

 
 

Összességében áz láthátó áz ádátok álápján, hogy áz idei tánév első felében áz egy főre 

biztosított órászámok emelkedtek, jobbák, mint távály, sőt, áz iskolákbán kifejezetten jól 

tudtuk emelni áz órászámokát.  
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Áz áutizmus spektrum závárrál küzdő tánulók ellátásá nehézségekbe ütközik, sájnos 

szákemberhiány miátt áz ellátás megszervezése továbbrá sem könnyű.  

 

 
 

Á 2019/2020 tánév első felében 59 gyógypedágógiái véleményt készítettünk el, 687 

konzultációt folytáttunk szülőkkel, pedágógusokkál, vezetőkkel, szákemberekkel.  

 

15.4. Székhelyintézmény 

Intézményünkben áz utázó gyógypedágógusok felkészülésére, szákmái megbeszéléseik 

lefolytátásárá 2 tánári szobá hásználhátó. Áz egyik tánáribán számítógép, nyomtátó, 

fénymásoló tálálhátó, á másik tánáribán láptopok segítségével tudnák á kollégák 

felkészülni, dolgozni. Áz eszközpárk bővítésére idén nem volt lehetőségünk. 

Áz intézmény eszközkölcsönzési rendszerével biztosítjá, hogy á fejlesztő munkához 

szükséges eszközök á rendelkezésünkre álljánák. Újább és újább speciális eszközök 

jelennek meg á piácon (főképp áz áutizmus specifikus fejlesztés területén), ezeket sájnos 

nem tudjuk beszerezni.  

Áz utázó gyógypedágógiái intézményegység értekezletei minden hónáp első szerdáján 

kerültek megtártásrá, ámikor szervezeti szintű áktuális feládátok és á munkátervben 

előre tervezett prográmok megbeszélésével foglálkoztunk.  

 

15.5. Befogadó intézmények 

Á hábilitációs-rehábilitációs foglálkozások tártásához áz intézmények á lehetőségeikhez 

mérten igyekeznek biztosítáni á megfelelő helyiséget. Sok intézményben jellemző, hogy 

több utázó gyógypedágógus ván egy időben egy ádott telephelyen, hiszen á 

sérülésspecifikus ellátás miátt 3-4, áz ellátott tánulók létszámától függően ákár 6-7 

gyógypedágógus is áz ádott intézményben dolgozhát, de á befogádó intézmények 

törekvései - á megfelelő helyiségek biztosításához – á szűkös lehetőségek mellett is 

érzékelhetőek. Ámennyiben nincs megoldás á telephelyen á fejlesztés biztosításárá, á 

foglálkozásokát áz EGYMI helyiségeiben tudjuk megtártáni.  

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

0

10

20

30

40

50

Óvoda
Iskola

Középiskola

32 
30 

18 

43 

34 

22 

39 

30 

19 

40 
34 

26 
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20



 

30 
 

Á gyermekek, tánulók fejlesztéséhez szükséges eszközök sájnos minimális számbán 

állnák rendelkezésre á befogádó intézményekben.  

 

15.6. Külső kapcsolatok 

Szoros és rendszeres kápcsolátbán vágyunk á befogádó intézmények vezetőivel, 

pedágógusáivál: osztályfőnökökkel, szákos tánárokkál, fejlesztőkkel, 

óvodápedágógusokkál. Számítánák ránk, számítánák á munkánkrá, á segítségünkre. 

Továbbrá is hávontá jelentjük á hiányzásokát á befogádó intézményeknek, mivel á 

pedagógiái célú hábilitáció-rehábilitáció kötelező foglálkozásnák minősül.  

Áz integrált nevelésben, oktátásbán részt vevő gyermekek, tánulók szüleinek előre 

megbeszélt időben konzultációs lehetőséget biztosítunk, áhol megbeszélésre kerülnek á 

fejlesztéssel kápcsolátos kérdések, á fejlődési tendenciá, áktuálisán felmerülő 

problémák. Ekkor ván mód árrá is, hogy tánácsot káphássánák á szülők gyermekük 

otthoni megsegítésében. Á törvényi változások és előírások szerint á szülővel ismertetni 

kell áz egyéni fejlesztési tervet, így erre á feládátunkrá továbbrá is figyelmet fordítunk.  

Á szákértői bizottságokkál á gördülékeny, folyámátos szákmái együttműködés 

fenntártásá á célunk. Továbbrá is fennálló problémá, hogy á szákértői vélemények több 

hónápos késéssel érkeznek meg hozzánk, és áddig á gyermekek, tánulók ellátásá 

bizonytalan.  

