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1. Helyzetelemz6s

$Ztutezmflv,trivatalo :
Magyar M6ltai s"t"tit.^lffii-Dunrintrili R6gi6 Kozpont Fejlesztd Nevel6st - oktat6stYegzo Iskola

7 629 Pecs Apafi u.99-1 0 l.
Baranya megye, Somogy megye
& int6zm6nv sz6khelve:
7629 Pecs Apafi u.99-101.

Telephelyek:
8600 Si6fok, Honvdd u.29.
8700 Marcali, Tiincsics u. 103.

Telefon/fax: 06. 8 5 -3 I 0 -399
Miiktid6si eneed6tye: B AB I l2l 390 _t I 120 I 4.
Az int6zm6nv fenntartriia: Magyar M6ltai szeretetszo lgalatD6l-Dunrintrili R6gi6A fenqtgrtri sz6khelye lAZt pJcs, Janus pannonius u. 6.

forma/katee6ria/tipus, %

[Xr:.].:f:f f @y6gypedag6giainevel6si-oktat6siintezmenyKiiznevet6si tiirv6nv alapir{n: '*wa'rv'J
fejleszto nevel6s - ottata, .gy.ni ds csoportos form6ban
Elkitris kezd6 id6pontia:

20 I 4. szeptem ber 1 -t6l fej leszto nevelds_oktat6s

2'T6rgyi felt6telek: Int6zmdnytink h6ro.m-telephelyen mrikcjdik, kcizel azonos f'eltdtelekkel.Mindegyik iskola kcizcis dpdletben talalhat6 a ieln6tteket is elldto napkcizi otthonnal,eszkOzeink egy r6sz6t kozcjsen haszn6ljuk.
csoportjaink az rntezT6ly egy6b tereitril r6szlegesen erki.ildntilve mrikridnek. A kcizrisprogramok' csoportos foglakozrisok 6s szabadid<js Iev6kenysdgek egy r6sz6nek szfnter.til acsoportszob6k szolg6lnak' E helyis6geken kivtil van tornatermiink, ahol a mozgiisfejleszt6szailik' Ezen feliil rendelkezdsre aihak"mdg fejleszt6 szobiik. az egyika ,,Fdny 6s illat ter6pia,,eszkozeivel felszerelt sdtdt szoba, mely a gy6gyped agogiai fejleszt6seken tril a relax6ci6ra islehetosdget ad.
Az dptiletek adottsiigai, a 

- 
helyisdgek, a. kiszolgril6 egysdgek c6lsze^ien kialakitottak,viliigosak' szell6sek 6s otthonosakl Az epiileteti ahairymentesek, mozg6sk orl6tozottakszitmdr a i s hasznrilhat6 vizesblokkokkal 6s heiyi s6 g.kk;]. 

-"
Az intezmdnyek bitorzata ds eszkozellifioitrag"u j6 szinvonali. Az el6frt eszkcizrikkelrendelkeziink, karbantart6sukra, javitasukra, 

-.J.tt.gl, f6tl,irrku t.r, kdsztilt, melynekmegval6sitiisa folyamatosan tcirt6nik. Fejleszto grrritirpulr.unk nagy r1szet adom6nyokb6lbi zto sid uk, i I I etve p 6ly azatok se gitsd g6vei szinesitj rit, L,iritj tiL.Azintezmenyek dptiletehezhatilmas"tenilet tartozik'jatsziudyarral,6s ami rendkivi.il fontos,jelentos nagys6gt zcild tenilettel. Az udvaron homokoz6k, csriszda, hin;;k biztosidak agyermekeknek a szabad levegon tdltdtt sz6rakozitst.



3.Szem6lyi feltdtelek

Felstifokri vdgzettsdggel rendelke zo, nevelb - oktat6 munkrit vegzo alkalmazottakszitma 7 fi5 (gy 6 gypedag6gus)
Szakiriinyri vdgzetts6gei id,o kepr"rben jerenleg h6rom f6 vesz r6szt.

