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Bevezetés
A Kertváros első iskolájában a 136. tanév kezdődik 2020. szeptember 1-én.
„Az iskola dolga, hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,hogy megtanítson
bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és, hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni.”
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A 2020-2020. tanév rendje: (kivonat)
Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.)
EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1.
(1)
(2)

(3)

A tanév, a tanítási év

A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év
keretei között kell megszervezni.
Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2020/2021. tanévben a tanítási év első
tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15.
(kedd). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik százhetvenkilenc nap.
A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója, működtetője
azzal egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére
pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet,
amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola
igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.
(1) A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért
tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév utolsó
napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt
munkanapon belül kell megküldeni.
(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az
iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka
elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről
készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.
Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

2.

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást
végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat tanítás nélküli
munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról
- a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult
dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható
fel.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a
szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási
év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat
a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja,
ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti
pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
(1)
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(5)

Az (1)—(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek,
az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A
felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.
3.

Az általános iskolai beiratkozás

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles
tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni.
4.

A témahetek és a témanap megszervezése

(1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.
(Vili. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése
szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek időpontjai:
a)
„PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1 -5. között,
b)
Digitális Témahét 2021. március 22-26. között,
c)
Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23. között,
d)
Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap
2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).
A 2020-21. tanév helyi rendje:
1. Havi munkaterv:
2020. augusztus:
Nap
Óra
19. szerda
11:00
19-29.
szombat

24-27.

27-28.
31.

9:0014:00
9:0015:00

Szeptember:
1. kedd
8:00
9:00
10:00
17:00
7. h.

Program
Alakuló értekezlet
munkatervek készítése, szabályzatok
módosításához tervezet készítése
munkaközösségi és egyéni javaslatok
Tanmenet- és munkatervkészítés
Javítóvizsgára való felkészítés és vizsga

Felelős
igazgató
ig. hely.
munkaközösség v.
ofők

munkaközösségi értekezletetek

munkaközösség
vezető, igh
ig. hely.

Javítóvizsgák
Nevelőtestületi értekezlet: a tanév
feladatainak tervezése

ig. hely.

ig.

Tanévnyitó ünnepély 1. osztály
Csömöri út 142.
2-8. osztály osztálykeretben
Osztálynévsor, statisztikák leadása, naplók
megnyitása
1. A, B, C osztály szülői értekezlet UDVAR

alsós ig. hely. ig.

5. A, B, osztály szülői értekezlet
UDVAR/tornaterem

osztályfőnökök, igh.

osztályfőnökök
osztályfőnökök, igh.
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7. hétfő
7. hétfő 11. péntek

17:00
17:00

14.
21-26.
16.
21. hétfő

15,0016,00

tanmenetek leadásának határideje (2 pld.
aláírva)
DIÁK közgyűlés

21. h.
28-30.
27. V.
28.

MK – Munkatervek leadási határideje
(elektronikusan) HI. 09. 10. rendszergazdanyomtat: beszamoloszgya@gmail.com
alsós szülői értekezlet 2-4. o. ONLINE/
udvar
felsős szülői értekezlet 6-8. o. ONLINE 6
udvar
E-napló feltöltése, törzslapok kitöltésének
határideje, statisztikák leadása.
Szent-Györgyi projekt-nap,
emlékezés Szent-Györgyi Albertre
alsós-felsős külön, szerda: koszorúzás
Játékos úszóverseny
Kertvárosi Vigasságok?
Kibővítetett vezetőségi értekezlet

16,30

Szent-Mihály Napi Búcsú?
SZMK. tájékoztató

igh. osztályfőnökök
alsós, felsős mkv.

igh.
ofők.
alsós, felsős mkv.

ig.
igh.
ig.
igh.
DÖK-segítő
pedagógus
mkv.
ig.

Október:
öregek (nagyszülők) napja (osztály)
zenei világnap, RÁDIÓ
állatok világnapja
osztály szint – plakát verseny …..
Megemlékezés az aradi vértanúkról

1.
2.
6.

alsós mkv.
U.D., CS.CS.
alsós, felsős mkv.
alsó, f. mkv.

tagozat, osztály, faliújság

8.
9.
12.
12.

