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1. Bevezetés 
 

 

A 2017/2018. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így 

többek között: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 

70. § (2) bekezdés c) pontja,  

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, 

- 51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet, 

- a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet,  

- 2017. évi LXX. törvény valamint 

- a 2017. évi XCV. törvény 

alapján került összeállításra. 

 

 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 

 - az intézmény pedagógiai programja, 

 - az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, 

 - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. 

 

 

 

 

A munkatervvel kapcsolatban megvalósultak a szükséges véleményeztetési feladatok. 
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2. Feltételrendszer leírása 

2.1. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve tanévben ellá-

tandó feladatokra 

2.1.1. A 2017/2018-as tanévre vonatkozó változások, új feladatok 

 

Új definíció a külföldi iskolai kirándulás: 

 

„15a. Külföldi iskolai kirándulás: azonos nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszony-

ban álló legalább hét tanuló részvételével, a nevelési-oktatási intézménnyel foglalkoztatási 

jogviszonyban pedagógus- vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglal-

koztatott személy felügyeletével megszervezett a szomszédos államokban élő magyarokról 

szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó állam területére irányuló térítésköteles 

kirándulás,” 

A fogalom meghatározása lehetővé teszi a jövőben, hogy más ágazati jogszabályok, 

pl. közlekedésbiztonsági jogszabályok még fokozottabb védelemben részesítsék ezeket az 

utazásokat, még szigorúbb, még magasabb szintű követelményeket támasszanak a definíció-

nak megfelelő utazások során használt közlekedési eszközzel, a járművezetővel szemben. 

Ezen témakörhöz tartozik még két módosítás a törvényben, melyek a következők: 

„13. § Az Nkt. 59. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a köznevelési intézmény a tanu-

lónak okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel.” 

14. § Az Nkt. 32. alcíme a következő 59/A. §-sal egészül ki: 

„59/A. § A többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetében – külön jogsza-

bályban meghatározott - felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek, 

amelynek kedvezményezettje a tanuló.” 

A fenti szabályozásban újdonság az eddig nem szabályozott külföldi iskolai kirándulá-

sok esetében a köznevelési intézmény felelősségének megállapítása (általános kártérítési fele-

lősség előírása), továbbá a többnapos és a külföldi iskolai kirándulások esetében a felelősség-

biztosítás megkötésének az előírása.  

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók értékelés és a minősítés 

alól történő felmentésének megszűnése 

 

„56. § (1) A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti  

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöve-

ges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a 

minősítés alól.” 

„56/A. § A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztő foglalkoztatásban és az e törvény-

ben, továbbá jogszabályban meghatározott kedvezményekben részesülnek.” 

„97. § (1a) Az a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akit 2018. 

augusztus 31. napjáig a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítettek, a mentesítés időtartamának 

félbeszakadása nélkül, középfokú iskolai tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból, 
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tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesülhet. Az e bekezdésben foglaltakra 

az 56. § (1) és (2) bekezdésben foglalt szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.” 

 

A pedagógus képesítési előírások változása 

 

„A tantárgynak megfelelő szakmai tanár felsőfokú végzettségi szinttel és szakképzettséggel, 

felsőfokú végzettségi szinttel és a tantárgynak megfelelő, felsőoktatásban természettudomány 

képzési területen szerzett szakképzettséggel, …. rendelkező személy, aki vállalja a megfelelő 

tanári szakképzettség megszerzését, annak megszerzéséig, de legfeljebb egy alkalommal, vagy 

több egymást követő jogviszony esetén mindösszesen öt évig határozott időre foglalkoztatható, 

ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem 

tölthető be.” (Nkt. 99. § (16) bek.) 

 

2.1.2. A 2017/2018-as tanévre vonatkozó jogszabály-módosítások miatti feladatok 

 

Az intézményi önértékelés 

 

Az önértékelés során feladatunk a 2016/2017-es tanévre vonatkozó önértékelési terv 

megvalósításának értékelése. 

Az intézményi önértékelés tervezése során az előző évi tapasztalatok, valamint az öt 

évre szóló önértékelési program figyelembe vételével el kell készítenünk az éves, 2017/2018-

es tanévre vonatkozó önértékelési tervet. 

Figyelembe kell vennünk, hogy 2016. szeptember 1-től változott az intézményi önér-

tékelés, így a pedagógusokat már nem kell kétévente értékelni. Az új előírások alapján a pe-

dagógusuk értékelése öt évenként történik. 

 

A tervezési feladatok ellátásáért felelős az intézményi önértékelési csoport vezetője. A terv 

elkészítési határideje: 2017. szeptember 10. 

 

Az önértékelés megvalósítása során gondoskodni kell: 

- a pedagógus ellenőrzésről, 

- vezető ellenőrzésről – azoknál a vezetőknél, akiknél a vezetői megbízás második, 

vagy negyedik éve van,  

- a teljes körű intézményi önértékelés azon területeinek értékeléséről, melyeket az éves 

önértékelési terv alapján értékelni kell.  

 

Felelős: az önértékelési terv tartalmazza 

 Határidő: az önértékelési terv tartalmazza  

 

 

Szabályozott és ellenőrzött internet hozzáférés  

 

Magyarország Kormánya 2016-ban elfogadta a Magyarország Digitális Gyermekvé-

delmi Stratégiáját (DGyS). A DGyS kiemelt célja a tudatos, értékteremtő internethasználat 

támogatása, illetve a gyermekek és a személyiségi jogok védelmét szolgáló szabályok és in-

tézkedések érvényesítésének hangsúlyozása. 
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Ennek érdekében intézményünkben a gyermekek, tanulók számára hozzáférhető - in-

ternet-hozzáféréssel rendelkező - számítógépek a gyermekek, tanulók védelmét lehetővé tevő, 

könnyen telepíthető és használható magyar nyelvű szoftverrel vannak ellátva, a gyermek és 

tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődése védelme érdekében. 

Az új gépek vásárlása, illetve a meglévő gépek újratelepítése során, valamint a gépe-

ken található programok ellenőrzésekor továbbra is ügyelnünk kell arra, hogy a tanulók vé-

delmét biztosítsuk. 

A megfelelő szoftverek telepítése, új gép esetén a szoftverek kiválasztása és a szakmai 

követelmények szerint beszerzése az informatikai pedagógusok közreműködésével történik. 

 

Felelős: intézményvezető 

 Határidő: a tanévben folyamatos 

 

 

Mulasztások figyelemmel kísérése  

 

A korábbiakhoz hasonlóan fontos feladatunk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (4) - 

(5) bekezdése szerint a tanköteles tanulók igazolatlan mulasztásainak figyelemmel kísérése és 

a kötelező tájékoztatási, értesítési feladatok ellátása. 

Felkérésre részt kell vennünk a gyermekjóléti szolgálat által elkészítendő intézkedési tervek 

kidolgozásában a mulasztás okának feltárása, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiány-

zást kiváltó helyzet megszüntetése, és a tankötelezettség teljesítése érdekében. 

 

 

Feladatunk, hogy a betegségből eredő mulasztások számát csökkentsük az egészség megőr-

zésre és egészséges életmódra neveléssel.   

 

Felelős: osztályfőnök  

 Határidő: a tanévben folyamatos 

 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók  

 

A jelen tanévben is meg kell majd határoznunk a lemorzsolódással érintett tanulók kö-

rét, azaz azokat a tanulókat, akiknek: 

- a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti, vagy 

- a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat. 

 

Az érintett tanulóknál komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedéseket kell alkal-

maznunk. 

Feladatunk, hogy növeljük a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal való foglal-

kozások hatékonyságát, csökkentsük a lemorzsolódások számát. Ennek érdekében a tanórá-

kon fokozottan figyelünk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra, motiváljuk őket a ta-

nulásra. A tavalyi év tapasztalatai alapján különös gondot kell fordítanunk a hetedik osztályra 

a sok, közepes szint alatti tanuló tanulmányi munkájának segítésére. Félévkor és év végén 

összesített adatot kell szolgáltatni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról.  

 

Felelős: az adatszolgáltatásért: az intézményvezető 

   a lemorzsolódás megelőzéséért: a pedagógusok 

 Határidő: a tanévben folyamatos 
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Térítésmentes tankönyvellátás  

 

A köznevelési törvény 97. § (22) bekezdése kimondja, hogy a térítésmentes tankönyv-

ellátást első alkalommal a 2013/214-es tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók 

számára kellett biztosítani.  

Az idei módosítás alapján az általános iskola 1-8. évfolyamán a diákok ingyen kapják 

a tankönyveket. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát 

azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási 

napon, kifogástalan állapotban a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. 

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, 

valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve. Az 1. és 2. évfolyam tanulói minden évben új 

tankönyvet kapnak, melyek a tanulók tulajdonában maradnak. 

 

Felelős: tankönyvfelelős 

 Határidő: a tankönyvellátási szabályzat szerint 

 

 

Egész napos oktatás az általános iskolában   

 

Az általános iskolában a 2013/2014-es tanévtől gondoskodni kell az egész napos neve-

lés-oktatásról, melynek keretében a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban úgy kell meg-

szervezni a nevelés-oktatást, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 

óráig, vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben, gondoskodni 

kell a felügyeletről. 

 

Az előző évek tapasztalatai alapján kell az új tanévben is biztosítani az egész napos 

oktatást. 

Kiemelt figyelmet kell továbbra is szentelni arra, hogy: 

- a tanulók a következő napi tanórai foglalkozásokra megfelelően felkészüljenek, a 

felkészüléshez szükséges idő és feltételek biztosítva legyenek, 

- a tanulók a felkészülését szolgáló időn túli, intézményben töltendő időt változatosan, 

a tanulók előzetes igényét is figyelembe vevő foglalkozásokkal tölthessék. 

 

A foglalkozások körét a munkaterv további része tartalmazza.  

 

Megfelelően működik a tanulók egész napok oktatás alóli felmentésének rendszere, melyet a 

szülő kérelmezhet. Jellemző: 

- a teljes, a délutáni nem tanórai foglalkozások alóli felmentési igény, illetve 

- a tanuló más irányú elfoglaltsága miatti rendszeres (a hét meghatározott napjaira, és 

időszakaira vonatkozó) felmentési igény. 

 

Felelős: intézményvezető  

 Határidő: a tanévben folyamatos 

 

 

Az illetményalap emelkedése és az illetményeltérítés 

 

2017. szeptember 1-jétől az illetményalap tovább emelkedik. Az Nkt. 65. § (2) bekez-

dése szerint az illetményalap a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 

évi XC. törvény 61. §-a szerinti 101 500 Ft-os vetítési alap 



7 

 

a) középfokú végzettség esetén 120 %-a (121.800 Ft), 

b) alapfokozat esetén 180 %-a (182.700 Ft), 

c) mesterfokozat esetén 200 %-a (203.000 Ft). 

 

Az Nkt. 65. § (1a) bekezdése alapján a köznevelési intézmény vezetője a pedagógus 

munkavégzése színvonalát, munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési 

rendszer alapján meghatározza, és ennek figyelembevételével a munkáltatói jogot gyakorló 

tankerületi központ vezető a köznevelési intézmény vezetője javaslatára és egyetértésével – a 

teljes tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatá-

rozhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a köz-

ponti költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap 

- középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka (azaz 121.394 Ft), 

- alapfokozat esetén 174,5 százaléka (azaz 177.118 Ft), 

- mesterfokozat esetén 193,2 százaléka (azaz 196.098 Ft). 

 

Intézményünk nem élt ezzel a lehetőséggel, s a pótlékokat sem differenciálta. 

2.2. Helyzetelemzés  

 

Az iskolánk tanulóinak létszáma 2017/2018-as tanév indulásakor: 144 fő. 

 

Évfolyamonként egy osztály van. 

 

Az osztályok és az osztálylétszámok: 

 

Évfolyamok Osztályok 
Osztály 

létszámok 
Egyéb információ 

1. évfolyam 1. osztály 13 
Of.: Hohner Jusztina 

Oszt.tanító: Kreka Ágnes 

2. évfolyam 2. osztály 17 

Of.: Bozsokiné Lengyel Gyöngyi  

Oszt.tanítók: Kreka Ágnes, Sárköziné 

Kruppai Bernadett 

3. évfolyam 3. osztály 19 
Of.: Vörös Csaba Attiláné 

Oszt.tanító: Bertáné Szakálas Andrea 

4. évfolyam 4. osztály 19 
Of.: Fehér Józsefné 

Oszt.tanító: Sárköziné Kruppai Bernadett 

5. évfolyam 5. osztály 21 Of.: Isóné Poncsák Eszter 

6. évfolyam 6. osztály 16 Of.: Király Dóra 

7. évfolyam 7. osztály 23 Of.: Materné Mestyán Ildikó 

8. évfolyam 8. osztály 16 Of.: Fábiánné Szálkai Gabriella 

 

Összesen 144 fő, ebből 68 fő alsós, 76 fő felsős. 
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Az átlaglétszám osztályonként 18,000 fő, ami az előző évekhez képest ismét csökke-

nést mutat (tavaly 18,375 volt). Sajnos kevesebben járnak az alsó tagozatra, mint a felsőre (8 

fővel). Az első osztályban egy fő SNI-is tanulónk van, akit két főnek kell számítani, így érjük 

csak el ezen az évfolyamon a minimális osztálylétszámot. Mindezek alapján nagyon körülte-

kintő, tervezett és intenzív beiskolázási programot kell végrehajtanunk 2018 márciusáig.  

 

Napközi  

 A napközis foglalkozások összesen öt csoportban, az alsóban mind a négy évfolyamon 

egy-egy csoport; a felsőben az 5-8. osztályokból van egy 20 fős vegyes csoport.  

A napközis foglalkozásokat a foglalkozási tervek alapján tartják a pedagógusok. 

 

Az intézményben délután biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások: 

 

A szakkör,  

foglalkozás  

megnevezése 

Létszáma 

A költségek (térítésmentes/ 

költségtérítéses, ez esetben a 

fizetendő összegek) 

A szakkört,  

foglalkozást tartó 

személy neve 

Sportkör (íjászat, labda-

rúgás 5-8. o.) 
20 fő térítésmentes Kumli Tibor 

Énekkar (2-8. o.) 12 fő térítésmentes Takács Anna 

Angol fejlesztő foglalk. 

(6. és 8. o.) 

16 és 16 

fő 
térítésmentes Király Dóra 

Magyar kompetencia-

fejlesztő foglalk. (6. és 

8.o.) 

16 és 16 

fő 
térítésmentes 

Fábiánné Szálkai 

Gabriella 

Magyar tehetség- 

gondozó foglalk. (8. o.) 
4 fő 

térítésmentes Fábiánné Szálkai 

Gabriella 

Matematika fejlesztő 

foglalk. (6. és 8. o.) 

16 és 16 

fő 
térítésmentes Valiczkó Eleonóra  

Matematika tehetséggon-

dozó foglalk. (8. o.) 
4 fő térítésmentes Valiczkó Eleonóra  

 

Az iskolai énekkar (kórus) foglalkozásának időpontja keddenként 14 és 15 órakor 

van, és ebben az időintervallumban más tanórán kívüli tevékenységet nem tartunk az érintett 

tanulóknak. 

