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(KIVONAT)                                                                                 

 

Stratégiai céljaink 
 

Hosszútávú célunk a Horváth István Általános Iskola gyermekmegtartó erejének 

növelése az iskola szervezeti fejlesztésével, az intézményvezetés és a nevelőtestület 

szakmai, pedagógiai kultúrájának gazdagításával, ezáltal eredményességének 

erősítésével. Ennek három megvalósulási területe:  

 Tartalmas „Iskolahívogató” programsorozat kidolgozásával és végrehajtásával a 

beiskolázási mutatók javítása 

 Tehetségazonosító és fejlesztő munkánk magasabb szintre emelésével a jó 

képességű tanulók megtartása, iskolánk akkreditált, majd kiváló akkreditált 

tehetségponttá válása 

 Hátránnyal küzdő, felzárkóztatásra szoruló diákjaink esélyegyenlőségének 

biztosítása hatékony intézkedési terv és projekt megtervezésével és kivitelezésével, 

melyeknek köszönhetően 10% alá csökken a lemorzsolódással veszélyeztetettek száma, 

intézményünk ÖKOISKOLA lesz. 

 A lemorzsolódást segíti majd csökkenteni a kompetenciaalapú oktatás, a 

kulcskompetenciák fejlesztése, a kompetenciamérés eredményeinek javítására alkotott 

intézményfejlesztési terv. 

 
 

Az elkövetkező tanévek munkaterveinek összeállításánál és megvalósításánál ezek a 

célok és irányelvek lesznek a meghatározóak. 

 

Elsődleges cél a 2021/22. tanévben 

 
1. Az eddig elért sikerek, eredmények megtartása: 

 

Jó tanulmányi eredmények, tehetséggondozás sikereinek megtartása, lemorzsolódással 

veszélyeztettek segítése, számuk csökkentése; jó továbbtanulási mutatók; 

versenyeredmények, vizsgaeredmények megtartása; országos méréseken továbbra is jó 

teljesítményt nyújtsunk; gazdag program-kínálatot biztosítsunk. 

 

2. Elengedhetetlenül fontos az intézmény biztonságos működtetése a járvány idején. 

 

3. Új, kiemelt szakmai feladatok: 

 

 Az új pedagógiai Program, új helyi tantervek felmenő rendszerben történő bevezetése, 

ehhez kapcsolódó tanmenetek kidolgozása 

 Ismétlés, felzárkóztatás, hiányok pótlása a digitális oktatás után, tanítás és tanulás az 

alapvető feladatunk minden osztályban, hangsúlyosan az első évfolyamon és 8. 

osztályban a továbbtanulás előtt 
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 Esetleges digitális oktatásra való átállásra való felkészülés és tanulók felkészítése 

 8. osztályosok pályaorientációs mérésnek lebonyolítása szeptember-októberben 

 Folyamatos és eredményes készülés a digitálisan lebonyolítandó országos 

mérésekre, melyek köre kibővül a természettudományok mérésével 

 Első osztályos napköziben szabadidős tevékenységek kibővítése népi játékok 

tanításával, német nyelv tanulásának lehetőségével 

 Első évfolyamon a furulyaoktatás bevezetése énekórákon, ennek feltételeinek 

megteremtése 
 

KÜLÖNÖSEN: 

 

 Iskolahívogató programsorozat tervének megvalósítása 

 Akkreditált tehetségponttá váláshoz előkészületek megtétele, tehetségnap 

lebonyolítása, program kidolgozása 

 Lemorzsolódással veszélyeztett tanulók felzárkóztatására intézkedési terv 

megvalósítása 

 Javíts egy jegyet mozgalom! meghirdetése 

 A kompetenciamérések eredményeinek javítására kidolgozott terv megvalósítása 

 Örökös Boldogiskola program fenntartása 

 Terv összeállítása és megvalósítása a 100 éves péti oktatás és a 90 éves péti iskola 

megünneplésére 2022 tavaszán 

 ÖKOISKOLA terv megvalósítása, pályázat előkészítése 

 Feltérképezzük lehetséges partnereinket a Tehetségsegítő Tanács létrehozásához 

 Továbbképzések nyomon követése és a Sakkpalota-program bevezetésének 

lehetőségei 

 

Az iskolahívogató foglalkozások tematikája 
 

 Foglalkozás 

hete 

A foglalkozás témája  A foglalkozás terve 

1. Október 

4 – 7. 