13.,
14.
15. cs.
22. hétfő
21-22.
okt. 23-30.
nem ismert

13,00
14/15,00

15,00
15,00
délelőtt

pályaorientációs felmérés 8. osztályban
DIFER határidő
gyermekvédelmi team
Kibővített vezetőségi ért. az „iskolahívogató”
foglalkozások előkészítő kibővített
vezetőségi értekezlet
évfolyam ért. alsó
felső
„Tök jó-nap”
Nemzeti Ünnep: október 23. iskolai
ünnepség: iskolarádió / osztály
1-2. sz. tanítás nélküli munkanap: költözés,
ha felújítás miatt költözik az iskola
Őszi szünet
Konrád Ferenc Uszodanévadó 3. évforduló:
megemlékezés az uszodában?
Bolyai matematika csapatverseny

felsős igh.

ig.
igh.

igh.

igh.
ig.

ig.

November:
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9.
12.
13.

13,00
8,0014,00

9-13.
9-13.
16-20.

15:30
16:30
17,0019,00
12:00
14,3016,0018,30

18. hétfő
18. h.
16-20.
20.
20. p
27. p

16,00

December:
4. / 7.

11
11.

13,00

14-18.

10,00
12,00

14-18.
17.

15,0016,00

Mikulás nap
Mikulás disco alsóban / felsőben
(megvalósíthatósága bizonytalan)
gyermekvédelmi team
rövidített órák, majd Luca napi programok
alsóban adventi készülődés-szülőkkel
(megvalósíthatósága bizonytalan)
Adventi műsor főpróba és
(megvalósíthatósága bizonytalan)
iskolai műsor
félévi osztályozó vizsgákra az értesítés és
tananyag kiküldésének határideje
Kibővített vezetőségi értekezlet

ig.
igh. /mkv
ig.
Napraforgó Családs.:
szociális segítő
igh.
igh.
igh.
osztályfőnökök

mkv: A/F
ig.
igh.
of.
igh.
igh.
DÖK segítő ped.
ofők.

DÖK segítő ped.
ofők.
ig.
igh.

A/F. mkv.
IG
igh.
ig.

Téli szünet

dec. 21- 31.
2021. január:
4. h.
4-8.
11-15.
18.
18.

Bolyai anyanyelvi csapatverseny
gyermekvédelmi team
„Márton napi libaságok” osztályok
3. sz. tanítás nélküli munkanap:
pályaválasztási iskolai nap 7-8.
évfolyam
4. évfolyamos tanulók számára felsős órák
az alsóban – későbbre halasztjuk
4. évfolyamos tanulók számára felsős órák
az alsóban – későbbre halasztjuk
továbbtanulási tájékoztató a 8. évfolyamos
szülőknek: 16,30-17,15 /ONLINE
fogadóóra a felsőben /ONLINE, egyéni,
osztályfőnök szervezi
adventi műsorterv leadási határidő
kibővített vezetőségi értekezlet
fogadóóra az alsóban/ ONLINE, egyéni,
osztályfőnök szervezi
1. negyedévi értesítők elküldése a
szülőknek
OKÉV méréshez adatszolgáltatás
Katalin bál felsőben 4-8 évfolyam számára
programmal (megvalósíthatósága
bizonytalan)

14,00
15,00

Téli szünet utáni első tanítási nap
Felkészítés az osztályozó vizsgákra
Osztályozó vizsgák: egyéni tanrend szerint
haladó tanulók részére
gyermekvédelmi team
kibővített vezetőségi ért.

igh.
igh.
igh.
ig.
ig.
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22.
22. P
25-26.

15,00
12,00

29. p.

magyar kultúra napja: tagozat osztályok

A/F mkv.

I. FÉLÉV VÉGE
alsós
felsős osztályozó értekezlet
szülők értesítése félévi eredményről

osztályfőnökök
ofők., igh.

Február:
3-5.
5.
6. péntek

8:00-16:00

12. p.

16,00

15.
16.
22-26.

16,30
16,30
17:00

22.
25.

13,00

Március:
1-5.
8.
12.p.
12. p.

14:30
8:00

15.
22.
22-26.
22-26.
25. sz

13,00

Április:
8.

12.

13,00
1-6.

19.
20.
8.

16,30
16,30

Mackónap az alsó tagozaton, délutáni
foglalkozások
beszámolók, statisztikák leadásának
határideje
4. tanítás nélküli munkanap:
félévi nevelési értekezlet: az I. félév
pedagógiai munkájának értékelése
farsang Alsó / Felső
Bolyai természettudományi
csapatverseny
felsős szülői értekezlet 4-8. o.
alsós szülői értekezlet 1-3. o.
Iskolai szülői fórum / SZMK –
tájékoztató, Csömöri út 20.
gyermekvédelmi team
A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatara emlékezés/ osztály-rádió

igh.
minden pedagógus
igh.
igh.
ig.
mkv.
mkv.
ig.
ig.
ig.
ig.
felsős igh.