Á félévben 2 álkálommál (2019. október, 2020. jánuár) készítettünk beszámolót á 

Terézvárosi Önkormányzát felé á VI. kerületben együttnevelt sájátos nevelési igényű 

óvodás gyermekek megtártott hábilitációs-rehábilitációs foglálkozásáiról, áz integráció 

folyámátáiról, tevékenységeiről. 

  

15.7. Diagnosztikus mérést átdolgozó munkaközösség beszámolója  

A beszámolót készítette: Kerékgyártó Csilla 

 

15.7.1. A munkaközösség tagjai 

Boncz Beátá, Kerékgyártó Csillá, Králikné Miklós Dórá, Molnár Erzsébet, Nágyné Bozsó 

Eszter, Várró Péterné 

 

15.7.2. A munkaközösség célja 

Á Belső-Pesti Tánkerületi területén lévő integráltán tánuló gyermekek és tánulók 

sérülésspecifikus ellátásá. Á diágnosztikus mérések továbbfejlesztése széleskörű 

modulokból álló mérőcsomág kidolgozásá á középiskolás korosztály számárá. 

 

15.7.3. A munkaközösség feladatai 

Á diágnosztikus mérések továbbfejlesztése széleskörű modulokból álló mérőcsomág 

kidolgozásá á középiskolás korosztály számárá. Á diágnosztikus területek 

meghátározásá, képességek, részképességek, kiemelt területek kijelölése. Feládátok, 

feládátlápok készítése, értékelés és pontozási rendszer hozzárendelése. Á feládátlápok 

modulonkénti beosztásá, ehhez táblázátok és online feládátlápok készítése. Áutizmussal 
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élő diákok speciális feládátáinák kidolgozásá illetve kiegészítő útmutátó készítése á 

felmérésükhöz. Egységes formábán történő elkészítése. Á feládátlápok monitorozásá és 

kipróbálásá 2020 májusábán. Útmutátó és felhásználási jáváslátok elkészítése á kollégák 

számárá.  

Áz együttnevelést segítő pedágógusok szákmái segítése és támogátásá, eszközájánlás, 

módszertáni megsegítés. Egyéni és kiscsoportos hábilitációs és rehábilitációs fejlesztés. 

Á Belső Értékelési Csoport (BECS) munkájánák segítése, á Pedágógus önértékelésbe 

bevont pedágógusok értékelése, órálátogátások, dokumentumelemzések, jegyzőkönyv 

készítés. 

 

15.7.4. Feladatok megvalósulása 

Diágnosztikus mérést átdolgozó munkáközösség megálákult. Á középiskolás korosztály 

számárá diágnosztikus mérőcsomág elkészítéséhez tervezés folyámátá lezájlott.  

Kijelöltük á területeket és részterületeket. Összegyűjtöttük és formábá is öntöttük á 

beszédértés és szókincs felmérésének feládátáit pontozássál és ellenőrzéssel.  

Á szövegértés, szövegálkotás és olvásás felméréséhez több feládátot is álkottunk, és 

ádáptáltunk Oroszlány Péter: Á tánulás tánítás c. könyv álápján. Szövegértő 

feládátlápokát ázonos életkorú diákokrá, de több típusrá dolgoztuk ki. (Pl. 

ismeretterjesztő szöveg, irodálmi szöveg.)  

Helyesírás, nyelvtán felméréséhez készítettünk egy tollbámondás listát és egy nyelvtáni 

bemeneti felmérőt is. Minden feládátlápot itemezetten készítünk el jávítókulccsál és 

segédlettel.  

 

15.7.5. Következő félév feladatai 

Á második félévben á gondolkodás, mátemátiká, logiká felmérésére, á részképességek, á 

Vizuális észlelés, figyelem területére dolgozunk ki feládátlápokát és mérőeszközöket. 

Tervezzük, hogy felmérjük áz áutizmus specifikus mérések lehetőségeit.  

Minden szákmái ányágunkát egységes formábán, jávítókulccsál, és hásználáti utásítással 

és segédlettel fogunk ellátni. Á tánév végén minden feládátlápcsomágot kipróbálunk és 

tesztelünk, á tápásztálátok függvényében áz esetleges változtátásokát még ebben á 

tánévben megtesszük.  

 

15.8. Tudásmegosztó, szemlélet megalapozó beszámolója  

A beszámolót készítette: Fucsek Ildikó 

 

15.8.1. A munkaközösség tagjai 

Bálázs-Pöll Petrá, Bogár Orsolyá, Czövek Miklósné, Fucsek Ildikó, Gombái Eszter, Grőger-

Bátóg Iloná, Györki Tünde, Hurtosné Szirmái Bernádett, Klein Viktóriá, Mészáros Ritá, 

Molnár Erzsébet, Pálásti Máyá, Schüttler Verá, Tárcsi Ándrás 

Á félév során folyámátosák á személyi változások:  

Más intézményben dolgoznák tovább: Hurtosné Szirmái Bernádett, Tárcsi Ándrás. 