2.3. Tárgyi feltételek 

Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a sportpályánkon és a következő helyi-

ségekben látjuk el: 

- osztálytermek, 

- tornaterem, 

- számítástechnika szaktanterem, 

- logopédiai és fejlesztő terem, 

- könyvtár. 

 

Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékleteként meghatáro-

zott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal nagyrészt rendelkezik, de az eszkö-

zök, felszerelések egy része cserére szorul. 

 



9 

 

Nyári karbantartási, felújítási munkák: 

- az Ádándi Önkormányzat és a Siófoki Tankerület felújította a főépületben lévő  

vizesblokkot, 

- az Ádándi Önkormányzat felújíttatta a kézilabdapálya burkolatát, 

- az iskola karbantartói elvégezték a festési, meszelési, karbantartási munkákat, ahol 

szükséges volt, 

- az iskola takarítónői elvégezték a szükséges fertőtlenítési, nagytakarítási munkákat a 

tanévnyitóra. 

 

Szükség lenne, de megfelelő forrás hiányában egyelőre még nem volt lehetséges: 

- az iskola épületében a fűtés korszerűsítésére; 

- a tetők további szigetelésére, 

- az épületek hőszigetelésére, 

- az épületek környékéről a csapadékvíz elvezetésére. 

 

A tárgyi feltételek biztosításáért felelős: az intézményvezető; határidő: a tanévben folyamatos. 

2.4. Személyi feltételek, vezetés 

2.4.1. Az intézmény dolgozói 

 

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 19 fő.  

A főállású dolgozók munkakörönként: 

 

 

Munkakör létszám (fő) 

intézményvezető 1 

intézményvezető helyettes 1 

pedagógus 13 

pedagógiai asszisztens 0 

iskolatitkár 1 

rendszergazda 0 

takarító 2 

portás 0 

karbantartó 1 

 

 

Ebből 

- a pedagógusok létszáma 15 fő, 

- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 4 fő. Ez utóbbiból a fizi-

kai dolgozók száma: 3 fő, 1 fő a pedagógiai munkát közvetlen segítő iskolatitkár, 

- egy fő közfoglalkoztatott segíti az udvar és az épületek karbantartását. 

 

Új pedagógus a tantestületben Fábiánné Szálkai Gabriella, aki a GYES-en lévő Var-

ga Beátát helyettesíti teljes munkaidőben, egy év határozott idejű kinevezéssel. Magyar nyelv 

és irodalmat, valamint erkölcstant tanít. Osztályfőnök a 8. osztályban és tart napközis foglal-

kozásokat is. 
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Az utazó pedagógusok a 2017-18-as tanévben és az általuk iskolánkban ellátott fel-

adataik: 

 

- Pap László utazó pedagógusként áttanít iskolánkba technika és életvitelt az 5-7. 

évfolyamokon, 

- Somi Levente utazó pedagógusként áttanít iskolánkba informatikát a 7-8. évfo-

lyamokon,  

- Grósz Zsófia utazó gyógypedagógusként látja el a BTM-es tanulókat, 

- Hajdu Jánosné Vidovszky Katalin utazó gyógypedagógusként lát el egy elsős, 

egy második és egy harmadik osztályos SNI-s tanulót, 

- Lengyeltóti László utazó gyógypedagógusként lát el egy hatodik és egy hetedik 

osztályos SNI-s tanulót, 

- Papp István utazó pedagógusként tartja a gyógytestnevelést, 

- Probszt Erika Magdolna utazó pedagógusként látja el az iskolapszichológusi fel-

adatokat, 

- Kissné Tóth Andrea utazó pedagógusként látja el a logopédiai feladatokat, 

- Hunyadi László hittanár látja el a katolikus hit- és erkölcstan oktatását, 

- Boruss Mária lelkipásztor látja el a református hit- és erkölcstan oktatását, 

- Lampért Gábor lelkész látja el az evangélikus hit- és erkölcstan oktatását. 

 

Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: 

 

Pedagógus neve 

Magasabb  

vezető/vezető 

beosztás 

Tanított 

tantárgyak és osztá-

lyok 

Szakkörök és 

foglalkozások 

tartása 

Egyéb felada-

tok, funkciók* 

Torda János 
intézmény-

vezető 
- Informatika:5-6. oszt. 

- Fizika 7-8. oszt. 
 LVT felelős 

Materné 

Mestyán Ildikó 

intézmény- 

vezető-hely. 

- Kémia 7-8. oszt. 

- Földrajz 7-8. oszt. 

- Természetism. 6. oszt. 

- Osztályfőnöki óra: 7. o. 

 

BECS-tag, osz-

tályfőnök a 7. 

osztályban 

Bozsokiné Len-

gyel Gyöngyi 

tanító 

(magyar műv. 

ter.) 

- Magyar nyelv és iroda-

lom: 2. oszt. 

- Matematika: 2. oszt. 

- Erkölcstan: 2. oszt. 

Egyéni fejlesztő 

foglalk. 2. o. 

Osztályfőnök a 2. 

osztályban, KT-

tag, gyermek- és 

ifjúságv. felelős 

Sárköziné 

Kruppai Ber-

nadett 

tanító (gya-

kornok) 

- Matematika 4. oszt. 

- Életvitel és gyakorlat:  

  4. oszt. 

- Testnevelés 2. és 4. oszt. 

Egyéni fejlesztő 

foglalk. 4. o. 
 

Bertáné  

Szakálas And-

rea 

tanító 

- Matematika 3. oszt. 

- Környezetism. 3. oszt. 

- Vizuális kultúra 3. oszt. 

- Életv. és gyak.:  3. oszt. 

- Informatika 3. és 4. o. 

Egyéni fejlesztő 

foglalk., tehetség-

gondozás 3. o. 

Alsós mkv., isko-

lai könyvtáros, 

szakszervezeti 

titkár, BECS-tag 

Vörös Csabáné 

tanító  

(testnevelés 

szakkoll.) 

- Magyar nyelv és iroda-

lom: 3. oszt. 

- Testnevelés 3. oszt. 

- Erkölcstan: 3. oszt. 

Egyéni fejlesztő 

foglalk. 3. o.  

Osztályfőnök a 3. 

osztályban, tan-

könyvfelelős 
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Pedagógus neve 

Magasabb  

vezető/vezető 

beosztás 

Tanított 

tantárgyak és osztá-

lyok 

Szakkörök és 

foglalkozások 

tartása 

Egyéb felada-

tok, funkciók* 

Fehér Józsefné 

tanító 

(technika 

szakkoll.) 

- Magyar nyelv és 

  irodalom: 4. oszt. 

- Környezetism.: 4. oszt. 

- Erkölcstan: 4. oszt. 

- Vizuális kultúra 4. oszt. 

Egyéni fejlesztő 

foglalk., tehetség-

gondozás 4. o. 

Osztályfőnök a 4. 

osztályban 

Király Dóra 

 

tanító 

(angol 

műv.ter.); 

tanár 

- Angol ny.: 4-8. oszt. 

- Osztályfőnöki óra: 6. o. 

Angol szakkör 3. o. 

Angol fejlesztő. 

foglalk., tehetség-

gondozás (5 - 8. o.) 

Osztályfőnök a 6. 

osztályban; nap-

közis csoportfele-

lős (felsősöknél); 

honlap-felelős, 

Kreka Ágnes tanító 

- Magyar nyelv és 

  irodalom: 1. oszt. 

- Vizuális kultúra 2.o. 

- Ének: 1-2. oszt. 

- Környezetism.: 2. oszt. 

- Életvitel és gyakorlat:  

  1-2. oszt. 

Egyéni fejlesztő 

foglalk., 1. o. 
 

Hohner  

Jusztina 

tanító  

(rajz és viz. 

kult. műv. 

ter.) 

- Matematika: 1. oszt. 

- Környezetism.: 1. oszt. 

- Erkölcstan: 1. oszt. 

- Vizuális kult. 1. és 5. o. 

- Testnevelés: 1. o.. 

Egyéni fejlesztő 

foglalk., 1. o. 

Osztályfőnök az 1. 

osztályban; 

DÖK-patronáló 

pedagógus, 

BECS-tag 

Fábiánné Szál-

kai Gabriella 
tanár 

- Magyar nyelv és 

  irodalom: 5-8. oszt. 

- Erkölcstan: 5-8. oszt. 

- Osztályfőnöki óra: 8. o. 

Magyar komp. fejl. 

foglalk. (6. és 8.o.), 

magyar tehetségg. 

foglalk. (8. o.) 

Osztályfőnök a 8. 

osztályban, pálya-

választási felelős, 

Facebook oldal 

felelős 

Takács Anna tanár 
- Ének-zene: 3-8. oszt. 

- Rajz és vizuális kultúra:  

  6-8. oszt. 

Énekkar (2-8. o.) 

Egyéni fejlesztő 

foglalk., (2-8. o.) 

Énekkar-vezető, 

BECS-tag 

Isóné Poncsák 

Eszter  
tanár 

- Történelem, társadalom 

és állampolgári ismeretek 

  5-8. oszt. 

- Hon- és népismeret:  

 5. oszt. 

- Osztályfőnöki óra:  

 5. oszt. 

Történelem fejlesz-

tő foglalk.  

(5-8. o.) 

Osztályfőnök az 5. 

osztályban, felsős 

mkv., BECS-tag,  

Valiczkó Eleo-

nóra 
tanár - Matematika 5-8. oszt. 

Matematika fejl. 

foglalk. (6. o.) 

Matematika tehet-

séggondozó fogl. 

(8. o.) 

 

Kumli Tibor tanár 

- Testnevelés és sport:  

  5-8. oszt. 

- Biológia és egészségtan 

  7-8. oszt. 

- Természetismeret 5. o. 

Sportkör (5-8. o.) Diáksport-felelős 

Megbízási szerződéssel 

- - - - - 
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Pedagógus neve 

Magasabb  

vezető/vezető 

beosztás 

Tanított 

tantárgyak és osztá-

lyok 

Szakkörök és 

foglalkozások 

tartása 

Egyéb felada-

tok, funkciók* 

Utazó pedagógusok 

Pap László  
(Ságvári Szilády 

Áron Általános és 

Alapfokú Művésze-

ti Iskola) 

tanár 
- Technika és életvitel  

   5-7. oszt. 
  

Somi Levente 
(Ságvári Szilády 

Áron Általános és 

Alapfokú Művésze-

ti Iskola) 

tanár - Informatika 7-8. o.   

 

2.4.2. A vezetői beosztások 

 

A vezetői beosztásokban változás nem történt:  

 

- Torda János intézményvezető 

- Materné Mestyán Ildikó intézményvezető-helyettes 

- Bertáné Szakálas Andrea alsós munkaközösség-vezető 

- Isóné Poncsák Eszter felsős munkaközösség-vezető 

 

 

2.4.3. A pedagógusok munkafeltételei 

 

A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek. 

 

A munkafeltételekkel kapcsolatos tanévre vonatkozó konkrét feladataink: 

 

 - továbbra is fejleszteni az IKT-s eszközökkel való ellátottságot, 

 - digitális tananyagok beszerzése, 

 - digitális tanítási módszertan fejlesztése, 

 - szertárak fejlesztése. 

 

 

2.4.4. A közalkalmazottak továbbképzése 

 

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötele-

ző. Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására rendelkezik:  

- a 2013/2018. évekre vonatkozó továbbképzési programmal,  

- a továbbképzési program alapján a 2017-18-as tanévre vonatkozó beiskolázási terv-

vel.  
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A tanévben a következő kollégák az alábbiak szerint fognak továbbképzésben részt venni: 

 

A továbbképzés jellemzője 
Az érintett pedagógus 

neve 

A képzés finanszírozása 

(intézmény/önköltséges/vegyes) 

Közoktatási vezető szakvizs-

ga  
Materné Mestyán Ildikó önköltséges 

30 órás akkreditált módszer-

tani 
Kreka Ágnes Dóra intézmény 

 

A 2017-18-as továbbképzési tervben szerepel:  

 Bertáné Szakálas Andrea 60 órás, az Erkölcstan tantárgy tanításához szükséges to-

vábbképzése, de Fábiánné Szálkai Gabriella alkalmazásával nincs rá szükség és kép-

zés sem indult az elmúlt időszakban 

 Materné Mestyán Ildikó a közoktatási vezető szakon az utolsó tanévet kezdte meg 

 Vörös Csabáné tanévre tervezett 30 órás képzése az év első felében már megvalósult 

 Kreka Ágnes Dórának a tanévre tervezett 30 órás módszertani továbbképzése még 

hátravan, teljesítése a tanév folyamán fog megvalósulni. 

A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzés-

ben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése. 

 

A továbbképzések biztosításáért 

Felelős: intézményvezető  

 Határidő: a tanévben folyamatos 

 

 

2.4.5. Közalkalmazotti jogviszony 

 

A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következő feladataink vannak a tanévkez-

déshez kapcsolódva: 

 - munkaköri leírások felülvizsgálata, 

 - felkészülés Bertáné Szakálas Andrea 2017. évi általános pedagógusminősítési eljá-

rására, a pedagógus portfólió elkészítésére, 

- felkészülés a 2018. évi intézményvezetői pedagógiai-szakmai ellenőrzésre (tanfel-

ügyeleti ell.) 

 - felkészülés a 2018. évi intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzésre (tanfelügyeleti 

ell.) 

 

A felülvizsgálatok irányításáért felelős: az intézményvezető; határidő: szeptember 15., 

illetve a tanévben folyamatos. 

 

 

2.4.6. A munka szervezése 

 

A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével szervezzük 

meg. A munkaközösségek munkatervét be kell építeni az iskolai munkatervbe. 
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A munkaterv alapján személyekre lebontva el lehet készíteni a személyre szóló feladatmeg-

osztást. 

 

A pedagógusok munkáját: 

- havi időkeret alapján kell elszámolni, nyomon követni, 

- heti időkeret alapján figyelemmel kell kísérni az elrendelt többletmunka korlátozások 

érvényesülését, valamint a munkaidő-beosztás jogszabályi követelményeinek teljesü-

lését. 

 

Feladatunk: 

- éves munkaterv elkészítése, és a fenntartónak való megküldése, 

- a személyre szóló feladatok elkészítése,  

- a havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése, az időkeret tel-

jesítésével kapcsolatos elszámolás, (munkaidő-nyilvántartás), 

- a heti időbeosztás figyelemmel kísérése, az elvégzett munka ellenőrzése, szükség 

szerint a tervek korrekciója. 

A feladatellátás szervezéséért 

 

Felelős: intézményvezető  

 Határidő: a tanévben folyamatos 

 

2.5. Pénzügyi feltételek 

A köznevelési törvény 88. §-a rendelkezik a köznevelési rendszer finanszírozásáról. A 

hivatkozott jogszabályhely alapján a köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fede-

zetet 2017. január 1-től 

  - az állami költségvetés és 

- a fenntartó biztosítja. 

Az intézmény költségvetését ezen felül kiegészítheti bevételi forrásként: 

- pályázati források, 

- tanterem, szaktanterem, tornaterem, ebédlő bérbeadása. 