„Pénz 7” témahét
kibővített vezetőségi értekezlet
π-day egyéb forma
Nemzeti Ünnep: 1848. március 15.
megemlékezés: iskolai ünnepség
Bp. XVI. ÜNNEPSÉG – Pálfy tér

A/F. mkv.
ig.
F. mkv.
A. mkv

gyermekvédelmi team
digitális témahét
Diák önkormányzati közgyűlés
Színházi világnap - tagozat

ig.
Parag Ákos
DÖK segítő
A/F. mkv.

Ker. mesemondó verseny. Iskolai
szervezéssel
Egészségügyi világnap és vöröskereszt:
elsősegély: iskolaorvos, pszichológus,
gyermekvédelmi team
Tavaszi szünet
felsős fogadóóra
alsós fogadóóra
Költészet napja, megemlékezés

A/F mkv. IG.

A mkv.
1. tanítási órákban
ig.
ig. igh.
ig., igh.
A/F mkv.
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osztály/tagozat
Holocaust-megemlékezés / osztály, tagozat
fenntarthatósági témahét
Anyák napja (1-4, 5-6. évfolyamon osztály
keretek között) online

16.
19-23.
26-30.
Május:
7.

14.
17.
19.
26.
28.
25-28. h-p.
17.h.

13,00
13,00
8:00

Június:
4.

8-11.
11.
7.

8:00

8.
15. KEDD
15. kedd

8:0012:00
13:00
15:00

21-23.
22.

12 óráig

17.

12,00?

24.

14:00
felső,
10,00 alsó
9:00 17,00

28.

30.

F. mkv.
A/F mkv.
ofők

Nemzetközi Vöröskereszt napja.
elsősegély utolsó óra után 5-8. o.
/véradás?/
osztályozó vizsgákról az értesítés és a
tananyag kiküldésének határideje
gyermekvédelmi team
Célnyelvi Mérés - angol
Országos Kompetenciamérés
Gyereknap alsó-felső külön
osztályozó vizsgák előtti felkészülés
madarak és fák napja + környezetvédelmi
világnap = tagozat szint

szisz. mkv.

Trianon - A nemzeti összetartozás
napja kiállítás….
Szent-Györgyi Gála / Ki, mit tud ?
Osztályozó vizsgák
OKÉV – nyelvi mérés
5. sz. tanítás nélküli munkanap:
DÖK - nap: iskolai program,
ki- mit- tud
6. sz. tanítás nélküli munkanap:
osztálykirándulások
TANÉV VÉGE, utolsó tanítási nap

F/ mkv.

osztályozó értekezlet a felsőben
osztályozó értekezlet az alsóban
bizonyítványok aláírása
beszámolók, statisztikák leadásának
határideje (június 15-i dátummal)
Ballagás/ Elköszönés az iskolától
Csömöri út 20.
az iskola feldíszítése: 5-7. évfolyam
Évzáró ünnepély Csömöri út 20.
az iskola feldíszítése: 1-7.

igh.

Tanévzáró értekezlet,
a tanév pedagógiai munkájának
értékelése
Tantestületi kirándulás

igazgató

védőnő
OFŐ
ell.: igh.
ig.
ig.
igh.
mkv.
igh.
A/F. mkv.

igh.
igh.
mkv.
DÖK segítő tanár
ig.
igh.
igh.

igazgató
minden ped.
igh.

igh.
5-7. osztályfőnökök
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Ünnepnapok, megemlékezések, jeles napok:
szeptember 16.
szeptember
szeptember
október 6.
október 19.
december 7.
december 11.
december 14-18.
február 25.
március 12.
április 16.
június 4.
június 4.
Iskolai hagyományok:
szeptember 01.
november
november
február 12.
június 17.
június 24.

