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1. Bázisintézményi célok: 

 jó gyakorlataink bemutatása érdeklődő szakmai közösségeknek 

 nyílt napok, bemutató órák megtartásával szakmai, módszertani tapasztalataink 
átadása 

 együttműködés minden olyan intézménnyel, mely szakmai tapasztalatait bővíteni 
szeretné, vagy megosztaná velünk 

 

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek: 

Az iskolában a személyi feltételek biztosítottak, jól képzett, innovatív kollégák 

szervezik és bonyolítják le a programokat. Külső kapcsolataink révén speciális 

feladatokhoz (zsűrizés versenyeken, előadások,  …) megfelelő szakembereket kérünk 

fel.  

Tárgyi feltételeinket az új építésű iskola (2011.) nagy sportcsarnoka és jól felszerelt 

tantermek biztosítják. 

 

 

3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek:  

- Regionális természeti8smereti vetélkedő az 5-8. évfolyam számára 

- Ignác-nap 

- Regionális Karácsonyi vásár 

- Iskolába csalogató program 
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4. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben  

Időpont Feladat Felelős Intézményi 
munkatársak 

Munkaforma Helyszín, max. 
létszám 

Célcsoport Tájékoztatás, 
kommunikálás 

Keletkező 
dokumentumok 

Ignác-nap Az iskola 
névadójáról 
elnevezett nap, 
amelyen a 
tanulók 
ügyességi 
feladatokban 
mérik össze 
tudásukat. 

Alsó tagozatos 
munkaközösség, 
osztályfőnöki 
munkacsoport 

pedagógusok foglalkozások, 
interaktív 
játékok 

Forgószínpad
, állomások 
feladatainak 
megfelelően 
az iskola 
udvarán, 
külső 
helyszínen 
létszám: 15 
fő 

érdeklődők  Program 
megküldése a 
POK-nak a 
rendezvény 
előtt 2 héttel; 
POK e-mailben 
továbbítja a 
célcsoport felé 
Intézmény: a 
program 
közzététele az 
intézményi 
honlapon 

elégedettség-
mérő lapok, 
jelenléti ív 

Regionális 
természet- 
ismereti 
vetélkedő  

Regionális 

természet-

ismereti  

vetélkedő 5-8. 

évfolyamos 

tanulóknak 

Zöld 

munkaközösség 

tanítók, tanárok 1-1 fő 5-6-7-8. 

osztályos 

tanulókból álló 

csoportok 

vetélkedője 

Algyői Fehér 

Ignác 

Általános 

Iskola,  

létszám 15 fő 

tanítók, 

tanárok, 

érdeklődők 

Program 
megküldése a 
POK-nak a 
rendezvény 
előtt 3 héttel; 
POK e-mailben 
továbbítja a 
célcsoport felé 
Intézmény: a 
program 
közzététele az 
intézményi 
honlapon 

elégedettség-
mérő lapok, 
jelenléti ív, 
fotók 
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Iskolába 
csalogató 
program: 
Regionális 
karácsonyi 
vásár: 2019. 
december 14.  

hulladék    
anyagból 
készült 
termékek 
vására 

Zöld 
munkaközösség 

tanítók, 
tanárok, JAM 
munkatársai 

vásár 
szervezése, 
hulladék 
anyagokból  
saját készítésű 
termékek 
árusítása, 
zsürizése 
(ötlet, 
fantázia, 
ökoság, …) 

Vásár az 
iskola 
tornacsarnok
ában: 
létszám:  
korlátlan 

Ökoiskolák, 
érdeklődők, 
szülők 

Program 
megküldése a 
POK-nak a 
rendezvény 
előtt 3 héttel; 
POK e-mailben 
továbbítja a 
célcsoport felé 
Intézmény: a 
program 
közzététele az 
intézményi 
honlapon 

elégedettség-
mérő lapok, 
jelenléti ív, 
fotók 

Iskolába 
csalogató 
program: 
Sportolj 
velünk! 2020. 
március 

Iskola 
bemutató, 
foglalkozás 
2020/2021. 
tanév leendő 
1. osztályosai 
részére: 2020. 
március 

Alsó tagozatos 

munkaközösség 

tanítók, 

napközis 

nevelők 

foglalkozások, 

interaktív 

játékok 

Forgószínpad, 

állomások 

feladatainak 

megfelelően 

az iskola 

tantermeiben 

létszám: 15 fő 

  Forgószínpad, 

állomások 

feladatainak 

megfelelően az 

iskola 

tantermeiben 

 