 

Feladatunknak tartjuk: 

 - a 2017. évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást,  

- a 2018. évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítését, illetve olyan 

költségvetési javaslat összeállítását, mely a lehetőségekhez képest a legtöbb intézmé-

nyi cél megvalósítását elősegíti,  

- a pályázati tevékenységet, s a különböző pályázati források megszerzését. Jelenlegi  

pályázataink:  

a) „Határtalanul! Program”: sikeres a pályázat. 

b) Testvériskola pályázat „Együtt, testvérként” - iskolaközi szemléletformáló 

program: elbírálás alatt. 

c) Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása: elbírálás alatt. 

d) Menő-menza: elbírálás alatt. 

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási működési feltételek biztosításáért  

Felelős: intézményvezető  

 Határidő: a tanévben folyamatos  
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2.6. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok 

 

Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: 

 - a Szervezeti és Működési Szabályzat tanév eleji felülvizsgálata,  

 - a Pedagógiai Program felülvizsgálata, 

- a Házirend felülvizsgálata a tavalyi tanév tapasztalatai alapján, és módosítás esetén a 

házirend közzététele és átadása az érintetteknek: 

  - a tanévkezdés előtt, valamint 

  - a beiratkozások előtt,  

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás 

a tanévkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók és a dolgozók ré-

szére),  

- az intézményben működő szervezetek szervezeti dokumentumai felülvizsgálatának 

segítése, 

- különös közzétételi lista szükség szerint, de legalább tanévenkénti felülvizsgálata. 

 

A felülvizsgálatokért 

Felelős: intézményvezető  

 Határidő: a fentiekben meghatározott időpontok, illetve a tanévben folyamatos. 
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3. A minőségirányítási programból és az intézményi önértékelés-

ből fakadó feladatok 

3.1. Minőségirányítási program 

Intézményünkben a korábban működtetett, de ma már az iskolák számára nem kötele-

ző minőségirányítási program eredményeit, tapasztalatait, jól bevált módszereit lehetőség sze-

rint fel kell használni 20/2012. EMMI rendelet szerinti intézményi önértékelési rendszer be-

vezetésében. 

Feladatunk: a minőségirányítási rendszer belső erőforrásokon alapuló pedagógiai értékelő 

tevékenységének felhasználása az önértékelési rendszer kiépítésében  

 

 

A feladatok ellátásáért 

Felelős: intézményvezető és a volt minőségirányítási csoport vezetője 

 Határidő: a tanévben folyamatos 

3.2. Az intézményi önértékelésből fakadó feladatok 

Kiemelt feladat: 

- a belső önértékelési csoport (BECS) működtetése, 

- az önértékeléshez kapcsolódó helyi elvárások meghatározásának módosítása azokban 

az esetekben, melyek az értékelés során gondot jelentettek, 

- a 2017/2018-as tanévre vonatkozó önértékelési terv elkészítése,  

- az önértékelési feladatok terv szerinti ellátása, 

- a vonatkozó elektronikus felületre a feltöltési, adatrögzítési kötelezettség teljesítése, 

- felkészülés az intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre, a szüksé-

ges feladatok és adatfeltöltések elvégzése. 

 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban is fontos, hogy az intézményünk megfelelő: 

- Pedagógiai Programmal,  

- Szervezeti és Működési Szabályzattal,  

- Munkatervvel, 

- Továbbképzési Programmal és Továbbképzési Tervvel rendelkezzen. 

 

A feladatok ellátásáért  

Felelős: intézményvezető, a BECS vezetője 

 Határidő: a tanévben folyamatos 
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4. Pedagógiai feladatok 

4.1. Az egész napos oktatás megszervezése 

Feladatunk, továbbra is az egész napos oktatás megszervezése.  

 

Az egész napos tanórák és foglalkozások rendszerét úgy kell kialakítani, hogy: 

- az segítse a hatékony tanórai munkát, így a tanórák elsősorban délelőtt kerüljenek 

megtartásra, 

- az egyéb foglalkozások között legyen megfelelő számú foglalkozás a tanulók önálló 

felkészülésére (napközi, illetve tanulószobai foglalkozás jelleggel), 

- az egyéb foglalkozások között kerüljenek megszervezésre a felkészítést, illetve a te-

hetséggondozást biztosító foglalkozások,  

- a nem kötelező tanórai foglalkozások során a tanulói igények (érdeklődési körök) fi-

gyelembe vételre kerüljenek. 

 

A korábbi évek tapasztalatai alapján külön figyelmet kell szentelnünk az alábbiaknak: 

- olyan délutáni elfoglaltságok szervezése, melyeken szívesen részt vesznek a tanulók, 

a kevésbé népszerű elfoglaltságok megújítása, illetve felváltása újakkal,  

- a tanulók felkészüléséhez szükséges körülmények fokozatos javítása: 

- felkészülést lehetővé tévő rend biztosítása,  

- pedagógiai segítség nyújtása, 

- könyvtárhasználati lehetőség biztosítása, 

- informatikai eszközök használatának lehetővé tétele.  

 

Az egész napos oktatás megszervezéséért 

Felelős: intézményvezető  

Határidő: a tantárgyfelosztás elfogadásának időpontja, majd azt követően a tanév-

ben folyamatos 

4.2. A Pedagógiai Programból fakadó feladatok 

Alapkészségek fejlesztése: 

 

- szövegértő olvasás – az év során minél több időt kell fordítani az olvasásra. Min-

den osztályban év elején fontos felmérni a szövegértő olvasást, így láthatjuk az 

eredményességet  

Felelős: minden pedagógus 

 Határidő: folyamatos 

 

- hangos, kifejező olvasás mérése év elején az 5. osztályban 

Felelős: Fábiánné Szálkai Gabriella 

Határidő: szeptember 

 

- helyesírás, matematika mérése év elején az 5. osztályban 

Felelős: Fábiánné Szálkai Gabriella, Valiczkó Eleonóra 

 Határidő: szeptember 
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- 8. osztályban év végén magyarból és matematikából kimeneti mérés 

Felelős: Fábiánné Szálkai Gabriella, Valiczkó Eleonóra  

 Határidő: június eleje 

 

- Az első évfolyamos tanulók körének felmérése, akiknél az óvodai jelzések, ill. a 

tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hang-

súlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanítók indokoltnak 

látják az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus 

Fejlődésvizsgáló Rendszer alkalmazását. 

Felelős: Hohner Jusztina 

Határidő: október 13. 

 

- országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és matemati-

kai alapkészségek fejlődését, a 6. és 8. évfolyamokon. 

Felelős: Bertáné Szakálas Andrea, Materné Mestyán Ildikó 

Határidő: május 23. 

 

- Idegen nyelvi készségek fejlesztése KER A2 szint a 8. évfolyamon (angol) 

Célként kell elérni, hogy minden tanévben folyamatosan néhány gyermek alapfokú 

nyelvvizsgát tegyen. 

 Felelős: angol nyelvet tanító tanár: Király Dóra 

 Határidő: folyamatos 

 

- országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az angol nyelvet első idegen 

nyelvként tanulók körében az angol nyelvi szövegértési készséget. Csak írásban 

történik a felmérés a 6. és 8. évfolyamokon.  

Felelős: Király Dóra, Bertáné Szakálas Andrea, Materné Mestyán Ildikó 

Határidő: május 16. 

 

- az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális peda-

gógiai segítségnyújtás (5 gyermek) 

 Felelős: Hajduné Vidovszky Katalin és Lengyeltóti László gyógypedagógusok 

 Határidő: folyamatos 

 

Környezet: 

 

Az iskolai környezet fokozottabb védelme érdekében sűrűn fel kell hívni a gyermekek 

figyelmét, hogy ne tördeljék a fák, bokrok ágait, a szemetet a szeméttartóba tegyék, ne 

rongálják az iskola épített környezetét. Rendesebb osztálykörnyezet, tisztább iskola a 

cél. 

 Felelős: osztályfőnökök 

 Határidő: folyamatos 

Házi versenyek: 

 

Meseolvasó, népdaléneklési, versmondó (alsós, felsős), nyelvi, matematikai versenyek 

rendezését tervezzük a tanév folyamán.  

 Felelős: Bertáné Szakálas Andrea, Isóné Poncsák Eszter munkaközösség-

vezetők 

 Határidő: folyamatos 
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Az olvasási kedv és a helyesírás javítása: 

 

Lehetőség szerint minden pedagógus nevelje a gyerekeket az olvasás szeretetére. Eh-

hez kellene a sok gyakorlás, hogy a napi feladatokon túl a tanuló szívesen vegye kezé-

be a könyvet a kötelező olvasmányon felül is. Az osztályfőnökök és a magyar tanár is 

sokat tehet ennek érdekében. Az iskolai, órai helyesírás gyakorlásán kívül otthon is 

foglalkozzanak a helyesírás javításán. Könyvekből, újságokból tollbamondás után, 

vagy másolás útján is tanulhatnak. Minden nevelő kötelessége, hogy kijavítsa a he-

lyesírást dolgozat írásakor. A hibákat kijavítva, többször írják le, hogy rögződjön ben-

nünk a helyesen írandó szó. 

Felelős: minden pedagógus 

 Határidő: folyamatos 

 

Pedagógiai Program, SzMSz, Házirend szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása: 

 Felelős: intézményvezető 

 Határidő: évente 

 

Esélyegyenlőségi program végrehajtása: 

Felelős: minden pedagógus 

 Határidő: folyamatos 

 

SNI-s tanulók nyomon követése, fejlesztési tervek: 

Felelős: Hajdu Jánosné Vidovszky Katalin és Lengyeltóti László gyógypedagógusok 

 Határidő: folyamatos 

 

Alapvető viselkedési normák megértetése, betartatása. Magatartás javítása: 

 

A durvaság, csúnya beszéd kerülése. Ösztönözni kell a gyerekeket arra, hogy vereke-

dés helyett a párbeszéd megtalálásával megoldást találjanak a problémákra. Az egy-

más iránti tisztelet, türelem tolerancia fejlesztése, mélyítése. 

 Felelős: minden pedagógus 

 Határidő: folyamatos 

 

Érzelmi nevelés: 

 

Tapasztalataink – melyeket szülői értekezlet, családlátogatások, gyerekek elbeszélései 

alapján – szerzünk, a gyerekek egy része ingerszegény környezetből jön. A szülők 

nem tudnak, vagy nem is akarnak gondot fordítani gyermekükre, nem nagyon érdek-

lődnek tanulmányaikról, vagy csak látszat érdeklődést színelnek. Tanácsainkat ugyan 

jobb esetben meghallgatják, de nem fogadják meg. Ezen a téren is sok-sok tennivalója 

van, minden tanítónak, tanárnak. Az irodalmi szemelvényeken keresztül, filmek nézé-

se kapcsán lehet jól kiaknázni ezt a területet. Szituációs játékok keretében osztályfő-

nöki, etika és erkölcstan órákon, vagy délutáni foglalkozásokon is példát adhatunk ta-

nulóinknak. Sokszor egy-egy jó szó, simogatás, vagy spontán megnyilatkozás is sokat 

segíthet. 

Az érzelmi neveléssel szoros kapcsolatban van az önkritika fejlesztése is. Legyenek a 

gyerekek igényesek munkájukra, vegyék észre hibájukat s javítsák azokat. Felelések 

alkalmával azt szépen gyakorolhatjuk, és pozitív irányba fejleszthetjük is. Ugyanúgy 

az írásbeli házi feladatok megírása kapcsán is lehet kritikát gyakorolni. A házi feladat 

hibátlansága, ill. tetszetőssége, a füzetek külalakja kapcsán is. 
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 Felelős: minden pedagógus 

 Határidő: folyamatos 

 

Önálló tanulás fejlesztése: 

 

Fontos a tanulás során, hogy a pedagógus lehetőség szerint megtalálja a megfelelő 

módszert minden gyerekre. Irányíthatják őt a napközis foglalkozások során, esetleg 

tanácsokat adhatnak az otthoni tanulásra vonatkozóan is. A számonkérés során kide-

rül, hogy a módszer alkalmas-e a gyermek tanulását elősegíteni, ellenkező esetben új 

dologgal próbálkozzunk náluk. 

 Felelős: minden pedagógus 

 Határidő: folyamatos 

 

Közösségformálás: 

A nevelés összetett dolog. Nem lehet egy-egy területét fejleszteni komplexen. Az osz-

tálytanítóknak, osztályfőnököknek van nagy szerepe és feladata. Az osztályközösség 

fejlesztése szociometriai felmérések után valósulhat meg. Kiemelt feladat kell, hogy 

legyen minden közösségben a „minden gyerek egyenrangúságának elve”. Ne nézzék le 

egymást a tanulók, mert nem egyenlő anyagi és szociokulturális környezetből jöttek. 

Ne csúfolják egymást. Legyenek toleránsak, megértőek, türelmesek, segítőkészek 

egymással. 

 Felelős: osztályfőnökök 

 Határidő: folyamatos 

 

Önművelési igény felkeltése: 

A napi feladatokhoz a könyvekből tanultak mellett szükség lehet egyéb információkra 

is. A jobb tanulóktól elvárható, hogy plusz feladatokat végezzenek. Ezekhez az anya-

got megszerezhetik az iskolai könyvtárból, a pedagógusok által ajánlott könyvekből, 

folyóiratokból és az internetről. 

Felelős: minden pedagógus 

 Határidő: folyamatos 

 

4.3. Tanulmányi és egyéb versenyek 

4.3.1. Tanulmányi versenyek 

 

A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet alapján jelen munka-

tervünkben kell meghatározni azokat a tanulmányi versenyeket, melyekre intézményünk fel-

készíti a tanulókat. 

 

Feladatunk az alábbi versenyekre való felkészítés. 

   
- Alapműveleti matematika verseny 

- Gyerekerdő-Kerekerdő Alapítvány Madarak, fák, napja verseny (levelező) 

- Orchidea-Pangea matematika verseny 

- „Szépen, helyesen” helyesíróverseny 

- TITOK levelező versenyei 

- „Hajlik a meggyfa” népzenei verseny 
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- Bendegúz levelezőversenyei különböző tantárgyakból (nyelvész, angol, stb) 

- Mozaik-os levelező verseny 

- „Szép Magyar Beszéd” 

- Vass Lajos népdaléneklési verseny 

- Országos történelem verseny 

- Pindúr-Pandúr közlekedési verseny, Budapest 

- Föld Napja (Krúdy) 

- Katasztrófavédelmi vetélkedő (Siófok) 

- K&H Vigyázz, Kész, Pénz! vetélkedő 

- Kálti Márk történelmi levelező verseny 

 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

 Határidő: folyamatos 

 

Sportversenyek: atlétika, mezei futóversenyek, foci, diákolimpia, Kiliti Kupa, meg-

hívásos versenyek, Széchenyi Kupa 

 

Felelős: Kumli Tibor, Vörös Csabáné 

 Határidő: folyamatos 

 

4.3.2. Egyéb versenyek 

Ebben a tanévben is megrendezzük a házi versenyeket, és jelentkeznek a tanulóink a 

különböző levelező és egyéb versenyekre: 

Intézményünk a következő – nem tanulmányi versenyek csoportjába tartozó – verse-

nyeket szervezi meg már hagyományosan: 

 

- Alsós, felsős versmondó verseny 

- Népdaléneklés házi verseny 

- Mikulásvetélkedő 

- Területi szavalóverseny (Ságvár-Nagyberény-Ádánd) 

- Matematikai, helyesírói versenyek 

- Fekete István vetélkedő 

 

Iskolánk nem csak a helyi szervezési versenyeken veszt részt, hanem szorgalmazza más in-

tézmények által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös szervezését. 