Szent-Györgyi Nap
úszóverseny szervezése / nem kerül megszervezésre
Szent Mihály-napi búcsú / nem kerül megszervezésre
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Megemlékezés az 1956. évi forradalomról és szabadságharcról
Mikulás nap
Luca-napi szokások felelevenítése, kulturális projekt nap
Adventi műsor
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatara emlékezés
Megemlékezés az 1848-49. évi forradalomról és
szabadságharcról
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Szent-Györgyi Gála – Ki, mit tud
Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés
Tanévnyitó ünnepség, elsősök köszöntése
A 4. évfolyamos tanulók látogatása a felső tagozaton,
nyílt nap – 2. félévre halasztva
Katalin-bál - 2. félévre halasztva
Farsang
Ballagás
Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás

Tanítás nélküli munkanapok:
1.
október 21. iskola költöztetése
2.
október 22. iskola költöztetése
3.
november 13. pályaválasztási nap 7-8. évfolyam
Napraforgó Családs. Központ Szervezésében
4.
február 6. félévi értekezlet
5.
június 7.: DÖK nap
6.
június 8.: kirándulási nap
Diák-közgyűlés:
szeptember 28-30.
március 22-26.

ig.
ig.
ig. iskolai
szociális segítő
ig.
ig. igh.
igh. ofők

őszi küldöttgyűlés
tavaszi közgyűlés

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata:
év eleji felmérés elvégzése
2020-09-15 - 10-30
országos felmérés elvégzése: NETFIT
2021-01-11 – 04-23
szakmai felkészülés a felmérésre
a tanév során két alkalommal szervezünk
belsős szakmai továbbképzést
mindennapos testnevelés végrehajtása
a tanév során legalább két alkalommal
szervezünk belsős szakmai konzultációt,
továbbképzést, megbeszélést
A nevelőtestület értékeli saját munkáját:
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02. 6.

06. 28.

Félévzáró értekezlet:
az I. félév pedagógiai munkájának értékelése,
szakmai továbbképzés
4. sz. tanítás nélküli munkanap
Tanévzáró értekezlet:
a tanév pedagógiai munkájának értékelése

Mérések:
DIFER mérés:
Időpont
2020. 10. 9.

Évfolyamok
1. A, B, osztályok

Országos kompetencia-mérés: „OKÉV”
Időpont
Évfolyamok
május 19.
május 26.

6. és 8. évfolyamokat érinti.
A mérés napja tanítási nap.
6. és 8. évfolyamokat érinti.
A mérés napja tanítási nap.

Terület
alapkészségek

Terület
Idegen nyelvi
alapkészség
Anyanyelvi és
matematikai
alapkészség

Mérések:
Adatszolgáltatás november 20-ig.
Saját tantárgyi mérések: szept., május
- Írás/olvasás
- Idegen nyelv
- Magyar nyelv és irodalom
- Szövegértés
- Matematika
. Testnevelés
Vizsgák:
Osztályozó vizsgák
2021. január 11-15. I. félév
2021. június 8-11. II. félév
Javító vizsgák
2020. augusztus utolsó hete
Az új kompetenciák, 2020
A tanulás kompetenciái
A kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és
idegen nyelvi
A digitális kompetenciák
A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és
kulturális tudatosság kompetenciái
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói
kompetenciák
Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
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Nevelő-oktató munkánkat a 2020-ban megjelent kompetenciák alapján végezzük.
Táborok szervezése:
A vírushelyzetre hozott későbbi intézkedések és döntések alapján kerülhet megszervezésre.
- erdei iskola szervezés
- nyári iskolai táborok
- tanulmányi, nyelvi tábor
- szabadidős tábor, sport
- gólyatábor a leendő elsősöknek
A tanévet lezáró és az új tanévet indító két hét munkarendjében csak iskolai tábor
szervezhető.
Szabadidős, tanórán kívüli foglalkozásokat szervezünk.
Humán erőforrás:
Betöltetlen álláshely: 0
Szakos ellátottság: 100%
Pedagógusok száma: 39
Pedagógus munkát segítők száma: 5
Technikai státuszok száma: 15
Technikai dolgozók létszáma: 16
Pedagógus munkát közvetlenül segítők:
A gyermekvédelmi feladatokat az osztályfőnökök látják el, az intézményvezető helyettesek
koordinálják.
Logopédiai, gyógypedagógiai munka (SNI ellátás): részben szakszolgálati utazó
gyógypedagógusok részben saját gyógypedagógus látják el.
BTMN ellátás: saját gyógypedagógus látja el a tanulók fejlesztését.
Pedagógiai asszisztens 2 fő dolgozik iskolánkban. Iskolapszichológus utazó szakember lesz,
mindkét épületben azonos személy, heti egy-egy alkalommal. Eddigi tapasztalatok alapján
több időt kellene az iskolában töltenie.
Rendszergazda végzi az informatikai hálózat és eszközök működésének biztosítását az iskolai
rendezvények technikai hátterét biztosítja, valamint leltárfelelős adminisztráció feladatokat lát
el.
Iskolatitkár végzi a napi adminisztrációt, tanügyi, HR, irattárolás feladatait.
Szociális munkás: az intézményi gyermekvédelmi, szociális tevékenységet a családsegítő
központ szakembere támogatja az iskolában hetente egy alkalommal.
Könyvtáros: mindkét tagozaton ellátja a könyvtárosi feladatokat, végzi a tankönyvfelelősi
munkát. Könyvtárhasználati órát tart, szakórát tart a pedagógusok felkérésére velük közösen.
Szükség esetén helyettesít.