 Állatok világ napja 

(Október első 

vasárnapja) 

- Mozgásos játék: állatok utánzó mozgása 

- Állati barkochba 

- Trükkös állatok 

- Játékos feladatlap kitöltése. 

- Egyszerű botosbáb készítése, amit elvihetnek emlékbe az 

óvodások. 

2. November 

11.  

Márton nap - Népi gyermekjátékok, mondókák, dalok  

 (Kacsa – liba fogójáték 

  Száz liba egy sorban … 

  Réparetekmogyoró: Gá gá liba liba…) 

- Vidám foglalkoztató feladatlap megoldása 

- Liba motívumos tányér készítése (a lakoma jelképe), amit    

  elvihetnek emlékbe az óvodások. 

3. December 

13-16. 

Karácsonyi ünnepkör - Versek, dalok, mondókák 

- Kézműves foglalkozás: Karácsonyi üdvözlőlap készítése  

- Vendégváró (tea, süti) 

4. Január 

10-14. 

Legyen mindig hó! -Zenés, dalos, mozgásos angol nyelvű interaktív foglalkozás 

-Teadélután 
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5. Február 

14-17. 

Itt a farsang - Farsangi álarc díszítése 

- Zenés, táncos foglalkozás 

6. Március 

21-24. 

Oviolimpia -Sportos, mozgásos, ügyességi feladatok nemcsak 

hatéveseknek! 

7. Április  

11-13. 

Húsvéti ugribugri - Mozogjunk együtt! Sportfoglalkozás az udvaron 

 (vidám ügyességi és gyorsasági feladatok) 

- Közös nyuszitánc ( Papp Rita: Nyuszi Muszi) 

- Ajándék nyuszi tojás csokiból 

 

Szülői tájékoztatók tematikája 

 

(Szülőknek párhuzamosan tájékoztató tartása iskolavezetés által) 

 

 A program céljának bemutatása; 

 Az iskola erősségeinek, pozitívumainak bemutatása; lehetőségek a gyermekek 

számára; 

 Az alsó tagozat élete, mindennapjai, szokásai, az épület bemutatása, körbejárása; 

 Tanító nénik bemutatkozása; 

 A beiratkozással kapcsolatos tudnivalók ismertetése; 

 Elégedettség-és igénymérés a szülők körében rövid kérdőív formájában a megtartott 

foglalkozásokról, tájékoztatókról 

 

ÖKOISKOLA - programok a 2021/22-es tanévben 
 

Őszi időszak: 

- Papírgyűjtés (DÖK) 

- Szemétszedés (több alkalommal)  

- Madáretető készítő verseny meghirdetése, díjazás 

- Nejlonzacskó installáció (Nejlonzacskók újrahasznosításával tereptárgy kialakítása 

az udvaron) 

- Iskola dekorálása már nem használt színes esernyőkkel 

- Faültetés – osztályonként 

- Világ legnagyobb tanórája (október 4-8.) – téma: Fellépés az éghajlatváltozás ellen 

Téli időszak: 

- Madáretetők kihelyezése, madarak gondozása 

- Madárhangra készített installációk készítése (névadó héten kihelyezés egy 

teremben) 

- Szemétszedés (több alkalommal) 

- Szelektív szemetesek beszerzése, használatba helyezése (DÖK) 

- Szelektív hulladékgyűjtésről kisfilmek vetítése 

- Újrahasznosított anyagokból karácsonyi ajándékok készítése 

Tavaszi időszak: 