Ilyen versenyek:  

- Föld Napja vetélkedő (Siófok, Krúdy) 

- Föld Napja (Nagyberény 

- Reich Károly rajzverseny (Balatonszemes 

- Meseolvasó verseny (Széchenyi, Siófok 

- Ének verseny (Siófok) 

Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: 

- saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása,  

- felkészülés más által szervezett versenyekre, illetve közreműködés a versenyeztetés-

ben. 

 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

 Határidő: folyamatos 
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Diákolimpia 

 

Intézményünk vállalja a tanulók diákolimpiai versenyre történő felkészítését, az aláb-

biak szerint: 

 

Diákolimpiai szám 
Felkészítő tanár ne-

ve 

A versenyen várha-

tóan induló tanuló 

létszám (fő) 

Teremfoci IV. kcs.  Kumli Tibor 12 fő 

Kisiskolák sportversenye (labdarúgás,  

kézilabda) 

Kumli Tibor 12fő fiú és 10 fő  

leány 

 

 

Felelős: Kumli Tibor, Vörös Csabáné 

 Határidő: folyamatos 

 

 

A tanév rendjéről szóló rendeletben nem szereplő versenyek, és a diákolimpiai részvétel 

feltételei 

 

Intézményünk a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 9. 

§ (3) bekezdése alapján a rendelet jegyzékében nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá a 

diákolimpiára történő felkészítést a szükséges: 

- véleményeztetési feladatok, illetve 

- fenntartói egyetértés beszerzését 

követően szerepelteteti a jelen munkatervben. 

 

Kikérésre került: 

- az iskolai szülői szervezet, 

- a diákönkormányzat és 

- az intézményi tanács  

véleménye. 

 

Az érintett szervezetek támogatták a versenyekre való felkészítést. 

 

A fenntartó a munkaterv elfogadásával egyetértését adja a versenyek munkatervben való sze-

repeltetéséhez. 

4.4. Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés 

4.4.1. Kompetenciamérések 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intéz-

mények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2017/2018. tanévben országos 

mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai esz-

köztudás fejlődését: 

- a hatodik és 

- a nyolcadik évfolyamon 

valamennyi tanulóra kiterjedően. 
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A hatodik és a nyolcadik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához 

szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban 

az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az előző 

bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.  
 

A felmérésre 2018. május 23-án kerül sor, mely nap tanítási napnak minősül, melyet 

az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, és részükre- a művészeti és a test-

nevelés órák kivételével - kötelező tanórai foglalkozás nem szervezhető. 

 

A méréshez szükséges adatokat az Oktatási Hivatal részére 2017. november 24-ig kell 

megküldenünk. 

 

A korábbi évek kompetencia mérésének tapasztalatai alapján tantestületünk a követke-

ző feladatokat határozta meg magának a kompetencia alapú oktatás eredményesebb megvaló-

sításáért. 

 

Feladataink: 

 - a tanulók felkészítése, 

 - az adatszolgáltatás, 

 - a mérés megszervezése, 

 - a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során. 

 

Felelős:  az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy 

Határidő: folyamatos, az előzőekben meghatározottak szerint 

A negyedik, hatodik, nyolcadik évfolyamokon az eddigi tanévekhez hasonlóan kiemelt 

feladatnak tartják pedagógusaink a kompetencia alapú oktatást. A legnagyobb hangsúlyt ma-

tematika és magyar órákon, differenciáló foglalkozásokon fektetnek erre szaktanáraink; kom-

petencia alapú feladatlapokat, tankönyveket is használnak a felkészüléshez. A többi tantárgyat 

tanító pedagógusok is segítik a munkát az alábbiak szerint: 

 - szövegértő, lényegkiemelő olvasás fejlesztése; 

 - grafikonok, táblázatok elemzése; 

 - önálló feladatmegoldó képesség erősítése. 

 - állandó, folyamatos gyakorlás, szövegértést fejlesztő gyakorlatok minden évfolya-

mon 

 - olvassanak és értelmezzenek olyan szövegeket, amelyek előfordulnak a tesztfüzetek-

ben 

 - kellőképpen motiváljuk őket arra, hogy törekedjenek jó szintű munkára, még akkor 

is, ha nem kapnak érte érdemjegyet. 

A 2016/2017-es tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkész-

ség, képességmérésről az Oktatási Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi 

adatok alapján elemezni kell majd az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az 

azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttér-

indexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájá-

nak hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazga-

tójának azonosítania szükséges az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és - 

amennyiben szükséges - intézményi intézkedési tervben kell meghatároznia az intézményi 

pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Intéz-

kedési terv szükséges, ha az adott évben elvégzett mérések központilag feldolgozott eredmé-
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nyei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskola bármely telephelyére és bármely 

képzési típusára vonatkozóan 

 - a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematiká-

ból nem érte el a 2. képességszintet, 

 - a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematiká-

ból nem érte el a 3. képességszintet. 

Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató 2018. június 10-

éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével 2018. június 30-ig 

véglegesíti és megküldi a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi 

intézkedési tervben foglaltak teljesítését. 

A kompetencia mérés eredményének nyomon követése: abban az esetben, ha egy 

adott iskola tanulói nem tudnak megfelelni az országos mérés, értékelés elvárt eredményei-

nek, és ez a helyzet tartósan fennáll, a hatósági ellenőrzés helyett az Oktatási Hivatal által 

lefolytatott szakmai ellenőrzéssel kap segítséget az iskola, hogy változtatni tudjon a helyze-

ten. 

 

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen 

nyelvként tanulók körében le kell folytatni az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen 

nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket az 

Oktatási Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el az 

Oktatási Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Iskolánk a vizs-

gálatot az angol nyelvből végzi, és saját döntése alapján nem egészíti ki az idei tanévben szó-

beli tudásfelméréssel az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az 

iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges 

adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére 2017. november 

24-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik 

meg, az Oktatási Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola 

a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyel-

venként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

teszi közzé 2018. június 15-ig. 

4.4.2. Eltérő ütemi fejlődés 

A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrá-

nyok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érde-

kében 2017. október 13-ig gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének fel-

méréséről, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdet óta szerzett tapasztalatok alapján 

az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az 

osztálytanító indokoltnak látja, az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 

2017. október 27-ig az intézményvezető feladata az érintett létszám jelentése. 

A vizsgálatokat az iskolánknak 2017. december 1-jéig kell elvégezni. 

 

Feladatunk tehát: 

 - az első évfolyamos tanulók figyelése, 

 - az érintett kör felmérése,  

 - a létszámlejelentés, valamint 

 - a vizsgálatok elvégzése. 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az elsős osztályfőnök; 

Határidő: folyamatos, az előzőekben meghatározottak szerint 
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4.4.3. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

 

A köznevelési törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 2017/2018. tanévben az országos 

mérés, értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének 

vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével - a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és április 27. között 

kell megszerveznünk. 

 

A felmérés adatait 2018. június 1-jéig kell feltölteni a NETFIT rendszerbe. 

 

Felelős: Kumli Tibor, Hohner Jusztina 

 Határidő: a fentiek alapján 

 

4.4.4. A minősítési eljárással összefüggő feladatok 

 

Feladatunk, hogy segítsük a minősítési eljárásban (Pedagógus II. fokozat a2018-as évben) 

érintett kolléga (Bertáné Szakálas Andrea) felkészülését a minősítésre, folyamatosan figye-

lemmel kísérjük az OH e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit, átdolgozott kézikönyve-

it. Információkkal, tanácsokkal segítjük a pedagógust a portfóliója összeállításában, a minősí-

tő eljárásra való felkészülésében. 

Változott a portfólió, pályázat feltöltési határideje: a minősítés évét megelőző év nov-

ember 30. helyett november 25. lett 2017-től.  

Szigorítás történt a minősítés értékelésénél: a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat 

elérésére vonatkozó minősítési vizsgán, eljárásban a kompetenciák értékelése során a kompe-

tenciák százalékos értékelése egyenként is meg kell, hogy haladja a huszonöt százalékot. 

Változások a besorolásnál: 2017. január elsejétől hatályát vesztette az Nkt. 97. § (19) 

bekezdése, amely szerint az első kötelező minősítésnek 2018. június 30-ig le kell zajlania. A 

2013. szeptember 1-jén legalább két év szakmai gyakorlattal rendelkezett, Pedagógus I. foko-

zatba sorolt pedagógus első kötelező minősítésére az általános szabályok szerint kerül sor: 

 - saját maga kezdeményezheti a minősítési eljárásban való részvételét a Pedagógus I. 

fokozatban megszerzett 6 év szakmai gyakorlati időt követően; 

 - a minősítésre kötelezett a Pedagógus I. fokozatban megszerzett 9 év szakmai gyakor-

lati időt követően (legkésőbb 2022-ben kerül sor a kötelező minősítésre). 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető-helyettes 

 Határidő: a portfólió feltöltésére 2017. november 25., ill. a tanévben folyamatos 

 

4.5. Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok 

A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a követ-

kező adott évi, kiemelt feladataink vannak: 

 

 Országos Kompetenciamérés: anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésé-

nek mérése a hatodik, nyolcadik évfolyamokon valamennyi tanulóra kiterjedően 

(2017. május 24.) az Oktatási Hivatal szervezésében. Eredményesség növelése. 
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 Használható idegen nyelvtudás, nyelvismeret elsajátítása. A 6. és 8. osztályosok 

felkészítése az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi (angol) mé-

résre. 

 DIFER mérés első évfolyamon (érintettek felmérése 2017. október 13-ig, OH-nak 

jelentés 2017. október 27-ig, DIFER mérés 2017. december 1-jéig). 

 A tanulók magatartásának, fegyelmének, neveltségi szintjének javítása. 

 A tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése). 

 A tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés.  

 Esélyegyenlőség biztosítása. 

 Környezettudatos magatartásra nevelés, az iskola környezetének szépítése, tisztán-

tartása. 

 A kulcskompetenciák megalapozása, egyénhez igazodó fejlesztése. 

 Az indulási, ill. egyéni hátrányok csökkentése az esélyegyenlőség biztosítása érde-

kében. 

 Az SNI-s, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos tanulókra való fokozott 

odafigyelés. 

 Differenciálás a tanulási foglalkozás során. 

 A lemorzsolódás megelőzése, a lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és 

pedagógiai támogató rendszer működtetése. 

 A továbbtanulás előkészítése, a tanulók felkészítése. 

 Az informatikai kultúra megalapozása, a digitális kompetencia fejlesztése, hogy 

tanulóink megfelelő digitális kompetenciával rendelkezzenek és képesek legyenek 

e kompetenciák élethosszig tartó, folyamatos fejlesztésére. 

 A tudatos, értékteremtő internethasználat támogatása, illetve a gyermekek és a 

személyiségi jogok védelmét szolgáló szabályok és intézkedések érvényesítése. 

 Pedagógusok digitális tanítási-tanulási módszertani fejlesztése.  

 Projektoktatást lehetővé tevő digitális témahét megszervezése. 

 Beiskolázási feladatok körültekintő megtervezése, szervezése, hatékony végrehaj-

tása. 

 Felkészülés az intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre. 

 Egy fő magántanulónk van, akit az iskolai Magántanulói Szabályzatában rögzítet-

teknek megfelelően osztályozó vizsgán minősítünk félévkor (január első felében) 

és év végén (június első felében). Felkészítéséről heti rendszerességgel gondosko-

dunk. Az igazgató tájékoztatta a tanulót, valamint a szülőt a magántanuló jogairól 

és kötelességeiről szóban és a magántanulói szabályzat átadásával. A 8. osztályos 

tanuló magántanulói jogviszonya a 2017-18-as tanévre szól, s valamennyi kötelező 

tanórai foglalkozás látogatása alól fel van mentve. 

 

Felelős: az intézményvezető; az intézményvezető-helyettes, munkaközösség-

vezetők, pedagógusok 

Határidő: a fentiek szerint, ill. a tanévben folyamatos 
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5. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

5.1. Alkalmazotti közösség 

Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. Az alkalma-

zotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető végzi. 

 

Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: 

- az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása, 

- rendszeres és alapos tájékoztatás a közösséget érintő ügyekben, 

- a közösségi szellem erősítése, a szervezeti kultúra fejlesztése. 

 

Felelős: az intézményvezető 

Határidő: augusztus 31., ill. alkalomszerűen 

5.2. Nevelőtestület 

A nevelő-testület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, je-

lenlegi létszáma 18 fő (ebből egy fő, Varga Beáta Gyes-en van). 

 

A nevelőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működik. 

 

A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a 

nevelőtestület ettől függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további munkatervet is meg-

határozhat, melyben csak a nevelőtestületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel.  

 

A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: 

- a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, 

ennek érdekében az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő tá-

jékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása. 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az általa kijelölt személy 

Határidő: a tanévben folyamatos 

5.3. Szakmai közösségek 

 

Az intézményünkben a következő szakmai közösségek működnek: 

 Alsós tanítók szakmai munkaközössége 

  - vezetője: Bertáné Szakálas Andrea 

  - tagjainak száma: 7 fő 

 Felsős tanárok szakmai munkaközössége 

  - vezetője: Isóné Poncsák Eszter 

  - tagjainak száma: 8 fő 

 

A szakmai közösségek a tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el, 

mely a mellékletekben található. 
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A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatunk: 

 - a közösségek működésének szakmai támogatása,  

 - a közösség joggyakorlásának biztosítása. 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az általa kijelölt személy 

Határidő: a tanévben folyamatos 

5.4. Az iskolaszék 

Az intézményünkben iskolaszék nem működik. 

5.5. Diákönkormányzat 

Diákönkormányzat már 10. éve működik az intézményben, s látja el mindazokat a fel-

adatokat, melyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és hatáskörében 

utalnak. 

A diákönkormányzat jelenleg 20 fővel működik. A diákönkormányzat – a 20/2012. 

(VIII. 31,) EMMI rendelet - alapján saját SZMSZ-szel rendelkezik. 

 

A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: 

 - a tagok megválasztásában való közreműködés, 

 - a működés támogatása, 

 - a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek 

időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza, 

- tájékoztatás az évenkénti diákközgyűlésen, 

- segítségnyújtás az iskolarádió működtetésében, 

- segítségnyújtás a gyermeknap lebonyolításában. 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az általa kijelölt személy; 

Határidő: a tanévben folyamatos 

5.6. Szülői szervezet 

Az intézményünkben 27 év óta tevékenykedik a Szülői Munkaközösség (SzM). 

 

A szülői szervezet önállóan működik, saját SZMSZ-e van. 