Munkarend:
Ügyeleti nyitva tartás 7,00-17,00 alsó- és felső tagozaton.
Csengetési rend: módosítás 2020. 09. 1-től:
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Csengetési rend:
óra

perc

ügyelet

szünet

perc

7,00-8,00

1.

8,00-8,45

45

8,45-9,00

15

2.

9,00-9,45

45

9,45-10,00

15

3.

10,00-10,45

45

10,45-11,00

15

4.

11,00-11,45

45

11,45-12,05

20

ebédszünet

5.

12,05-12,50

45

12,50-13,10

20

ebédszünet

6.

13,10-13,50

40

13,50-14,10

20

ebédszünet

7.

14,10-14,50

40

14,50-15,05

15

8.

15,05-15,45

40

15,45-16,00

15

9.

ügyelet

16,00-17,00

A hosszabb ebédszünetet az órarendben biztosítjuk.
Vezetői munkarend:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. 7,00-17,00
Tóth András intézményvezető
Petrik Csilla intézményvezető helyettes, alsó tagozat
Szabó József intézményvezető helyettes, felső tagozat
Fogadóórák:
Vezetői:
Tóth András

Szabó József
Petrik Csilla

egyeztetés alapján
egyeztetés alapján
egyeztetés alapján

Titkárság:
munkarend: 8,00-16,00, egyszemélyes ügyintézés folyik
fogadóóra: tanulóknak: tanórák közötti szünetekben
szülőknek: digitális ügyintézés zajlik elsősorban, illetve előre egyeztetett időpontban
személyes ügyintézést biztosítunk hétfő, kedd, csütörtök: 8,00 -16,00, szerda: 8,00-13,00
péntek: 8,00 - 14,00 órai időpontokban.
A napi munka folyamatosságának és zavartalanságának biztosítása érdekében.
A fontos esetekben természetesen a munkatársak elérhetőek más időpontban előre történt
egyeztetés szerint.
Beiskolázás:
Hatályos jogszabályok alapján
1. évfolyam
8. évfolyam, továbbtanulás, felvételi előkészítő: magyar, matematika, angol.
Felelős 1 - 4. évfolyamon: intézményvezető helyettes
5 - 8. évfolyamon: intézményvezető helyettes
Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
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Iskola egészségügyi ellátás:
Az iskola vezetése a Tankerület irányítása mellett megszervezi a dolgozók
munkaegészségügyi vizsgálatát.
Az iskola vezetése megszervezi a tanulók egészségügyi vizsgálatát, és az egészségügyi
prevencióját.
Rendelési idő
Dr. Csorba
Noémi
iskolaorvos
Mugits Mónika
védőnő
alsó tagozat
Mugits Mónika
védőn
felső tagozat

Hétfő
8,00-12,00

Kedd
-

Szerda
-

Csütörtök
-

Péntek

-

-

-

8,00-16,00

-

8,00-16,00

-

-

-

Érdekképviselet, kapcsolatrendszer:
1. Közalkalmazotti tanács:
Némethné Virág Gyöngyi elnök
2. Intézményi Tanács:
nevelőtestület tagja: Tóth András, Szabó József
Szatmáry László Bp. XVI Kerület Képviselő Testület tagja
Rendszeres egyeztetés történik a tanév során.
3. Szülői szervezet: Az intézményben iskolaszék nem működik.
A szülőkkel való szervezeti kapcsolat az iskolai szülői munkaközösség útján valósul meg.
Az SZMK képviselője: Dr Gróf Krisztián
Rendszeres egyeztetés történik a tanév során.
A tanév során a nevelőtestület minden erejével és képességével a tanulók eredményes
munkája és a munkaterv megvalósítása érdekében fog dolgozni.
„Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme.
Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.” (Wass Albert)

Bp. 2020. aug. 31.
Tóth András
intézményvezető
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