' Egydb felsofokri v6gzetts6gti uikul^u.ittak sz6ma 10 fti (logop6dus, pedag6gus,gy6gytorndsz, gyerrnek szakorvos, vddrlnoj 
-

' Egydb szakir6nyri vdgzettsdgri, nevel6muni6t segfto alkalmazottak sziima(r fo szociitlis ripol6, gondo-z6no, sr" gy"gvpedag6giai asszisztens)

Int6zm6nytink fdfoglalkozdsri pedagrigusai 6s a pedag6giai munkrlt segft6 koll6g6i:

T6th Istviinn6 - megbi zott intezmenyvezeto

Patk6ne Tornai Klaudia _ gy6gypedag6gus

Csordiisnd Katona Edina _ gy6gypedag6gus

Bekk Judit - gy6gypedag6gus

Feh6r Zsoltnd - pedag6gus

Szab6 Emilia - pedag6gus

Feher Ram6na Ditta - gy6gypedag6giai asszisztens

Bede Judit - gy6gypedag6giai asszisztens

Tatai Vikt6ria - gy6gypedag6giai asszisztens

Zsrimbokin6 Garamvcilgyi Erika _ gy6gypedag6gus

Kadlicsk6 Rita - gy6gypedag6gus

Resiil Jiinos Ferencn6- gy6gypedag6gus

Farkas Mirta- szoci,lis 6pol6, gondoz6,gy6gypedag6giai asszisztens
G6ren J6zsefn6 - gy6gypedag6giai asszisztens

Eitmannd Szepesi Katalin - gy6gyped ag6giaiasszisztens



4. A fejleszt6 nevel6s-oktatis napirendj e

csoportos tev4kenys6g egy4ni teadkenyslg

gytilekez6; reggeli;

egy6ni foglalkozis

szabadon vdlasztott eszkozzel,

komp lex gy 6 gy p e d,ag6 giai

egy6ni fejleszt6s

(a heti teraben 6s az egylni

fejleszt6si teraekben

megjeldltek szerint)_

dnkiszolg AlAs, tisztlz As

1000 _ 1130

iriinyitott csoportfoglalkoz6s

megadott teriiletek 6s t6m6k szerint
(a heti teraben 6s az egy1ni fejlesztlsi

t era ekb en megj el 6ltek sz erint)

komplex gy 6gyp edag6giai

egy6ni fejleszt6s

(a heti teraben ds az egy1ni fejleszt1si

t era e kb en me gj el iil t ek s z erint)

l14s _ L230

Onkiszolg AlAs, tisztLzAs komplex gy6gypedag6giai

egy6ni fejleszt6s

(a heti teraben ds az egy1ni fejlesztlsi
t erzt e kb en me gj el iiltek s z erint

Csendes pihen6

1330 _ 1430
egydni foglalkozis szabadon

vilasztott eszkozzel

1500- 1600 uzsonna, rendrakds _ pakol6s;

tlvoz6s

800 _ g4s



A,,FejlesztS Nevel6st - oktat asty69z6 Iskora" foglalkoz6stipusai

6raszdmok tekinteteben igazodunk az hAnyelvben (3. szdmil melliklet a 212005. OM

rendelethez) foglaltakhoz, miszerint ,,a Wermek egyini kdpessig - is kiszs\gfejldddse

hatdrozza meg, hogy a heti 6raszdmb6l milyen ardnyban aesz riszt egyini is milyen

ardnyban, csoportos foglalkoztatdsban." A ktitelez6 heti lraszAm 20 6ra, mely egy6ni 6s

csoportos fo glalkozAsokb6l tev6dik ossze.

CSOPORT.

FOGLALKOZASOK

HETI ORASZAM

(csoportos)

HETI ORASZAM

(egy6nil

reggeli k<ir 5

sziikebb - tilgabb k<irnyezet

erz6kel6s - eszlel6s - kognitiv 1

zene - mese -bflb I
6letvitel

hittan

I

2

mozgisnevel6s 2 '1.-2

Abrilzolis - alakitiis 2

j{t6k 6s szabadidds tev6kenys6g 4

kommunikrici6fejle szt6s I

logop6dia

1-2

gy6gymasszirusl

mozgisnevel6s
1-2
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5.A tan6v hetyi rendje

Szeptember

- rd6
Unnepek

esem6nyek
Feladatok Felel6siik

08.31.