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: 

 - tájékoztatási és koordinációs feladatok, 

 - segítségnyújtás a tervezésben, joggyakorlásban,  

 - a szülőkkel közös iskolai programok szervezése, megvalósítása. 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az általa kijelölt személy; 

Határidő: a tanévben folyamatos 

5.7. Az intézményi tanács 

Az intézményünkben 2013. évtől működik intézményi tanács (IT). 
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Az intézményi tanács a saját maga által meghatározott Működési Szabályzata alapján 

működik. Az intézményi tanács dönt a munkarendjéről, a tisztségviselőinek megválasztásáról, 

valamint azokban az ügyekben, amelyekben a nevelő-testület a döntési jogot az intézményi 

tanácsra ruházza. 

 

Az intézményi tanácsnak ezen felül véleményezési joga van, mely kiterjed például a 

Pedagógiai Programra, a Szervezeti és Működési Szabályzatra, a Házirendre, a Munkatervre. 

 

Feladatunk: az intézményi tanács működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, vala-

mint a jogkör gyakorlásához szükséges információk, tájékoztatás megadása. 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az általa kijelölt személy; 

Határidő: a tanévben folyamatos 
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6. Ellenőrzési tevékenység 

6.1. Szakmai ellenőrzés 

A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni: 

- a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel 

arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: 

  - a tanmenetek ellenőrzése, 

  - óralátogatások rendje, 

  - a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése,) 

 - a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, 

 - a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása az önértékelés során. 

 

A szakmai ellenőrzés terve külön kerül elkészítésre (a mellékletben található). 

 

A szakmai ellenőrzés keretében történik meg az intézményi önértékelési feladatok 

éves önértékelési tervében rögzített feladatainak megvalósulása. 

  

A szakmai ellenőrzés keretében fel kell készülnie az intézménynek a 14/2017. (VI. 

14.) EMMI rendeletben meghatározott központi szakmai ellenőrzésre. 2017. november 2. és 

2018. február 28. közötti az Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzés keretében fogja megvizsgálni 

a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, vala-

mint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények által nyújtott adatszolgál-

tatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kap-

csolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli 

adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelését. 

A felkészülés keretében ellenőriznünk, javítanunk kell: 

- Az intézmény alapító okiratának és egyéb közhiteles okiratainak adatait, ellátott fel-

adatait, feladatellátási helyének címét és kiegészítő adatainak helyességét, 

teljeskörűségét. 

 - Az intézmény által pedagógus-munkakörben, nevelő-oktató munkát közvetlenül se-

gítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak adatait, különös tekintettel a személyes ada-

tokra, a végzettségi és szakképzettségi adatokra, a munkaköri és ellátott feladati adatokra, 

illetve a besorolási adatokra.  

- Az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók évfolyamszintű létszám-

adatait, eltérés esetén az eltérések tételes vizsgálatát és pótlását kell elvégeznünk, továbbá 

javítanunk kell a központi hibajegyek alapján a hibajeggyel rendelkező gyermekek, tanulók 

adatait.  

- A 2017. októberi köznevelési statisztikában leadott tanulói fő létszámadatokat, ösz-

szevetve a KIR személyi nyilvántartással. Az eltérések javítani kell, különös tekintettel a ta-

nulói lemorzsolódáshoz kapcsolódó adatkörök validálására. 

 - A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó 2017. februári, illetve 2017. 

júniusi adatgyűjtés alapjául szolgáló intézményi adatokat. 

 - Egyeztetni, javítani kell a személyi- és lakcímnyilvántartóval összevetett, beazono-

síthatatlan személyek adatait. 

 

Felelős: az intézményvezető; az intézményvezető-helyettes és az iskolatitkár 

Határidő: 2017. október 31 
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6.2. Törvényességi ellenőrzés 

A törvényességi ellenőrzés keretében a fenntartó ellenőrzi a köznevelési intézmény 

működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, továbbá a 

gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdeké-

ben tett intézkedéseket.  

Ellenőrzi a Pedagógiai Programot, a Házirendet, valamint a SZMSZ-t. Jóváhagyja a 

köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját amennyiben megfelel-

nek az érvényes jogszabályoknak. 

Értékeli a nevelési-oktatási intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott felada-

tok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, azaz vizsgálja a Pedagógiai 

Program szerinti működést. 

 

Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetősé-

gével, ezért feladatunk: 

 - felkészülni ezen ellenőrzésekre a fenti szempontok figyelembevételével,  

 - közreműködni az ellenőrzésekben, illetve 

 - az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. 

 

Felelős: az intézményvezető; az intézményvezető-helyettes 

Határidő: a tanévben folyamatos 

 

6.3. Hatósági ellenőrzés 

 

A hatósági ellenőrzéseket a Somogy Megyei Kormányhivatal végzi a Siófoki Tanker-

ületben, s alapvető feladata a köznevelési intézmények jogszabályi feltételeknek megfelelő 

működésének vizsgálata. Célja a jogszerű működés ellenőrzése, a jogsértések kiszűrése, a 

prevenció, az önkéntes, jogkövető magatartásra ösztönzés. Tárgya a jogszabályokba és intéz-

ményi alapdokumentumokba foglalt előírások magtartása, megvalósulása.  

Ezért feladatunk a törvényes működés biztosítása, a jogszabályi változások követése, a 

jogsértő magatartás kiszűrése, megszüntetése az intézményen belül, és annak igazolása, hogy 

milyen intézkedések történtek ennek érdekében. 

 

A hatósági ellenőrzés az intézmény működésével kapcsolatban az alábbiakat vizsgálja: 

- az egyenlő bánásmód követelménye,  

- a kötelező felvétel feladatai,  

- osztály-, csoportlétszámok 

- tanulói balesetvédelem 

- tanulói óraterhelés 

- tanulmányok alatti vizsgák,  

- alkalmazás feltételei,  

- kötelező tanügyi nyilvántartások vezetése, valódisága,  

- minimális kötelező eszközök felszerelések megléte,  

- a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszere-

lések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartása. 
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Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetősé-

gével, ezért feladatunk: 

 - felkészülni ezen ellenőrzésekre a fenti szempontok figyelembevételével,  

 - közreműködni az ellenőrzésekben, illetve 

 - az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. 
 

Felelős: az intézményvezető; az intézményvezető-helyettes 

Határidő: a tanévben folyamatos 
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7. A beiratkozás rendje 
 

 

Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 

törvény 50. §-a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2017/2018-as tanévre. 

 

Az iskolánk felvételi körzete: Ádánd község 

 

Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tar-

tózkodási hellyel) rendelkező tanköteles tanulót az iskola köteles felvenni, továbbá azt is, aki 

életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. 

 

 

Iskolánk a fentiek alapján: 

 - a vonatkozó tanévre felvett 13 tanulót,  

 - más iskolából átvett 2 tanulót (Herold Bálint 2. o., Varga Martin 5. o.) 

 

A tanulók osztályokba bontása: 

 - 1. osztály:  13 fő,  

 - 2. osztály:  17 fő,  

 - 3. osztály: 19 fő, 

 - 4. osztály: 19 fő, 

 - 5. osztály: 21 fő, 

 - 6. osztály 16 fő, 

 - 7. osztály: 23 fő, 

 - 8. osztály: 16 fő, 

 

Sajátos nevelési igényű tanulót vettünk fel az első osztályba (1fő) és átvettünk a má-

sodik osztályba, így összesen öt SNI-s tanuló van az iskolában. 

 

Az iskolánkban egy hetedik osztályos tanuló tankötelezettsége szűnt meg a megfelelő 

életkor betöltése miatt az előző tanévben. 

 

A beiratkozással kapcsolatos feladataink: 

 - a következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, 

 - az iskolánk népszerűsítése nyílt nap szervezésével, szórólapokkal, 

 - közös rendezvények az ádándi óvodával, leendő elsősök szüleivel, 

- megfelelő tájékoztatás az iskolai életről, eredményeinkről az iskola honlap-

ján, FaceBook oldalán és a helyi újságban 

- megfelelő tájékoztatás a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról. 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az általa kijelölt személy; 

Határidő: a tanévben folyamatos 
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Legitimációs záradék 
 

 

 A munkatervet az Ádándi Fekete István Általános Iskola tantestülete a 

fenntartó, a diákönkormányzat (DÖK), a szülői munkaközösség (SZM), és az 

intézményi tanács (IT) véleményének kikérése után a ………………………..-én 

………..kor tartott tantestületi értekezletén ..………….. számú határozatával 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

Ádánd, ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………  ……………………. 

 Dr. Gruberné Kis-Pál Andrea  Torda János 

 Siófoki Tankerületi igazgató Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 …………………… …………………….. …………………….. 

 Maksiné Kellár Ágnes Németh Ilona Hegyi Georgina 

 SZM elnök IT elnök DÖK elnök 
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1. számú melléklet 

 

A tanév helyi rendje 

a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján 

  

1. A szorgalmi idő  

 

1.1. Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell 

megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A 

szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátí-

tásához. 

 

A 2017/2018. tanévben a szorgalmi idő: 

- első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és 

- utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). 

 

A tanítási napok száma 180 nap. 

 

1.2. A szorgalmi idő első féléve 2018. január 26-ig tart. 

 

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2018. február 2-ig kapják 

kézhez a tanulók. 

 

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2018. június 15. 

 

 

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása (a 14/2017. (VI. 14.) 

EMMI rendelet 5. §-a, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján). 

 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott peda-

gógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy taní-

tás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai di-

ákönkormányzat jogosult dönteni. 

 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

 

a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva: 

- 2017. október 13.    pályaorientációs nap 

 - 2018. február 5.    félévi nevelési értekezlet 

 - 2018. március 10.   tavaszi sportnap, 

 - 2018. május-június hónapban:  osztálykirándulások 

 - 2018. június 11.    Fekete István emléknap 

 

 b) iskolai diákönkormányzat hatáskörében meghatározva: 

 - 2017. május 25.    gyermeknapi rendezvény 
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3. A szünetek időtartama 

 

 

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó taní-

tási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő). 

 

 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. ja-

nuár 3. (szerda). 

 

 

 A tavaszi szünet 2018. március 29-től április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítá-

si nap március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda).  

 

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanu-

lók felügyeletéről. 

 

A szünetek meghatározásával kapcsolatos szabályok 

 

1. Az iskola a szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyá-

sával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező 

napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltéte-

leket megteremti.  

 

2. A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a szünetek időpontjaitól eltérhetnek, illetve a 

tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet 

hagyományai indokolják. .  

 

 

4. Ünnepek, megemlékezések, emléknapok időpontjai 

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját 

őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), 

a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-

ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolásra érdekében 

meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontjai (a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján): 
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Megemlékezés neve 
A megemlékezés 

időpontja 

A szervezésért 

felelős  

pedagógus(ok) 

A megemléke-

zésben résztvevő 

osztályok,  

csoportok 

Aradi vértanúk (október 6.) október 6. DÖK 1.-8. o. 

Nemzeti ünnep (október 23.) október 20. 
Fábiánné Szálkai 

Gabriella 
8. o. 

Kommunista és egyéb diktatú-

rák áldozatainak emléknapja 

(február 25.) 

február 23. 
Isóné Poncsák Esz-

ter  
7-8. o. 

Nemzeti ünnep (március 15.) március 14. Király Dóra 6. o. 

Holokauszt áldozatainak em-

léknapja (április 16.) 
április 16. 

Isóné Poncsák Esz-

ter 
7-8. o. 

Fekete István Emléknap június 11. 
Kumli Tibor; 

Hohner Jusztina 
1-8. o. 

Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
június 4. 

Isóné P. Eszter 

Bertáné Sz. Andrea 
4-8. o. 

 

 

 

5. Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja 

 

 

Ünnep megnevezése 

Az ünnepség 

(ünnep) 

megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

A megemléke-

zésben résztvevő 

osztályok, csopor-

tok 

Karácsonyi ünnepély december 22. 

Vörös Csabáné, 

Bertáné Szakálas  

Andrea 

3. o. 

Ballagás június 16. 

Fábiánné Sz. Gab-

riella; 

Materné M. Ildikó 

7-8. o. 

Tanévzáró ünnepély június 20. 

Bertáné Szakálas  

Andrea, 

Torda János 

1.-8. o. 
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6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák idő-

pontja 

 

A nevelőtestületi értekezletek terve: 

 

Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős 

2017. augusztus 22. 
Alakuló értekezlet: a következő tanév előkészítése, el-

kezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás 
Torda János 

2017. augusztus.30. Tanévnyitó értekezlet Torda János 

2017. szeptember 07. Munkaterv elfogadása Torda János 

2017. október 04. Időszerű feladatok (intézményi önértékelés) Torda János 

2017. november 08. Munkaértekezlet: aktuális feladatok Torda János 

2018. január 20. Félévi osztályozó értekezlet Torda János 

2018. február 05. 

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat 

meghatározó értekezlet 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata 

Torda János 

2018. február 28. Munkaértekezlet: nyílt nap tervezése, időszerű feladatok Torda János 

2018. március 14. Munkaértekezlet: beiskolázási terv elfogadása Torda János 

2018. április 05. Munkaértekezlet: aktuális feladatok Torda János 

2018. május 09. Munkaértekezlet: Felkészülés a tanév végi feladatokra Torda János 

2018. június 14. Év végi osztályozó értekezlet Torda János 

2017. június 27. Tanévzáró értekezlet: szakmai munka értékelése Torda János 

 

 

A szülői értekezletek terve: 

 

Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja Felelős 

2017. szeptember 6. Szülői értekezlet: 7. o. „Határtalanul!” Program Osztályfőnökök 

2017. szeptember 12. Szülői értekezlet: 8. o.: új osztályfőnök bemutatkozása Osztályfőnökök 

2017. október 02-13. Általános szülői értekezlet (első féléves) Osztályfőnökök 

2017. november 16. Leendő elsősök szülői értekezlete Osztályfőnök 

2017. november 16. Pályaválasztási szülői értekezlet (7. 8. o.) Osztályfőnökök 

2018. március 01-09. Általános szülői értekezlet (második féléves) Osztályfőnökök 

2018. május 22. Leendő elsősök szülői értekezlete 
Leendő osztály-

főnök 

 

 

A fogadóórák terve: 

 

Fogadóóra 

dátuma 
Az értekezlet célja Felelős 

2017. nov. 30. Általános fogadóóra Osztályfőnökök 

2018. április 26. Általános fogadóóra Osztályfőnökök 
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7. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpont-

ja: 

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap időpontja: 2018. 

év március hó 6. nap. 

 Iskolahívogató nyílt nap a leendő első osztályosoknak: március 9. 

8. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: 

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat a 2018. január 9. és április 27. közötti időszakban 

történik. 

 

 

9. A nevelőtestület által szükségesnek ítélt egyéb kérdés 

 

 

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2018. év június hó 5. nap. 
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2. számú melléklet 

Ütemterv, naptári terv  

2017/2018. I. félév 
 

SZEPTEMBER 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

Aug. 

30. 

Tanévnyitó értekezlet; az éves 

munkaterv elfogadása; alapdo-

kumentumok módosítása 

 - Értekezlet 

Aug. 

31. 

Tanévnyitó ünnepség, tankönyv-

osztás 

Hohner Jusz-

tina 
Torda János  

1. 