- Fenntarthatósági témahét óráinak megbeszélése, megtartása 

- Madármegfigyelés a közeli horgásztavaknál, madárgyűrűzés 

- Szemétszedés (több alkalommal) 

- Virágültetés 

- Műanyag kupakok gyűjtése, melyből az évforduló alkalmával egy nagy 90-es 

szám kerül kirakásra- majd jótékony célú felajánlása 
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- Újrahasznosítás jegyében kreatív kiállítás meghirdetése iskolánk jelenlegi és volt 

tanulói és tanárai számára és az alkotásokból jótékonysági vásár 

 

Tervezett programok időpontjai 
 

Alakuló értekezlet      augusztus 23. hétfő 10.00 

Pótvizsgák előkészítése     augusztus 23. hétfő   

Tankönyvek érkezése, átvétele, behordása  augusztus 23., hétfő, 10.30-12.30 

Munkaközösségi munkatervek elkészítése  augusztus 24. kedd 

Megbeszélés nevelési tanácsadóval    augusztus 24. kedd, 10 óra 

Iskolanyitogató - elsősök előkészítő foglalkozása  augusztus 25-26. szerda-csütörtök 

Elsős szülői értekezlet     augusztus 26. csütörtök 16 óra 

Munkavédelmi oktatás     augusztus 27. péntek 08.00 óra 

Szakkörök szervezése     augusztus 30. hétfő 

Iskolahívogató foglalkozások megtervezése   augusztus 30. hétfő 

Tanévnyitó értekezlet     augusztus 31. kedd 09.00 óra  

Tanévnyitó ünnepély            augusztus 31. kedd 16 óra 

Első tanítási nap, tankönyvosztás    szeptember 01. szerda 

Iskolai DÖK-delegált választás    szeptember 02. csütörtök 

Tanmenetek, szakköri munkatervek   szeptember 15. szerda 

7. évfolyam online nyelvi próbamérése    szept. 13- okt. 15. 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata szeptember 20-október 11. 

Mesevetélkedő (4-5. évf.)     szeptember 21., kedd 14 óra  

Papírgyűjtés + faültetés     szeptember 23., csütörtök délután 

Magyar Diáksport Napja      szeptember 24. péntek 

Titok London Bridge szuperdöntő    szeptember 25. 

Udvartakarítás      havonta of. irányításával, minden 

hónap 1. hétfője 

Hangszer a kézben (Hangvilla előadás, Veszprém) szeptember 30. 

Függetlenség napja – települési műsor   október 01., péntek 

Alsós feladatmegoldó versenyek   októbertől folyamatosan 

Aradi Vértanúk megemlékezés (6. évf.)   október 6., szerda 12 óra 

Zene világnapja: Napfény női Kar meghívása  október 13., szerda 16.30 

DIFER-mérésben érintettek felmérése   október 15-ig  

Könyvtárhasználati verseny 7-8.évf.   október 15., péntek 14 óra 

Ady Napok (rajz, magyar, matematika)   november 

DIFER-létszám jelentése OH-nak     november 5-ig   

Október 23-i ünnepély iskolai (8. évf.)   október 22. péntek 12 óra 

Október 23-i ünnepély települési (8. évf.)   október 23. szombat 

Őszi szünet       okt. 23-nov. 1. (u: okt. 22.,  

e: nov. 3. sz.) 

Nevelési értekezlet lemorzsolódás elleni módszerek november 2., (tanítás nélküli  

        munkanap) 
Kompetencia és nyelvi mérés, adatküldés az OH-nak november 19. péntek 

Mesemondó verseny      november 24. szerda 

DIFER-mérés elvégzése     december 10-ig 

Pályaorientációs nap     december 11., szombat  

(tanítás nélküli nap)  
Adventi koncert és gyertyagyújtás (énekkari fellépés) december 12., 16.00 vasárnap 

DÖK-nap: karácsony, iskolai ünnepség (5. évfolyam)  december 21., kedd  

(tanítás nélküli mnap) 
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Falukarácsony       december 

Téli szünet       dec. 22. – jan. 3. (u: dec.20.,  

e: jan.3., hétfő) 

London Bridge országos angol 3 fordulós verseny folyamatosan januártól 

Tanulók fizikai állapotának mérése    január 10.- április 22. 