Tan6vnyit6

6rtekezlet

Eves munkaterv

elfogad6sa, 6v eleji

teend6k, 6ves

feladatok

megbesz6lese

Int.vez.

09.01.
Veni Sancte

Tanevnyit6
S. M. P.

09.01.
Elso tanit6si nap

Els6 het
Felkesztil6s a

tandvkezddsre

Csoportnapl6k

megnyitdsa

Gondozdsi napl6k

megnyitds a,lezarAsa

Csoportos, egy6ni

foglalkozAsok rendje

Egyeztetds az 6raad6

pedag6gusokkal

6rarend

Torzskonyv
A tandvben
szriks6ges

nyomtatv6nyok
ellen6rz6se 6s dves
terv k6szit6se.
Pedag6giai Program
6talakit6s6nak

Csoportvezet6k,

6raad6

pedag6gusok,

Intezm6nyvezet6



hat6rideje.
Munkaterv
elk6szit6senek

hat6rideje.

Mdsodik hit
Oszi dekor6ci6

elk6szitese
Csoportvezetok

09.09. Sztiloi drtekezlet

09.18.

Mozdonyvezetok

vil6gnapjrin utazis

kisvasfttal

Balatonfenyvesre

csoportvezet6k

M.

Kiriinduliis a

McDonald's - ba

Csoportvezet6k

S.

09.15-L9. Sz:,Jloi ertekezlet I SrtitOt< ertesit6se Csoportvezet6k

Haj6kir6ndul6s

Csoportvezetok,

szrilSi

munkakozoss6g

S.

09.27. Szrireti felvonulds R6szv6tel
Csoportvezet6k

S.

09.30.

Ertesit6s a

tisztasdgi

csomagr6l

KIR adatm6dosit6s

Csoportuezet6k

Int. vez.



Okt6ber

rd6
Unnepek,

esem6nyek
Feladatok Felel6s

10.01. Azene vil6gnapja

Mond6k6zAs, zen6s

torna

megszervez6se

Csoportvezet6k

M.

10.02.

Tanit6s n6lkiili

munkanap.

Szi.ireti b6l.

Csp. vez.

S.M.

10.05.

Term6sgyiijt6

kir6ndul6s a

sztilcjkkel egyi.itt

Egyeztet6s a

sziil<lkkel

Csoportvezet6k 6s

a szil6i

munkakozoss6g

S. M.

SzinhAzlAtogatds
Csoportvezet6k

S.

10.06.
Aradi vertanuk

napja

Megeml6kez6s

csoportszinten
Csoportuezet6k

10.09.
Altal6nos felm6r6sek
(PAC)

Minden csoportban a
csoportvezeto
pedag6gus

Id6sek

megajdnd6kozAsa

Csoportvezet6k

S.

Ldtogatils a

templomba

Csoportvezet6k

S. M. P.

Mdsodikhit Munka6rtekezlet
Fejleszt6si tervek

elk6szitdse

Csoportvezet6k,

6raad6

pedag6gusok



Tanmenetek

elkdszit6sdnek

hat6rideje

Csoportvezet6k

Megeml6kez6s

Nemzeti

Unnepiinkrol.

6szi sztinet elotti
utols6 tanit6si nap!

Megeml6kez6s

csoportszinten
Csoportvezet6k

Egy6ni fejlesztdsi

tervek lead6si,

bekrildesi

hat6rideje

Egy6ni fejlesztesi

tervek postdzi,sa
Csoportuezet6k

6szi sziinet:

10.26-30.

November

Esem6nyek,

iinnepek

Els6 tan[tdsi nap:

11.02.

6szi sztinet utiini

els6 tanit6si nap!