Tankönyvosztás, Házirend ismer-

tetése, tűz- és munkavédelmi 

oktatás 

Vörös Csabá-

né, osztályfő-

nökök 

Torda János  

1-21. Beiratkozás a művészeti iskolába Takács Anna Füredi István  

3-4. 

Napközi, étkezés, tanulószoba 

szakkörök felmérése egyéb dél-

utáni foglalkozások felmérése, 

nyilatkozatok beszerzése 

Osztályfőnö-

kök 

Materné Mestyán 

Ildikó. 
Kérdőívek 

leadása 

3-15. 

Szakmai közösségek 

összehívása, munkaterv meghatá-

rozása 

Szakmai 

m.közösség 

vezetők 

Torda János  

6. 
Szülői értekezlet 7. o. Határtala-

nul! Program 

Materné M. 

Ildikó 
  

7. 
Munkaértekezlet: Munkaterv 

elfogadása 
Torda János   

12. Szülői értekezlet 8.o. 

Fábiánné 

Szálkai Gabri-

ella 

  

15. Munkaköri leírások elkészítése Torda János   

15.  
Iskola-egészségügyi munkaterv 

elkészítése 

Dr. Makayné 

Dr. Hováth 

Zsuzsa, Len-

gyelné Hor-

váth Alíz, 

Materné M. 

Ildikó 

Torda János - 

30. 
Adatok egyeztetése, naplók, 

törzslapok kitöltése 

Osztályfőnö-

kök 
Torda János  

16. 

Civil szervezetekkel való együtt-

működés: Ádándi Szüreti Főző-

versenyen műsor és vetélkedők 

Materné 

Mestyán Ildi-

kó 

Torda János  

16. Szakmai ellenőrzés tervezése Torda János  
Nev.test. 

tájékoztatása 
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20. 

Szülői szervezet összehívása, 

tisztújítás, éves munkaterv elké-

szítése 

Materné M. 

Ildikó 
Torda János SzM elnöke 

22. 
Diákönkormányzat összehívása 

(tisztújítás, éves munkaterv) 

Hohner Jusz-

tina 
Torda János DÖK-elnök 

26-30. „Határtalanul”: Erdély 

Materné M. 

Ildikó; Isóné 

P. Eszter 

Torda János 7.o. 

29. Zene világnapja Takács Anna Torda János 
Közreműkö-

dő osztá-

lyok:1-8. 

30. 
Pedagógus igazolványok érvé-

nyesítése 

Magyar Lász-

lóné 
Torda János  

30-ig 
Tanmenetek, foglalkozási tervek, 

munkatervek leadása 

Tanítók, taná-

rok, DÖK és 

munkaközös-

ség-vezetők 

Materné Mestyán 

Ildikó 
 

30-ig 

Intézményi önértékeléssel kap-

csolatos elvárás rendszer megha-

tározása  

Int. önértéke-

lési 

csoport 

Iskolaigazgató 
Alkalmazotti 

értekezlet 

30-ig Éves önértékelési terv elkészítése BECS Torda János   

 Gesztenyegyűjtés, papírgyűjtés 
Osztályfőnö-

kök 
  

 Nevezés tanulmányi versenyekre 
(tanítók, szak-

tanárok 

Materné Mestyán 

Ildikó. 
 

 Tantárgyi mérések az 5. o.-ban szaktanárok 
Materné Mestyán 

Ildikó 
 

 

 

OKTÓBER 
 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

2-től 
Szakkörök, foglalkozások 

elindítása 

Vezető taná-

rok 
Torda János 

Foglalk. napló 

megnyitása, 

vezetése 

3-től 
Felvételire felkészítő foglalkozá-

sok elindítása 

Felkészítő 

tanárok 
Torda János 

Foglalk. napló 

meg-nyitása, 

vezetése 

2-15. 

Adatszolgáltatás a közoktatási 

információs tájékoztató rendszer-

be 

Materné M. 

Ildikó 
Torda János  

2-6. Mesehét: „Mesevár” 

Bertáné Szak-

álas Andrea, 

Isóné Poncsák 

Eszter 

Materné Mestyán 

Ildikó 
1-5. o. 

2-13. Szülői értekezletek 
Osztályfőnö-

kök 
Torda János  

4. 
Munkaértekezlet: időszerű felada-

tok 
Torda János   
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Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

6. 
Aradi vértanúk megemlékezés 

(okt. 6.) 

Hohner Jusz-

tina 

Következő 

nev. test.  

értekezlet 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 1.-8. 

10-ig 
Eltérő ütemű fejlődési tanulók 

felmérése 

Elsős évfolya-

mos osztálytaní-

tók 

Torda János 
Közreműködő 

oszt. ok, cso-

portok: 1. o. 

13. 
1. tanítás nélküli munkanap: 

Pályaorientációs nap 

alsós, felsős 

mk.vez. 
Torda János 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 1.-8. 

15-ig 
Tanügyi nyomtatványok rendelé-

se 

Iskolatitkár, 

tagint.-vez. h. 
Torda János  

20. Nemzeti ünnep (okt. 23.) 
Fábiánné Sz. 

Gabriella 

Következő 

nev. test. ért. 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok:8. o. 

25. Alsó tagozatos szavalóverseny 
Bertáné Sza-

kálas Andrea 
Torda János 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 1.-4. 

27. Őszi egészségnap 
alsós, felsős 

mk.vez. 
Torda János 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 1.-8. 

28-ig 

Az eltérő ütemű fejlődési tanu-

lókkal kapcsolatos létszám leje-

lentése 

iskolatitkár Torda János  

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott feladatok 

ellátása 

BECS Torda János   

 Továbbtanulási tájékoztató 
Fábiánné Sz. 

Gabriella  
Torda János 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 8. o. 

 Szakmai ellenőrzés Torda János   

30-31. Őszi szünet 

 

NOVEMBER 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

2-3. Őszi szünet 

13. Magyar nyelv napja Fehér Józsefné  
Közreműkö-

dő oszt. ok:  

1.-8. 

16. Pályaválasztási szülői értekezlet 
Fábiánné Szál-

kai Gabriella 
Torda János 

8. o. és a 

szülők 

16. 
Leendő elsősök szüleinek tájé-

koztató szülői értekezlete 
Fehér Józsefné Torda János szülők 

25-ig 
Kompetencia felméréshez szük-

séges adatszolgáltatás 

Materné 

Mestyán Ildikó, 

Bertáné Szak-

álas Andrea 

Torda János  
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30. Általános fogadóóra Tantestület Torda János  

 Tanulmányi versenyek 
Tanítók, szak-

tanárok) 

Materné Mestyán 

Ildikó 
 

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott feladatok 

ellátása 

Isóné P. Eszter Torda János   

 Szakmai ellenőrzés Torda János   

 

 

DECEMBER 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1. Adventi gyertyagyújtás 
Isóné Poncsák 

A. Eszter 
 Műsor: 5.o. 

1. AIDS elleni világnap Osztályfőnökök 
Materné Mestyán 

Ildikó  
5-8. o. 

1-ig 

Diagnosztikus fejlődésvizsgálat 

(eltérő ütemű fejlődési tanulók-

nál) 

Osztálytanító Torda János 1. o. 

8. 
Mikulás ünnep, Mikulásvetélke-

dő 
Hohner Jusztina 

Következő 

nev. test.  

értekezlet 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 1-8. 

9. 

Jelentkezés a 8. évf. számára 

szervezett egységes központi 

írásbeli felvételire 

Fábiánné Szálkai 

Gabriella, isko-

latitkár 

Torda János 
Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 8. o. 

11-15. 
Kézműves délután, mézeskalács-

sütés 

Takács Anna, 

Materné Mestyán 

Ildikó, Szülői Mun-

kaközösség 

Torda János 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 5-8. és a 

szülők 

22. Karácsonyi ünnepély Vörös Csabáné 

Következő 

nev. test.  

értekezlet 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 3. o.. 

 
Közreműködés a 2017. évi költ-

ségvetés tervezésében 
Torda János  

Tankerületi 

igazgatóval 

egyeztetés 

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott feladatok 

ellátása 

Isóné Poncsák 

A. Eszter 
Torda János  BECS-tagok 

 Szakmai ellenőrzés Torda János   

27-31. Téli szünet 
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JANUÁR I. FÉLÉV. 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 Magántanuló osztályozó vizsgája 
Matrné M. 

Ildikó 
Torda János 

Január első 

két hete 

1-2. Téli szünet    

6-ig Nyilatkozat H&E órák számáról Torda János  
Tankerbe az 

adatok 

9-től 

Felkészülés a tanulók fizikai álla-

potának és edzettségének vizsgá-

latára, (jan. 9- április 27.) 

időpontok meghatározása 

Kumli Tibor Torda János  

20. 

Központi írásbeli felvételi vizs-

gák a kilencedik évfolyamra és a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók 

Arany János Tehetséggondozó 

Programjába jelentkezők számára 

az érintett középfokú intézmé-

nyekben. 

Fábiánné 

Szálkai Gabri-

ella 

Torda János  

22. Magyar Kultúra Napja  

Bozsokiné 

Lengyel 

Göngyi 

 

Közreműkö-

dő oszt. ok, 

csop. ok: 1-

8. 

26. 
Nevelőtestületi értekezlet 

(félévi osztályozó) 
Torda János - - 

 

2017/2018. II. félév (január 29-től) 
 

JANUÁR II. FÉLÉV 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

25. 

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 

8. évfolyamosok egységes írásbe-

li felvételi vizsgájára jelentkezet-

tek számára a meghirdetett isko-

lákban 

Fábiánné 

Szálkai Gabri-

ella 

Torda János  

31. 
Szülői munkaközösség összehí-

vása 
SzM. vezető Torda János 

Félévi érté-

kelés megbe-

szélése 

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott feladatok 

ellátása 

Isóné Poncsák 

A. Eszter 
Torda János  BECS-tagok 

 Szakmai ellenőrzés Torda János   
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FEBRUÁR 
 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1-16. Farsangi bál előkészítése 

SzM. vezető-

je; Materné 

M. Ildikó 

Torda János  

2. 

Tanulmányi eredményekről törté-

nő értesítők elkészítése, félévi 

értesítők kiosztása. 

Osztályfőnö-

kök 
Torda János 

Beszámolta-

tással 

5. 

2.Tanítás nélküli munkanap: 

nevelőtestületi értekezlet 

(pedagógiai munka elemzése, 

értékelése, hatékonyságának 

vizsgálata, következő félévi fel-

adatik meghatározása) 

Torda János  
Jk. megküldé-

se a fenntartó-

nak 

6. 
A pedagógusok felhívása a beis-

kolázási tervbe való jelentkezésre 
Torda János  Tantestület 

13. Szabadságolási terv elkészítése 
Torda János,  

iskolatitkár 
 Tantestület 

13. 
Tankönyvrendelés elkészítése, 

véleményeztetése 
T.k. felelős Torda János 

Véleménye-

zésre jogosult: 

- diákönkor-

mányzat, 

- iskolaszék 

15. 
Továbbtanulók jelentkezési lapja-

inak továbbítása 

Torda János,  

iskolatitkár 
  

16. Farsang 

Materné 

Mestyán Ildi-

kó 

Torda János 
Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 1-8. o. 

22. Munkaértekezlet Torda János Torda János  

23. 

Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja  

(febr. 25.) 

Isóné Poncsák 

Eszter 

Következő 

nev. test.  

értekezlet 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: .7-8. 

 Tanulmányi versenyek  
tanítók, szak-

tanárok 
Materné Mestyán  

Ildikó 
 

 
Védőnő egészségnevelési foglal-

kozása alsósoknak 
Védőnő 

Materné Mestyán  

Ildikó 
 

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott feladatok 

ellátása 

Isóné Poncsák 

Eszter 
Torda János  BECS-tagok 

 Szakmai ellenőrzés Torda János   
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MÁRCIUS 
 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1-9. Szülői értekezletek 
Mk.vezetők, 

osztályfőnökök 
Torda János  

6. Nyílt nap 

Mk.vezetők, 

Materné M. 

Ildikó 

Torda János 
Közreműködő 

oszt. ok, csop. ok: 

1-8. o. tantestület 

9. Iskolahívogató Nyílt Nap 

Fehér Józsefné, 

Kruppainé Sár-

közi Bernadett 

Bertáné Sz. 

Andrea, Torda 

János 

Leendő elsősök és 

szüleik 

10. 
3. Tanítás nélküli munka-

nap: tavaszi sportnap 
Kumli Tibor,  

Materné M. Il-

dikó 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. ok: 

1-8. o. 

14. 
Nemzeti ünnep 

(Március 15.) 
Király Dóra 

Következő 

nev. test.  

értekezlet 

Közreműködő 

osztályok, csopor-

tok: 6. o. 

15. 

„Talpra magyar!” Együtt 

futás Ádánd-Siójut-

Balatonszabadi 

Vörös Csabáné Torda János 
Március 15-i futás, 

községi rendezv. 

14-ig 

A következő tanévre vonat-

kozó beiskolázási terv elké-

szítése 

Torda János   

14. 
Munkaértekezlet: Beiskolá-

zási terv elfogadása 
Torda János  Terv a Tankerbe 

16-17. 
A tanulói adatlapok módosí-

tásának lehetősége 

Isóné Poncsák 

Eszter, Torda 

János 

Torda János  

20. 

A módosító tanulói adatla-

pok megküldése a Felvételi 

Központnak 

Isóné Poncsák 

Eszter, Torda 

János 

Torda János  

27. Népdaléneklési verseny Takács Anna 
Materné Mestyán  

Ildikó 
1-8. osztályok; 

Nagyberény 

31-ig 
Utazási utalványok 

kiadása 
Iskolatitkár Torda János  

31-ig 

A 2018-as nem kötelező 

minő eljárásra való jelentke-

zés határideje 

Torda János  Tantestület 

 
Beiskolázással kapcsolatos 

feladatok 
Torda János  

Iskola körzethatára 

kifüggesztve és 

honlapon.  

 
Tanulók beíratásával kapcso-

latos feladatok 
Torda János  

Fenntartó által 

meghatározott 

időpontban 

 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Isóné Poncsák 

Eszter 
Torda János  BECS-tagok 

 Szakmai ellenőrzés Torda János   

29-31. Tavaszi szünet 
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ÁPRILIS 
 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

2-3. Tavaszi szünet 

5. 
Munkaértekezlet: aktuális felada-

tok 

Materné M. 

Ildikó 
Torda János  

9-13. Digitális témahét Torda János   

11. Felsős versmondó verseny 
Fábiánné Szálkai 

Gabriella 
Torda János  

15. 
A választható tantárgyak megha-

tározása és közzététele 
Torda János  

Meghatározáshoz 

a véleményezte-

tési feladatok 

16. 
Holokauszt áldozatainak emlék-

napja (ápr. 16.) 

Isóné Poncsák 

Eszter 
Torda János 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. ok: 

7. 8. 

26. 

A felvételt hirdető középiskolák 

megküldik a felvételről az értesí-

téseket 

Isóné Poncsák 

Eszter  
Torda János  

26. Általános fogadóóra Tantestület Torda János  

28. 
A tankönyvrendelés határideje a 

KELLO-ban 
Vörös Csabáné Torda János  

 Tanulmányi versenyek  
Tanítók,  

szaktanárok 
mk. vezetők  

 Beiratkozás 
Iskolatitkár, 

Torda János 
 

Szükséges doku-

mentumok be-

gyűjtése H&E is! 