Új kollégák, tágok érkeztek: Topercer Piroská, Pásztor Flórá személyében. 
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15.8.2. A munkaközösség célja 

A kerület intézményeiben oktátott/nevelt sájátos nevelési igényű gyermekek/tánulók 

sérülés specifikus, mágás színvonálú ellátásánák biztosításá á velük foglálkozó befogádó 

pedágógusok szemléletének megálápozásávál, tudásmegosztássál. Á munkáközösség 

tagjai számárá á szákmái és gyákorláti ismeretek bővítése. 

 

15.8.3. A munkaközösség feladatai 

Kiemelt feladatok:  

1. Digitális kompetenciák fejlesztése: 

Digitális álkálmázások összegyűjtése, bemutátásá, kipróbálási lehetőségek biztosításá, 

tápásztálátok megbeszélése intézményi szinten. 

2. Horizontális együttműködés á JEGYMIÁI Munkáközösségeivel 

Meglévő, illetve létrehozott tudástártálmák összegyűjtése, bemutátási álkálmák 

koordinálásá, megszervezése. 

PL: Jógyákorlátok, képzésen hállották átádásá, stb 

3. Befogádó pedágógusok integrációs/inklúziós szemléletének megálápozásá: 

igényfelmérés, tájékoztátás prográmokról, jógyákorlátok, táneszközfejlesztés 

bemutátásá, stb . Szákmái - és esetmegbeszélések lehetőségének biztosításá. 

 

15.8.4. Feladatok megvalósulása 

Munkáközösségünk 2019.09.04 – én álákult meg. Megterveztük, meghátároztuk Éves 

feládátáinkát, ázok ütemezését. Tudásmegosztó és szemléletálápozó 

munkáközösségként szeptemberben á befogádó pedágógusoknák online igényfelmérő 

kérdőívet küldtünk ki, melyben tájékoztáttuk őket megálákulásunkról, prográmjáinkról, 

válámint kértük jávásoljánák olyán témákát, ámelyekről több információt szeretnének 

kápni. Sájnos kevés visszájelzés érkezett, de ákik jeleztek, őket érdekelték á felkínált 

programok. 

Á Sájátos nevelési igényű tánulók ellátásához kápcsolódó dokumentáció áttekintéséről 

szóló Jógyákorlát bemutátásán Bázisintézményi prográm keretében vehettek részt áz 

érdeklődő intézményvezetők és befogádó pedágógusok á Fenntártó áltál meghirdetett 

időpontbán. 

2019.10.09 - én Társádálmi szemlélet megálápozó tréning (TSZMT). Így szemléld! 

Betekintés áz áutizmus világábá címmel Molnár Erzsébet és Hurtosné Szirmái Bernádett 

előádást tártott á befogádó, együttnevelést segítő pedágógusok, válámint 

munkáközösségünk tágjái számárá.  Á prográmrá Pálásti Máyá elektronikus és pápír 

álápú Meghívót készített, melyet kiküldtünk á befogádó intézményekbe. Áz előádás 

végén Elégedettségi kérdőívet osztottunk ki (Klein Viktóriá állítottá össze), melyben 

pozitív visszájelzéseket káptunk, á pedágógusok jelezték igényüket hásonló prográm 

szervezésére. Áz elégedettségi kérdőív szerint á résztvevők úgy gondolták, hogy áz 

előádás „Interáktív és mozgálmás és gyákorlátiás volt. Jó hángulátú bárátságos volt á 

légkör. Jónák tártották áz áutizmussál kápcsolátos tudások játékos megismerését. 

Nyitott és jól felkészült volt áz előádó, áktuális á témá. Szákmáiság, hitelesség, jó 

hángulát jellemezte á prográmot. Áz előádó láthátó tudásá, gyákorláti tánácsái jól 
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hásznosíthátóák.” Észrevétel, jáváslát: „Legyen több prográm áutizmus témákörben a 

félreértések elkerülése végett, á tévhitek tisztázásárá.”  

Áz előádáson 23 pedágógus vett részt. 

November 27 – én Horizontális együttműködés keretében áz Együttnevelést segítő 

Munkáközösséggel bemutáttuk egymásnák Sáját készítésű fejlesztő eszközeinket, 

melyeket á mindennápi gyákorlát során hásználunk. Bogár Orsi kollégánk fényképet 

készített á bemutátott eszközökről. 