Magyar Kultúra Napja      január 21. péntek 

Félév vége       január 21. péntek 

Osztályozó értekezletek      január 24. hétfő 14 óra felső, január  

        25. kedd 14 óra alsó 

Félévi értesítők közzététele a Krétában   január 28. péntek 

Félévi értekezlet       február 7., hétfő, 14 óra 

Farsang alsó tagozat , felső tagozat    február 11. pénteken rövidített órák  

        után, 15-ig 

Nyílt napok       február 15. kedd felső tagozat,  

február 16. szerda alsó tagozat 

Népdaléneklési verseny, Öskü    február  

Tiszán innen, Dunán túl verseny    február  

Simonyi Helyesíró Verseny     február 

Megemlékezés a diktatúrák áldozatairól   február 25., péntek 

Angol szépkiejtési verseny helyi    március  

Területi Mezei futóverseny      március     

Felsős versmondó verseny, iskolai    március 2. szerda 

Alsós versmondó verseny, iskolai    március 3. csütörtök 

Versmondó verseny, területi, Várpalota   március 

Március 15-i ünnepély iskolai (7. évf.)   március 11., péntek, 12 óra 

Március 15-i ünnepély települési (7. évf.)   március 15., kedd 

A Víz Világnapja       március 22., kedd 

Nevelési értekezlet (Ökoiskola pályázat)   március 26. szombat  

(tanítás nélküli munkanap) 
A magyar költészet napja     április 11., hétfő 

Angol szépkiejtési területi verseny    április 12. kedd 

Tavaszi szünet      ápr. 14-19. (u: ápr. 13. szerda   

e: ápr. 20. szerda) 

Tanköteles tanulók beiratkozása    április 21-22. 

Fenntarthatósági témahét      április 25–29. között 

A Föld Napja       április 22. péntek 

Megyei angol szépkiejtési verseny    április    

Tasner Antal napi matematika, angol verseny  április, május 1.hete 

Anyák napja       május 1. hete  

Nyugdíjas Anyák napja (Közösségi Ház)    május  

Országos London Bridge angol verseny   ápr.- máj. 

Horváth István Napok      május 2-május 6., hétfő-péntek 

A pétfürdői oktatás 100., az iskola 90. évfordulójának ünnepség-sorozata 

Alsós iskolai tanulmányi versenyek:       

szépírás, helyesírás, olvasás, matematika   május 2-3., hétfő, kedd 

Felsős tanulmányi versenyek:  

angol, történelem, magyar, matematika    május 2-3., hétfő, kedd  

Területi kórustalálkozó     május 4., szerda 14.00 

Kosárkupa + Tehetségműhelyek bemutatkozása  május 5., csütörtök (tanítás nélküli 

munkanap) 

Kiállítás, gálaműsor, Ünnepi megemlékezés  május 6., péntek (tanítás nélküli 

munkanap) 
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Diákparlament      május 10. kedd 14 óra 

Országos kompetenciamérések:   

szövegértés, matematika 8. évf.    május 16., hétfő 

természettudomány, angol nyelv 8. évf.   május 17., kedd 

Országos kompetenciamérések:   

szövegértés, matematika 6. évf.    május 18-19., szerda, csütörtök 

természettudomány, angol nyelv 6. évf.   május 23-24., hétfő, kedd 

Madarak, fák napja (virágok ültetése)   május 10., kedd 

Népszavazás évfordulója          május 16., hétfő 

Diákolimpia atlétika körzeti megyei, országos döntő  április, május  

NETFIT eredmények feltöltése    június 15-ig 

Diákolimpia kosárlabda körzetei, megyei döntő  június 

Nemzeti Összetartozás Napja     június 3. péntek 

Idegen ny. mérés 20.21 évi eredményei honlapra  június 30-ig 

Osztályozó értekezletek     jún. 9. csüt. 14 óra alsó, jún. 10. 