Mdrton napi

lampionos

felvonul6s

Szervezes,

egyeztetds

Csoportvezet6k,

szril6i

munkakozoss6g

Tolerancia nap
Egyeztetes a

szril6kkel, m6s

Csoportuezetok,

szrjlli

Feladatok



intezmenyekkel munkakozoss6g

Adaent kezdete:

11.30
Adventi v6sdr

Felk6szril6s az

adventi v6s6rra

Csoporlvezet6k 6s

a szil6i

munkakozoss6g

S. M.

T61i dekor6ci6

elk6szit6se

December

Esem6nyek,

Unnepek

Mikulds tinnepseg Szervezes.

Lebonyolitds
Csoportvezet6k

M6zeskal6csstit6s
Egyeztetds a

sziil6kkel

CsoportvezetSk,

szld-l6i

munkakozoss6g

Brizatiltetds

Kir6ndul6s a

kar6csonyi vilsdrba

Csoportvezet6k

Kar6csonyi

tinneps6g

Tanitds n6lktili

munkanap.

A tdli sziinet elotti

utols6 nap.

Meghiv6k

elkrild6se, miisor

szervez6se

CsoportvezetSk,

szil6i

munkakozoss6g

T'|li sziinet:

12.21- L2. 31.

Feladatok



Ianudr

rd6
Esem6nyek,

Unnepek
Feladatok Felel6s

Elsd tanitdsi nap:

2015.01.05.

01.05. - 05.27.

kiiziitt

Fizikai 6llapot

felm616se

csoportvezeto,

vddono, iskolaorvos

0L.21. Felevzdro ertekezlet

Ertesitis a tisztasdgi

csomagr6l
Ertesit6k kikiildese Csoportvezet6k

01.22. Az I. fil6a

aige

01.22. Fel6vi 6rtekezlet

Az els6 fel6v

pedag6giai

munk6j6nak

6rt6ke16se

Fejleszt6si tervek

feltilvizsg6lata

Int6zm6nyi

dokumentumok

ellen5rzdse

Csoportvezet6k,

6raad6

pedagogusok,

Int6zm6nyvezet6

Kozos szAnk6zAs a

szri16kkel

Csoportvezetok

S.

01.29.

Felevi 6rt6kel6sek

kikiildesenek

hat6rideje

Szoveges 6rt6kel6s

kdszit6se, sztilcik

6rtesit6se

Csoportvezet6k



Februdr

M6rcius

Esem6nyek,

Unnepek

Gyertyaszentel6

boldogasszony Id5j6sl6 nap Csoportuezet6k

Szil6i 6rtekezlet Csoportuezet6k

M.

Farsangi dekor6ci6

elk6szit6se

Csoportvezet6k,

sz:.j.l6i

munkakozoss6g

Farsangi fdnk

k6szit6se
Csoportvezet6k

Csoportvezet6k,

sz:d'l6i

munkakozoss6g

A diktatrira

illdozatainak napja

Esem6nyek,

Unnepek

Szombati nap,

Feladatok

Feladatok



munkanap!

03.08. N5nap Csoportvezet6k

03.11.

Megeml6kezds

Nemzeti

Unneptinkr6l

Csoporfvezet6k

03.14. Pihen6nap

Tavaszi dekor6ci6

elk6szit6se
Csoportvezet6k

03.15. (03. 11_) Nemzeti iinnep
Sdta az

eml6kmfihoz

Csoportvezetdk

03.18. Nyilt nap

03.21_.

Down

szindr6mdsok

napja

SzinhAzlAtogatds

Margardta csoporf

szrjl6i

munkakozoss6g

S. M.

03.22. Yiz vil|gnapja Csoportuezet6k

03.23.

Tavaszi szrinet

elcitti utols6

tanit6si nap

Hrisv6ti k6szillcid6s
Csoportvezet6k

S., M.

SzinhAzlAtogatds
Csoportvezet6k

S.

03.24-29. Tavaszi szrinet

03.30. Tavaszi sztinet Csoportvezet6k



ut6ni els6 tanitdsi

nap

Aprilis

M6jus

rd6
Esem6nyek,

Unnepek
Feladatok Fele16s

04.02.
Az autizmus

vil6gnapja

Csoportvezetok

M.

04.15.

Megeml6kezes a

holokauszt

|ldozatatr6l

Csop. vez.