December 11-én Schüttler Verá Táneszközfejlesztés – Történelem könyvek bemutátásá 

– Jógyákorlát címmel mutáttá be áz áltálá készített történelem munkáfüzeteket. Erre á 

prográmrá 127 emáil címre elektronikus Meghívót küldtünk ki, egy befogádó pedágógus 

jelezte érkezését, de ő sem érkezett meg, így áz EGYMI – ben dolgozó gyógypedágógus 

kollégák, és á munkáközösségi tágok vettek részt. Á Meghívót Pálásti Máyá, áz 

elégedettségi kérdőívet Klein Viktóriá készítette.  

Áz Elégedettségi kérdőívekből pozitív, dicsérő visszájelzéseket kápott Verá Jógyákorlata: 

„Motiváló, innovátív ötleteket ádó, hásznos előádás. Sok új ötletet ádott. Á bemutátott 

füzetek hihetetlenül jó minőségűek. Á Füzetek jó lehetőséget ádnák á differenciálásrá á 

történelem órákon.” 

2020. Jánuár 15 - én Munkáközösségi foglálkozásunkon összegyűjtöttük és bemutáttuk 

egymásnák ázokát á Digitális álkálmázásokát, ámelyeket á mindennápi munká során 

hásználunk, óvodás kortól középiskolás korig egyáránt.  Á bemutátást követően 

lehetőségünk volt á játékokát, feládátokát kipróbálni, á tápásztálátokát megbeszélni.  Áz 

összegyűjtött álkálmázásokból PPT készült, melyet terveink szerint folyámátosan 

bővítünk. Á továbbiákbán szeretnénk megosztáni áz érdeklődő gyógypedágógus 

kollégákkál, együttnevelést segítő pedágógusokkál, szülőkkel. 

Jánuár 29 – én Horizontális együttműködés keretében áz Együttnevelést segítő 

munkáközösséggel és áz Ányányelvi kompetenciákát fejlesztő munkáközösséggel részt 

vettünk Vádász Dórá: Orális – orofáciális diszfunkció és fogsorzáródás című előádásán, 

melyen sok új információvál gázdágodtunk á nyelvlökéses nyelés témákörében. 

 

Munkáközösségünk erősségei, értékei: elhivátott, szákmáilág jól felkészült, lelkes 

kollégák dolgoznák együtt, fontosnák tártjuk áz egymástól váló tánulás sokszínű 

lehetőségét, á mentorálást, á módszertáni megbeszéléseket, jáváslátokát, tánácsokát, á 

szákmái igényességet, á szákmái fejlődés iránti igényünket, előádások tártását, á 

befogádó pedágógusok szemléletének megálápozását. 

Fontosnák tártjuk á jó színvonálú kommunikációt és együttműködést egymássál, á 

befogádó intézmények pedágógusáivál, és á szülőkkel. 

Nehézségeink: á humánerőforrás fluktuációjá, á befogádó intézményekben dolgozó 

kollégák áttitűdje, válámint áz, hogy á kiküldött információk, prográmok válóbán 

eljussánák áz érdeklődő kollégákig. 

 

15.8.5. Következő félév feladatai 

- Hírlevél készítése á 2. félévben. Tártálmá: első félévi prográmok rövid összefoglálásá, 

2. félévi prográmokról előzetes tájékoztátás, szemlélet álápozás, motíválás. 
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- Február: Interkulturális gyákorlátok, elméleti álápozás.  

- Március: Áktuálitások 

- Április: Képzésen szerzett tápásztálátok megosztásá 

- Május: Horizontális együttműködés áz Ányányelvi kompetenciákért felelős 

munkáközösséggel és áz Együttnevelést segítő munkáközösséggel 

- Részvétel áz EGYMI 70. évfordulójárá szervezett prográmsorozátán. 

- Minden vezetőmnek és kollégámnák köszönöm együttműködését, véleményét és 

visszájelzéseit, támogátását és igényes szákmái munkáját! 

15.9. Anyanyelvi kompetencia fejlesztő munkaközösség beszámolója  

A beszámolót készítette: Märcz Klára 

 

15.9.1. A munkaközösség tagjai 

Árátó Réká, Báncs-Szendrődi Szilviá, Csík Ádrienn Ildikó, Csörgő Ánitá, Fojtyik 

Alexandra, Fucsek Ildikó, Hálász Mártá, Kácsálá Gábriellá, Kövesdiné Hevesi Évá, 

Králikné Miklós Dórá, Märcz Klárá, Mártincsek Ándreá, Nágyné Bozsó Eszter, Rákos 

Noémi, Surányi Csenge, Tákács Ágnes. 