 
Beiratkozással kapcsolatos fel-

adatok 
Torda János  

Intézményi ösz-

szesítő Tankerbe, 

felvételről, hatá-

rozatok szülők-

nek 

 Föld Napja  Torda János  Nagyberény 

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott feladatok 

ellátása 

Isóné Poncsák 

Eszter 
Torda János  BECS-tagok 

 Szakmai ellenőrzés Torda János   

 

 

MÁJUS 
 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 
4. Tanítás nélküli munkanap: osz-

tálykirándulások 

osztályfőnö-

kök 
Mk. vezetők  

 Tanulmányi versenyek  
tanítók, szak-

tanárok 

Materné Mestyán 

Ildikó 
 

10. 

Anyák napi ünnepségek az alsó ta-

gozaton 

 

alsós mk. vez. Torda János Osztályonként 
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15-ig 
Bukásra álló tanulók szüleinek érte-

sítése 

Osztályfőnö-

kök  

Materné Mestyán 

Ildikó 
levélben 

16. 
Idegennyelvi kompetenciamérés 

(angolból) 

Király Dóra; 

Materné Mestyán 

Ildikó 
Torda János 6. és 8. o. 

20. 
Felmérés a szabadon választható 

tanítási órákon való részvételről 

Osztályfőnö-

kök  
Torda János  

22. Leendő elsősök szülői értekezlete 
Osztályfőnök 

oszt.tanító 
  

23. 
Kompetenciamérés magyarból és 

matematikából 

Bertáné Szakálas 

Andrea, Materné 

Mestyán Ildikó 
Torda János 

6., 8. évfo-

lyam 

25. 
5. Tanítás nélküli munkanap: 

gyermeknap 

DÖK, Hohner 

jusztina 
Mk. vezetők 

DÖK közgyű-

lés is 

31. 

A kölcsönözhető tankönyvek, aján-

lott és kötelező olvasmányok jegy-

zékének közzététele 

tankönyvfele-

lős, Mk. veze-

tők 

Torda János  

 Orvosi vizsgálat 
gyermekor-

vos, védőnő 
Torda János  

 Szakmai ellenőrzés Torda János   

 

Éves önértékelési terv szerint a hó-

napra meghatározott feladatok ellá-

tása 

Isóné Poncsák 

Eszter 
Torda János  BECS-tagok 

 Beiratkozással kapcsolatos feladatok Torda János   

 

 

JÚNIUS 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 Magántanuló osztályozó vizsgája 
Matrné M. 

Ildikó 
Torda János 

Június első 

hete 

1. 

A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérési adatainak 

feltöltése a központi rendszerbe 

Hohner Jusz-

tina 
Torda János  

4. 
Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Isóné Poncsák 

Eszter 
Torda János 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 4.- 8. 

7. Diákközgyűlés 
Hohner Jusz-

tina 
Torda János  

7. 

A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatáról szóló 

tájékoztatás 

Torda János,  

testnevelő 

tanárok 

  

10-ig 

A kölcsönözhető tankönyvek 

jegyzékének közzététele, norma-

tív kedvezmény igénylésének 

felmérése 

Könyvtáros, 

Vörös Csabá-

né 

Torda János  

11. 
6. Tanítás nélküli munkanap: 

Fekete István emléknap 

Hohner Jusz-

tina, Kumli 

Tibor 

Torda János 
iskolai ren-

dezvény 
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14. Osztályozó értekezlet Torda János   

16. Ballagás  

Fábiánné Sz. 

Gabriella, 

Materné 

Mestyán Ildi-

kó 

Következő 

nev. test.  

értekezlet 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok: 7-8. o. 

20. Tanévzáró ünnepély 
Bertáné Sz. 

Andrea 
Torda János 

Közreműködő 

oszt. ok, csop. 

ok:  
 

A szorgalmi időszak végét követő időszak: 

 

JÚNIUS  
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

19. 
Pedagógusok által használt esz-

közök leadása 
Torda János   

19-ig 
Tanköteles, felvételt nem nyert 

tanulókról a jegyző értesítése 
Torda János   

22. 
Törvényességi, hatósági, tanfel-

ügyeleti ellenőrzés értékelése 
Torda János   

27. 

Nevelőtestületi értekezlet 

(pedagógiai munka elemzése, 

értékelése, hatékonyságának 

vizsgálata, tanévzáró) 

Torda János 

Jk. megküldése 

a fenntartónak, 

intézményi ta-

nácsnak 

 

29. 

A szakértői bizottság tájékoztatá-

sa a felülvizsgálatra szoruló tanu-

lókról 

Materné M. 

Ildikó 
Torda János  

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott feladatok 

ellátása 

Isóné Poncsák 

Eszter 
Torda János  BECS-tagok 

 

 

JÚLIUS 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

13. 
Diákigazolvány érvényesítő mat-

rica megrendelése 
Iskolatitkár Torda János  

 Selejtezés Iskolatitkár Torda János  

 Karbantartások Torda János   

 Nyári táborozás  
Érintett peda-

gógusok 
Torda János  

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott feladatok 

ellátása 

Isóné Poncsák 

Eszter 
Torda János  BECS-tagok 
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AUGUSZTUS 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott feladatok 

ellátása 

BECS Torda János  

 
Alakuló értekezlet, órarendi igé-

nyek, kérések leadása 

Materné 

Mestyán Ildi-

kó 

Torda János  

 
Munkavédelmi bejárás 

(kockázatfelmérés) 

Munkavédel-

mi felelős 
Torda János  

 

Tűzvédelmi intézkedések 

(tűzoltó készülékek, tűzriasztók, 

tűzriadó tervek) 

Tűzvédelmi 

felelős 

/megbízott 

Torda János  

 
Pedagógusok részére az eszközök 

átadása 
Torda János   

 Tantárgyfelosztás elkészítése Torda János   

 
Tantárgyfelosztás 

Véleményeztetése 
Torda János  

Véleménye-

zésre jogosult 

a nevelőtest. 

 
Tanévnyitó ünnepségre való fel-

készülés 
Elsős tanítók Torda János  

 
Tantárgyfelosztás, órarend végle-

gesítése 
Torda János   

 Javító vizsgák 

Materné 

Mestyán Ildi-

kó 

Torda János  

 Tantermek előkészítése Pedagógusok Torda János  

 Tanévnyitó ünnepély Elsős tanítók Torda János  

 

 

Úszásoktatás Tabon a 4. osztályosoknak (19 fő): heti 1 órában, az uszodával, az edzővel és a 

tankerülettel egyeztetett időpontokban, a szorgalmi időszakban. 
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3. számú melléklet 
 

 

 

Alsós munkaközösség munkaterve 

2017-2018. tanév 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„A gyermek igenis más, mint mi magunk, 

Sokkal gazdagabb, benne még megvan a lehetőségek teljessége. 

Mi már valamilyenné lettünk… és valamivé… de ő még nem… 

Ha a gyermekre nézek, akkor ne csak azt lássam, hogy milyen, 

hanem, hogy mivé lehet…” 

(Ancsel Éva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertáné Szakálas Andrea 
Ádánd, 2017. szeptember 15. 
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Alsós munkaközösség tagjai: osztályfőnökök, osztálytanítók  

 osztály: Hohner Jusztina - Kreka Ágnes 

 osztály: Bozsokiné Lengyel Gyöngyi, Kreka Ágnes, Sárköziné Kruppai Bernadett 

 osztály: Vörös Csabáné - Bertáné Szakálas Andrea  

 osztály: Fehér Józsefné - Sárköziné Kruppai Bernadett  

 

Feladataink az oktató-nevelő munkából eredően:  

 Intézményünk alapdokumentumainak, felülvizsgálata; 

 A dokumentumok pontos vezetése, az ezzel kapcsolatos időpontok meghatározása 

 Hatékony tanuló-megismerésen alapuló segítő beavatkozás  

 Az alapkészségek fejlesztése 

 Az életkori sajátosságokat, egyéni képességeket figyelembe vevő oktatás, nevelés;  

 A szabadidő hasznos eltöltésének segítése: klubdélutánok, kirándulások, 

könyvtárlátogatások, szakkörök szervezése;  

 Folyamatos kapcsolattartás szülőkkel, kollégákkal, szükség esetén szakemberekkel, 

gyermekvédelemmel  

 Tehetséggondozás – versenyekre való felkészítés;  

 Továbbra is kiemelt hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelés fontosságára; 

 Kellemes légkör, esztétikus, tiszta környezet kialakítása az iskolában, 

osztálytermekben;  

  

Rendszeres munkaközösségi összejövetelek a problémák megbeszélésére, a hasznos tapaszta-

latok átadására.  

A munkaközösség szükség szerint, alkalmanként tart megbeszélést. A megbeszélések idő-

pontja alkalmazkodik a délutáni elfoglaltságokhoz, arra törekedve, hogy lehetőség szerint 

minden érintett kolléga részt tudjon venni. A megbeszélések témája a munkatervben meghatá-

rozott programok előkészítése, szervezése, értékelése. A munkaközösségi értekezletek témái a 

következők:  

 

A TANÉV RENDJÉNEK TERVEZÉSE, TERVEZETE: 

Szeptember: 

 Év eleji értekezlet, a tanév munkájának tervezése 

 Házirend ismertetése, 

 Adminisztrációs teendők megbeszélése, 

 Órarend összehangolása; mindennapos testnevelés órarendjének kialakítása;  

 Naplóvezetés összehangolása; 

 Ügyeleti rend elkészítése; 

 32 órás munkarend elkészítése, 

 Tanmenetek elkészítése, összehangolása, határidőre való bemutatása 

 A tanév rendjének megfelelően a feladatok elosztása (ünnepek, megemlékezések) 

 Szülői értekezletek tartása, koordinálása – SZMK tagok megválasztása 
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 A tanórán kívüli tevékenységek megbeszélése, időpontok egyeztetése (felzárkóztató 

foglalkozások, tehetséggondozás, szakkörök, tömegsport; 

 versenyekre való nevezés 

 Tantermek esztétikus díszítése, tanulóbarát környezet kialakítása, 

 Úszásoktatás megszervezése a 4. évfolyamon; 

Október: 

 Mesehét „mese vár” 

 naplók pontos kitöltése és annak ellenőrzése; 

 Hátrányos tanulók folyamatos segítése, velük való foglalkozások koordinálása; 

 A munkaközösség napi feladatainak átbeszélése, tapasztalatcsere, munkaközösségi 

értekezlet formájában; 

Konkrét feladatok a hónapban:  

o Zene világnapjának megrendezése: október 3. (felelős: Takács Anna) 

o gesztenyegyűjtés lebonyolítása 

o papírgyűjtés;(DÖK szervezésében 

o megemlékezés az Aradi vértanúkról – Dök szervezésében 

o Pályaorientációs nap megszervezése; Felelősök az osztályfőnökök 

o Október 20.  Október 23 nemzeti ünnepünk méltó megünneplése a 8. osztály) 

o műsorával (Fábiánné Szálkai Gabriella) 

o Alsó tagozatos szavalóverseny október 25. Téma: az évszakok 

o Őszi egészségnap, melyre már meghívjuk a leendő 1. osztályos tanulókat és 

szüleiket. Időpontja: október 27. 

November - December: 

 Fogadó óra megszervezése; 

 Magyar nyelv napjának iskolai szintű megünneplése: november 13. Felelős: Fehér 

Józsefné 

 Adventi gyertyagyújtás közösen; 

 Falusi és iskolai karácsonyi műsor a 3. osztály részvételével; Felelős: Vörös Csabáné 

 felkészülés a félévi munka értékelésére, további feladatok kitűzése; 

 megbeszélés a hátrányos helyzetű tanulók munkájáról, értékelések elkészítése, a 

további munka megbeszélése; 

 Difer mérés az 1. évfolyamon 

  



55 

 

Január: 

 az 1. félév lezárása, értékelése, az eredményekből fakadó célkitűzések 

megfogalmazása 

 félévi értesítők kiosztása; 

 félévi osztályozó értekezlet megtartása; 

 megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról; Felelős: Bozsokiné Lengyel Gyöngyi 

 hagyományok fenntartásának fontossága- Felkészülés a farsangi bál programjának 

színesebbé tételére; 

Február: 

 Félévet záró nevelőtestületi értekezlet 

 A II. félév osztályfőnöki feladatainak megbeszélése; tapasztalatcsere; 

 farsangi bál megszervezése; 

 félévi szülői értekezletek megtartása; 

Március: 

 tanulmányi versenyekre való nevezés, részvétel- azok lebonyolítása 

 1848. március 15. Nemzeti ünnep: iskolai és falusi szinten 6. oszt.(Felelős: Király 

Dóra) 

 Népdaléneklési verseny (Takács Anna) 

Április: 

  Digitális témahét megszervezése és lebonyolítása; Időpontja: 2018. április 09-13 

 versenyeken való részvétel, tapasztalatok megbeszélése 

 Föld napja – akadályverseny - Nagyberény 

 osztályfőnökök, tanítók – a bukások elkerülése érdekében megbeszélések tartása 

szülők bevonásával; 

 Sportnap megszervezése közösen a felső tagozatos kollégákkal 

 Fogadó óra megszervezése; 

Május: 

 Tanév végi feladatok előkészítése 

 Év végi értékelés előkészítése, egységesítés 

 Meghitt anyák napi ünnepség megszervezése; 

 Gyermeknapi program lebonyolítása; 

Június: 

 Tanulmányi kirándulások  

 éves munka lezárása, tapasztalatok megbeszélése; 
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 osztályfőnöki beszámolók elkészítése; 

 munkaközösségi beszámoló készítése az éves munkáról; 

 Tantárgyi beszámolók készítése 

 Ballagás, tanévzáró ünnepély; A tanévzáró ünnepség megszervezése: Bertáné Sz. 

Andrea feladata 

 

Folyamatosan megvalósítandó feladatok a tanév során: 

 adminisztrációs teendők; 

 családlátogatások; 

 kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelőssel, fejlesztő pedagógussal, gyógy-

testnevelővel, logopédussal, pszichológussal; 

 hátrányos helyzetű tanulók segítése; 

 magatartási vagy tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal folyamatos kapcsolattartás, 

megbeszélés, aktuálisan felmerülő kérdések megbeszélése, megoldása. 

 Intézményi önértékelésből fakadó feladatok 
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4. számú melléklet 
 

 

 

Felsős munkaközösség munkaterve 

2017-2018. TANÉV 

 

 
 „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, 

hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalál-

ja azt a munkát, amit szeretni fog." 

 

(Szentgyörgyi Albert) 
 

 

 

 
 

Isóné Poncsák Angéla Eszter 
 

 

Ádánd, 2017. szeptember 15. 