péntek 14 óra felső 

Utolsó tanítási nap      június 15. szerda 

Tanévzáró; ballagás      június 18. szombat 9 óra 

Tanévzáró értekezlet      június 28., kedd 9 óra 

 

Hat tanítás nélküli munkanap pedagógiai célra való felhasználása: 
    

 1. nap: Nevelési értekezlet: Lemorzsolódás elleni módszerek   

 november 2., kedd  

 2. nap: Pályaorientációs nap         

 december 11. szombat 

 3. nap: DÖK-nap karácsony       

 december 21., kedd 

 4. nap: Nevelési értekezlet        

 március 26. szombat 

 5. nap: Horváth István Napok (Kosárkupa + volt tanulóink, tanáraink találkozója)

 május 5. csütörtök 

 6. nap: Horváth István Napok (Kiállítás, gálaműsor, Ünnepi megemlékezés) 

 május 6. péntek 

 

 

Pályaorientációs nap: 

Részvétel a kereskedelmi és iparkamara ajánlott rendezvényein. Tájékozódás Várpalotán tartott 

pályaválasztási tájékoztatón, amely során a középiskolák mutatkoznak be. Pályaválasztási 

szülői értekezleteken pályaválasztási tájékoztatást tart három iskola igazgatója az iskolánkban, 

amelyen a diákok és a szülők is részt vehetnek. (Faller, Thuri, a veszprémi Közgáz) Egyéb 

tervek felsős diákok számára: Szakmák éjszakájára látogatás Veszprémbe-, illetve 

Balatonfűzfőre. Gyárlátogatás szervezése. Eljuttatni a diákjainkat a Szakma Sztár Fesztiválra. 

Alsós diákoknak forgószínpad-szerűen játékos-kézműves foglalkozások keretében virágkötő – 

bőrdíszműves - hímző-varró tevékenységek szervezése  
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 Szülői értekezletek*               Fogadó órák* 

 

Tanulmányi 

kirándulások, erdei 

iskolák*  őszi félévi májusi téli tavaszi 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

november 
25. 

március 23. 

november 
25. 

március 23. 

november 
25. 

március 23. 

november 
25. 

március 23. 

november 
25. 

március 23. 

november 
25. 

március 23. 

november 
25. 

március 23. 

november 
25. 

március 23. 

 

1.a október 4.. február 2. 

február 2. 

február 2. 

február 2. 

február 2. 

február 2. 

február 2. 

február 2. 

február 3. 

február 3. 

február 3. 

február 3. 

február 3. 

február 3. 

február 3. 

február 3. 

 
 

május 10. 
május vége  

1.b október 4. május 10. 

2.a szeptember 

15. 

május 10. 

május vége  
2.b szeptember 

15. 

május 10. 

3.a szeptember 

7. 

május 10. 

május vége 
3.b szeptember 

7. 

május 10. 

4.a szeptember 

13. 

május 10. 

május vége 
4.b szeptember 

13. 

május 10. 

5.a szeptember 

28. 

május 11. 

június eleje 
5.b szeptember 

28. 

május 11. 

6.a szeptember 

20. 

május 11. erdei iskola ápr.  

6.b szeptember 

20. 

május 11. erdei iskola ápr.  

7.a szeptember 

20. 

május 11. erdei iskola május  

7.b szeptember 

20. 

május 11. erdei iskola május 

8.a szeptember 

13. 

május 11. erdei iskola jún.  

8.b szeptember 

13. 

május 11. erdei iskola jún.  

* tervezett időpontok 

 