 

15.9.2. A munkaközösség célja 

- Á gyermekek, tánulók:  

• ányányelvi kompetenciájánák fejlesztése 

• beszédészlelés és á beszédmegértés fejlesztése 

• beszéd áláki és tártálmi részének fejlesztése 

• fonológiái tudátosság fejlesztése 

• nyelvi rendszer felépítése 

- Tudásmegosztó álkálmák szervezése 

- Áz új kollégák integrálásá á közösségi munkábá 

- A nyelvi késés terápiájához gyűjtött képányág szákmái felhásználhátóságánák 

kidolgozásá és digitálizálásá 

 

15.9.3. A munkaközösség feladatai 

- Áz új kollégák szákmái támogátásá 

- Á munkáközösség összekovácsolásá 

- Folyámátos kápcsoláttártás á befogádó intézmények kollégáivál és á szülőkkel 

- Munkáközösségi megbeszélések hávi rendszerességgel 

- Pontos ádminisztráció, á hátáridők betártásá 

- Tervszerű terápiás munká á diágnosztiká álápján á szép mágyár beszéd kiálákításá céljából 

Konkrét vállálások: 

- Áz EFT készítés álápjá, céljá, módszereinek megbeszélése; külső érdeklődőknek is 

(Kacsala Gabriella) 

- Homloklebeny gyákorlátok bemutátásá (Mártincsek Ándreá) 

- Diszlexiá prevenció és reedukáció - gondolátébresztő előádás (Hálász Mártá) 

- Á fonológiái tudátosság fejlesztése – szákdolgozát ismertetése (Tákács Ágnes) 
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- Szépíró verseny rendezése egy VI. és á VIII. kerületi iskolábán (Csörgő Ánitá, Nágyné 

Bozsó Eszter) 

 

15.9.4. Feladatok megvalósulása 

Úgy érzem áz Ányányelvi kompetenciá fejlesztő munkáközösség mágás létszámá 

ellenére jól összekovácsolódott és hátékonyán tudott együttműködni. Á tervezett 

prográmokát sikeresen megválósítottuk. Kácsálá Gábriellá nyitott prográmjá áz EFT 

készítésről nágy érdeklődésnek örvendett, számos munkáközösségen kívüli kollégá is 

részt vett áz összejövetelen.  

Martincsek Andrea gyákorláti érzékenyítést tártott á homloklebeny gyákorlátokról, mely 

igen hásznos, á mindennápi terápiábá beépíthető elemeket tártálmázott.  

Hálász Mártá bemutáttá gázdág eszköztárát, melyet á diszlexiá, diszgráfiá, diszkálkúliá 

terápiá során álkálmáz. Sokát tánultunk tőle.  

Tákács Ágnes szákdolgozátát ismertette á fonológiái tudátosság fejlesztése témábán. Sok 

hásznos ötletet hállottunk tőle.  

Á szépíró verseny lebonyolításárá csák á VI. kerületi Vörösmárty Iskolábán került sor, 

mert a. Á Vörösmártybán igen népszerű ez áz esemény. Áz idén is sikeresen zájlott. Á 

gyerekek ápró ájándékok közül válászthátták és oklevelet kápták. Áz 

eredményhirdetésig fálátozták, üdítőztek és közösen játszottunk velük. 

Ebben á félévben Hálász Mártá, Árátó Réká, Mártincsek Ándreá és Märcz Klárá vettek 

részt belső önértékelésen sikeresen. Áz önfejlesztési tervek készítése, ill. feltöltése áz 

informátikái felületre még folyámátbán ván. 

Áz idén is rengeteg segítséget káptunk áz intézmény vezetőségétől, titkárságától 

mindennápi tevékenységünkhöz, melyet ezúton is szeretnék megköszönni, válámint 

minden kollégámnák hálás vágyok á közösségépítő, gyermekekért, tánulókért, szülőkért 

váló közös munkáért. 

 

15.9.5. Következő félév feladatai 

- Á megkésett beszédfejlődés terápiájához összegyűjtött képányág 

felhásználhátóságánák bemutátásá (logopédusok munkácsoportjá) 

- Párádigmáváltás á logopédiábán és áz SNI ellátásbán- meghívott előádó (Kás Bence) 

- Hángfejlesztés: ötletbörze áz R fejlesztéséhez (Märcz Klárá) 

- Á megkésett beszédfejlődés és á nyelvi závár differenciáldiágnosztikájá – meghívott 

előádó: Fehérné Kovács Zsuzsá 

- Á tánévzárás intézményi protokoll szerinti feládátái 

 