Tavaszi kir6ndulAs;

L6togat6s egy

kozeli tanydra

Szervezds,

egyeztetes

Csoportvezet6k,

sziiloi

munkakozosseg

S., M.

04.29.
Megeml6kezes a

Munka iinnepdrol

rd6
Esem6nyek,

Unnepek
Feladatok Felel6s

05.01. Munka iinnepe Munkasziineti nap

MAjusfa6llft6s Szervezes

Csoportvezetok,

sztilSi

munkakozoss6g



05.06.
Any6k napja

Dekor6ci6, miisor

k6szit6se
Csoportvezet6k

05.10. Madarak-f6k napja

Kir6ndul6s a

horg6szt6hoz

Kir6ndul6s a

Kiserd6be

Csoportvezet6k,

szril6i

munkakozoss6g

S. M.

Kir6ndul6s a

Hidegvolgyi

horgAsztohoz

Csoportvezet6k,

szil6i

munkakozoss6g

S.

05. L6. Punkosd

05.20. Kir6ndulds
Csop. vez.

S.

05.27.

Tanit6s ndlktili

munkanap,

gyermeknap

Szervezds

Kozos intdzm6nyi

program

S:M. P.

Trinius

rd6
Esem6nyek,

Unnepek
Feladatok Felel6s

06.03.
Nemzeti

Osszetartoz6s Napja

06.10.
Ert6kel6si lapok

kiild6se

06.15.

Utols6 tanitiisi nap,
bizonyitv6nyok,
tdrzslapok befr6sa.



Els6 -mdsodikhdt

06.16.
Tan6v lez|risa

Csoportnapl6k

Egy6ni fejl6d6si

lapok lezArAsa

Torzslapok,

6rt6kel6lapok

elk6szit6se

Ert6kel6lapok

tovdbbit6sa

Csoportvezet6k,

6raad6

pedag6gusok,

Int6zm6nyvezet6

06.16.
Ev6rt6kel6

ertekezlet

Eves pedagogiai

munka 6rt6kel6se

Intezm6nyi

dokumenfumok

ellen6rz6se

Csoportuezet6k,

6raad6

pedag6gusok,

Int6zm6nyvezet6

06.30.

Tandv zindsinal
kapcsolatos
dokumentumok
elk6szit6s6nek
hatarideje.

Fogad66rit a sztil6k ig6nyeihez alkalmazkodva tartunk. Az id6pont egyeztetdse a

csoportvezet6vel tort6nik.

Tanit6si sziinetek a207512076 - os tan6vben:

2812015. (v.28.) EMMI rendetet a201512016. tan6v rendj6r6t

4'SAtanitiisi dvben-atanft6si napokonfeliil -anevel6testiiletatan6vhelyirendjdbenmeghat6rozott
pedag6giai celra az 6ltal6nos iskollban 0t, a nappali oktat6s munkarendje izerint mrik0d6 k0z6pfokri
iskokiban hat munkanapot tanitiis nelktili munkanapkdnt haszn6lhat fel, amelyb6l egy tanit6s ndlkuli
munkanap programjdr6l a nevel6testiilet vdlemdnyenik kikeresevel az iskolai aiatonto-rmanyzat jogosult
dOnteni.



#S.S (l) Az 6szi sziiLnet 2015. okt6ber 26-t6l2Ol5. okt6ber 30-ig tart. A sziinet el6tti utols6 tanit6si nap
2015. okt6ber 22. (csiit6rtcik), a sziinet ut6ni elso tanit6si nap2015. november 2. (h6tf6).

*fq A tdli sztinet 2015. december 21-t6l 2015. december 31-ig tart. A sztnet el6tti utols6 tanit6si nap
2015. december I 8. (pentek), a sztinet ut6ni elso tanitiisi nap 2016. janu6r 4. (hdtfo).

#f:l A tavaszi szUnet 2016. m6rcius 24-tbl20l6.m6rcius 29-igtart. A sziinet el6tti utols6 tanit5si nap
2016. m6rcius 23. (szerda), a sziinet ut6ni els6 tanit6si nap2016. m6rcius 30. (szerda).

&fql Az iskola az (l)-(3) bekezddsben meghatiirozott sziinetek mellett - a tanit6si dv kezd6 6s befejez6
napj6nak v6ltozatlanul hagy6sdval - miis id6pontban is adhat a tanul6knak sziinetet, valamint a sziinetek
kezdo es befejez6 napj6t m6dosfthatja, ha - az Nkt. 30. $ (2)-(3) bekezd6sdben meghat6rozottak
megtartiis6val - a heti pihen6napon tartott tanit6si nappal ehhez a sziiksdges felt6teleket megteremti.

*O A nemzetisegi oktatiisban rdszt vevo iskoLik az (1)-(3) bekezd6sben meghat6rozott id6pontokt6l
eltdrhetnek, tov6bb6 a (4) bekezdesben meghat6rozottak szerint a tanul6k reszere szUnetet adhatnak, ha azt a

nemzetis6gi hagyom6nyok vagy az anyanemzet hagyom6nyai indokolj6k.

#tOl Az (1)-(5) bekezdesben szabiiyozott szUnetek napjain, ha azokmunkanapra esnek, az iskol6nak -
sziiks6g eseten - gondoskodnia kell a tanul6k feliigyeletdr6l. A feliigyelet megszervezdsdr6l tobb iskola
kdzOsen is gondoskodhat.

*Ol A jogszabdly iiltal orsz6gosan egysegesen elrendelt munkanap-6thelyezest - az Nkt. 30. S (1)
bekezddse drtelmdben - a neveldsi-oktat6si intdzmenyekben is alkalmazni kell.

6. Nevel6si 6rtekezletek

augusztus:
november:

febru6r:

6prilis:

Ev vdgi drtekezlet:

Tan6vnyit6
Tdrv6nyi vdltoz6sokb6l ad6d6
feladatok, pedag6 gus 6letp6lya
F6l6vi 6rt6kelds

A 2. felev feladatainak megbeszdl6se,

Min6s6gi munkav6gz6s,

Az intezm6ny 6sszevon6sdb6l eredo
tapasztalatok, lehet6sdgek,
eredmdnyek megbeszdl6se

Ev 6rt6kel6s

7. Ellen6rz6sekl

November: Fejleszt6si tervek ellen6rzese mindhArom telephelyen. Felel5s: Igazgato

Janu6r: Taniigyi dokumen t6cio v ezet6s6nek ellen6rz6se minden csoportban. Fe1e15s:

Igazgato

Aprilis: Csoportve zetokszakmai munk6j6nak megtekint6se csoportfoglalkozdsokon.

P6csen mtikod5 csoport, Marcali Nefelejcs csoport



Jrinius: Tandvzdr6ssal kapcsolatos dokumentiici6 ellen6rz6se (torzslapok, napl6k,

drtdkel6si lapok).

T.FelfjitAsok a tan6v folyamin

Berendezds modernizdldsa, autizmus spektrum zav arralkiizd6 gyermekek

szAmira k6szillt kommunikdci6s ds egy6b fejleszt6 eszkcizok beszerzlse

Csoportszobiik, tomaterem, egydb kiszo1g616 helyisdgek tisztas6gi festdse (

Marcali)



42014115- tan6v 6ves munkatervfit a tantestiilet mepvitatta 6s eryhangrilag elfogadta.

N--/ ,.d.;1,-,
T6th Istv6nne

mb.igazgato

Az Eves tervet a Sziil6i Munkakiiziiss6g elolvasta 6s egyhangrilag elfogadta.
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B6lint Ttinde

Sztiloi munkakdzcissdg vezeto

Az Eves terv a fenntart6 j6vrihagyrlsival 2015. szeptember l-vel l6p 6letbe.

P6cs, 2015. augusztus 31.

A fenntart6 k6pviselet6ben:

ITAGYTRndETAI
szriErETszor,cAlar
EGYESULET
onuouNAxrUu ntc,to
zczr piiir'"igi.ii'" 

/s' 
l/L/--

ft"u'c.,J.ty
region6lis tigyvezt6

Marcali, 2015. augusztus 3l.

ffi

,N
regiovezeto