58 

 

A felsős munkaközösség tagjai: 

Osztályfőnökök: 
5. osztály: Isóné Poncsák Eszter 

6. osztály: Király Dóra  

7. osztály: Materné Mestyán Ildikó  

8. osztály: Fábiánné Szálkai Gabriella 

 

valamint a felső tagozaton tanító pedagógusok:  
Torda János- informatika, fizika 

Valiczkó Eleonóra - matematika 

Kumli Tibor – testnevelés, biológia 

Takács Anna, vizuális kultúra, ének-zene 

Papp László (utazó pedagógus)- technika 

Somi Levente (utazó pedagógus) - informatika 

Hohner Jusztina (alsóból feltanító pedagógus) - rajz és vizuális kultúra 

 

A munkaterv összeállításánál a következő dokumentumokat vettük alapul:  
- az iskola Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzat  

- az előző tanév értékelése  

- az új tanév feladatait meghatározó rendezvényterv 

 

 A felsős munkaközösség fő célja: Az osztályfőnökök valamint a felső tagozaton tanító pe-

dagógusok oktató- nevelő programjának koordinálása, tájékoztatás az aktuális teendőkről, 

esetmegbeszélések, valamint továbbképzésekről való folyamatos tájékoztatás. 

 

Feladataink az oktató-nevelő munkából eredően:  

- az oktató- nevelő munka hatékonyságának növelése 

- a dokumentumok pontos vezetése, az ezzel kapcsolatos időpontok betartása,  

- feladatok minél igazságosabb elosztása 

- korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz 

- a tanuláshoz fűződő viszony javítása 

- hatékony tanuló-megismerésen alapuló segítő beavatkozás  

- az alapkészségek fejlesztése. 

 - kommunikációs képességek fejlesztése 

- az életkori sajátosságokat, egyéni képességeket figyelembe vevő oktatás   

- differenciálás hatékonyságának növelése 

- a szabadidő hasznos eltöltésének segítése: klubdélutánok, kirándulások, könyvtárlátogatá-

sok, szakkörök szervezése  

- folyamatos kapcsolattartás szülőkkel, kollégákkal, szükség esetén szakemberekkel, gyer-

mekvédelemmel  

- tehetséggondozás – versenyekre való felkészítés  

- esélyegyenlőség biztosítása 

- kellemes légkör, esztétikus, tiszta környezet kialakítása az iskolában, osztálytermekben   

- nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában 

- a környező települések intézményeivel való folyamatos együttműködés, jó munkakapcsolat 

kialakítása, ápolása 

- Rendszeres munkaközösségi összejövetelek a problémák megbeszélésére, a hasznos tapasz-

talatok átadására.  
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A munkaközösség havonta egy alkalommal tart megbeszélést. A megbeszélések időpontja 

alkalmazkodik a délutáni elfoglaltságokhoz, arra törekedve, hogy lehetőség szerint minden 

érintett részt tudjon venni. A megbeszélések témája a munkatervben meghatározott progra-

mok előkészítése, szervezése, értékelése, a magatartási és szorgalmi helyzet rendszeres elem-

zése. A munkaközösségi értekezletek témái a következők:  

 

A tanév rendjének tervezése, ütemezése havi bontásban: 

Szeptember: 

 Év eleji értekezlet, a tanév munkájának tervezése 

 Házirend ismertetése 

 Adminisztrációs teendők megbeszélése 

 Naplóvezetés összehangolása 

 Ügyeleti rend elkészítése 

 A tanév rendjének megfelelően a feladatok elosztása (ünnepek, megemlékezések fele-

lőseinek kijelölése, pontos időpontok rögzítése) 

 Szülői értekezletek előkészítése 

 A tanórán kívüli tevékenységek megbeszélése, időpontok egyeztetése (felzárkóztató 

foglalkozások, tehetséggondozás, szakkörök, tömegsport) 

 versenyekre való jelentkezés 

 tantermek díszítése 

 

Konkrét feladatok a hónapban: 

 tankönyvosztás - szeptember 1. 

 tanmenetek elkészítése, összehangolása, határidőre való bemutatása - szeptem-

ber 30-ig (szaktanárok) 

 szüreti főzőversenyen sportdélután szervezése, lebonyolítása – szeptember 16. 

 „Határtalanul” pályázat előkészítő munkálatai, megbeszélések, szülői értekez-

let 

 „ Határtalanul” pályázat lebonyolítása szept. 26-tól- szept. 29-ig (Materné 

Mestyán Ildikó, Isóné Poncsák Eszter) 

 DÖK-ben résztvevő tanulók osztályonkénti kiválasztása, DÖK- gyűlés 

(Hohner Jusztina – szeptember 30-ig 

Október: 

 A naplók pontos kitöltése és annak ellenőrzése 

 Hátrányos tanulók folyamatos segítése, velük való foglalkozások koordinálása- ezzel 

kapcsolatos teendők megbeszélése, évindítás (kiemelt figyelmet fordítani az LVT-s 

tanulóinkra) 

 a 8. osztályos tanulók nyílt napokon, pályaválasztási kiállításon való részvételének 

előkészítése, széleskörű tájékozódás 

 

Konkrét feladatok a hónapban:  

 zene világnapjának megrendezése- október 2. (Takács Anna) 
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 gesztenyegyűjtés lebonyolítása (osztályfőnökök) 

 papírgyűjtés (osztályfőnökök) 

 megemlékezés az aradi vértanúkról – okt.6. – DÖK (Hohner Jusztina) 

 „mese hét - mese vár” október 2-6-ig 

 Október 02-13.ig szülői értekezletek (osztályfőnökök) 

 október 13. Pályaorientációs nap az iskolában (osztályfőnökök) 

 október 23-a méltó megünneplése a 8. osztály műsorával (Fábiánné Szálkai 

Gabriella) október 20. 

 október 27. Őszi egészségnap és sportnap (osztályfőnökök + Kumli Tibor) 

November - December: 

 a feladataink folyamatos koordinálása, 

 haladási naplók, napközis és szakköri naplók ellenőrzése  

 

Konkrét feladatok a hónapban: 

 Magyar nyelv napja, nov. 13. (Fehér Józsefné) 

 pályaválasztási szülői értekezlet előkészítése, megrendezése, november 16. (fe-

lelős: 7 és 8. osztály osztályfőnökei Materné Mestyán Ildikó, Fábiánné Szálkai 

Gabriella) 

 Általános fogadóóra, november 30. (minden pedagógus) 

 Adventi gyertyagyújtás dec. 01. (Isóné Poncsák Eszter) 

 Mikulás vetélkedő lebonyolítása, dec. 08. (DÖK) 

 Jelentkezés a központi felvételire dec. folyamán  

 karácsonyi kézműves délután, dec. 11-től – 15-ig (DÖK, osztályfőnökök) 

 karácsonyi vásár lebonyolítása (dec. 15-től folyamatos) 

 „angol” karácsony - dec. 22 (Király Dóra) 

Január: 

  aktuális adminisztrációs teendők elkészítése, ellenőrzése 

 félévi munka értékelése, további feladatok kitűzése 

 továbbtanulással kapcsolatos teendők megbeszélése, lebonyolítása, adminisztrációs te-

endők 

 

Konkrét feladatok a hónapban: 

 félévi osztályozó értekezlet (január 26.) 

 megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról - jan. 22. (Bozsokiné Lengyel 

Gyöngyi) 

 hagyományok fenntartásának fontossága- Felkészülés a farsangi bál nyitótán-

cának előadására – 7. oszt.(Materné Mestyán Ildikó) 

Február: 

 A II. félév osztályfőnöki feladatainak megbeszélése 

 felvételi tapasztalatok megbeszélése 
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 programok előkészítése 

 

Konkrét feladatok a hónapban: 

 Félévi nevelőtestületi értekezlet- febr. 5. 

 Farsang - február 16. (osztályfőnökök + 7. o. nyitótánc (Materné Mestyán Ildi-

kó) 

 félévi szülői értekezletek megtartása: febr. 19 - márc. 2 

 A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja - febr. 23.(Isóné Poncsák 

Eszter) 

Március: 

 dokumentáció ellenőrzése 

 tanulmányi versenyekre való nevezés, részvétel, azok lebonyolítása 

 

Konkrét feladatok a hónapban: 

 1848. március 15. –i műsor iskolai szintű lebonyolítása- 6. oszt. – március 14. 

(Király Dóra)  

 „ Együttfutás” (Ádánd – Balatonszabadi)- március 15. 

 népdaléneklési verseny- márc. 28. (Takács Anna) 

Április: 

 versenyeken való részvétel, tapasztalatok megbeszélése  

 dokumentáció ellenőrzése 

 

Konkrét feladatok a hónapban: 

 Digitális Témahét - ápr. 9- 13-ig (Torda János) 

 Felsős szavalóverseny - április 11. (Fábiánné Szálkai Gabriella) 

 Holokauszt áldozatainak emléknapja – április 16. (Isóné Poncsák Eszter) 

 általános fogadónap - április 26.  

Május: 

 Tanév végi feladatok előkészítése 

 dokumentáció ellenőrzése 

 év végi osztályozás előkészítése, egységesítése 

 kompetencia mérés feladatainak megbeszélése, felmérésvezetők kiválasztása, felkészí-

tése 

 Ballagás előkészítése 

 

Konkrét feladatok a hónapban: 

 Osztálykirándulások lebonyolítása (osztályfőnökök) 

 kompetencia mérés - (május 16., május 23.) 

 gyereknap - május 25. 
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Június: 

 felkészülés az éves munka lezárására, tapasztalatok megbeszélése 

 osztályfőnöki beszámolók, tantárgyi beszámolók elkészítése 

 

Konkrét feladatok a hónapban: 

 A Nemzeti Összetartozás Napja – június 4. (osztályfőnökök) 

 Föld napja - Fekete István emléknap - június 11. (osztályfőnökök + Kumli Ti-

bor) 

 Év végi osztályozó értekezlet - június 13. 

 ballagás megszervezése, lebonyolítása – június 16. (7-8. osztály osztályfőnö-

kök: Materné Mestyán Ildikó, Fábiánné Szálkai Gabriella) 

 tanévzáró ünnepség- június 20. Bertáné Szakálas Andrea 

 tanévzáró értekezlet - június 27. 

Folyamatosan megvalósítandó feladatok: 

 adminisztrációs teendők 

 családlátogatások 

 kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelőssel, fejlesztő pedagógussal, gyógy-

testnevelővel, logopédussal, pszichológussal 

 hátrányos helyzetű tanulók nyomom követése, segítése 

 magatartási vagy tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal, szüleikkel való folyamatos 

kapcsolattartás, megbeszélés, aktuálisan felmerülő kérdések megbeszélése, megoldása. 

 felvételire, tanulmányi versenyekre való felkészítés 

 kompetenciamérésre való folyamatos felkészülés 

A 6 tanítás nélküli munkanap: 

1. Sportnap az iskolában 

2. Pályaorientációs nap  

3. félévi nevelőtestületi értekezlet 

4. gyereknap 

5. osztálykirándulás 

6. Fekete István emléknap 

 

Kívánom közösségünknek, hogy vállalt feladatainkat minél színvonalasabban és haté-

konyabban tudjuk megvalósítani úgy, hogy közben sok-sok élményhez, színes prog-

ramhoz juttatjuk iskolánk tanulóközösségét. 



63 

 

5. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖK MUNKATERV 

2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Készítette: Hohner Jusztina 

DÖK patronáló tanár  

Ádánd, 2017. szeptember 15. 
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IDŐSZAK FELADAT FELELŐS 

Szeptember   DÖK alakuló gyűlés  

 DÖK vezetőinek meg-

választása  

 DÖK felelőseinek meg-

bízása  

 Éves munkaterv megbe-

szélése, elfogadása, 

programjavaslatok  

 Házirend, SZMSZ és 

Pedagógiai program ja-

vasolt módosításainak 

véleményezése  

 Diákrádió elindítása  

 Honlap  

 Faliújság  

 Gesztenyeszedő verseny 

megszervezése 

 Őszi papírgyűjtés meg-

szervezése 

DÖK patronáló tanár 

osztályképviselők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályfőnökök (1-8. oszt.) 

Október  DÖK gyűlés 

  Sportnapban való se-

gédkezés (szept. 30.)  

 Zene világnapja alkal-

mából rendezett műsor-

ban való közreműködés     

(okt. 02.) 

 Október 6. –Aradi vér-

tanúk emléknapja (fali-

újság), megemlékezés 

az aulában  

  Eredményhirdetés 

(gesztenyegyűjtés)   

 Népmesék felolvasása 

az első osztályosoknak a 

mesehét alkalmával  

 Az őszi egészség nap 

 Továbbtanulási nap 

(október 13.) 

DÖK patronáló tanár 

osztályképviselők 

 

 

Takács Anna 

osztályképviselők 

alsós és felsős osztályfőnö-

kök 

 

 

DÖK-ös tanulók  

 

 

5. osztályosok 

 

 

7-8 osztály 

DÖK elnök 

Alsós DÖK-ös tanulók 



65 

 

IDŐSZAK FELADAT FELELŐS 

 Alsós versmondó verse-

nyen való részvétel, a 

DÖK elnök zsűrizése 

 Honlap  

 Faliújság  

 Diákrádió  

November   DÖK gyűlés  

 A papír gyűjtő verseny 

eredményhirdetése  

 Faliújság  

 Honlap  

 Diákrádió  

 Mikulás vetélkedő elő-

készületei   

DÖK patronáló tanár 

osztályképviselők 

 

 

 

 

 

 

DÖK elnök, helyettes, patro-

náló tanár 

December   DÖK gyűlés  

 Mikulás vetélkedő és 

buli lebonyolítása 

(december 08.) 

 Adventi gyertyagyújtá-

son való részvétel 

 Adventi kézműves fog-

lalkozásokban való 

részvétel  

 Karácsonyi vásár (mé-

zeskalács, ajándéktár-

gyak, karácsonyi köny-

ves bazár)  

 Közös karácsonyfa dí-

szítés 

 Honlap  

 Faliújság  

 Diákrádió  

DÖK patronáló tanár 

osztályképviselők 

 

 

 

 

 

 

Január   DÖK gyűlés  

 Ajándéktárgyak gyűjté-

se a farsangi zsákba-

macskához, konfetti ké-

szítés 

DÖK patronáló tanár 

osztályképviselők 
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IDŐSZAK FELADAT FELELŐS 

 Közreműködés a ma-

gyar kultúra napja al-

kalmából megtartandó 

műsorban 

 Faliújság  

 Honlap 

 Diákrádió   

Február  DÖK gyűlés  

 Farsangi zsákbamacska 

árusítása  

 Felkészülés a farsangi 

bemutatókra  

 Faliújság  

 Honlap  

 Diákrádió  

DÖK patronáló tanár 

osztályképviselők 

 

Alsós és felsős osztályfőnö-

kök 

 

Március   DÖK gyűlés  

 Március 22.- Víz Világ-

napja (faliújság, rajz)  

 Húsvéti locsolóversíró 

verseny  

 Honlap  

 Diákrádió  

DÖK patronáló tanár 

osztályképviselők 

Április  DÖK gyűlés  

 Segédkezés a tavaszi 

sportnap során  

 Április 11.- Költészet 

napi felsős versmondó 

verseny 

 Április 22.- Megemlé-

kezés a Föld Világnap-

járól (faliújság, rajz)  

 Gyereknap előkészületei  

 Honlap   

 Diákrádió  

DÖK patronáló tanár 

osztályképviselők 

Május   DÖK gyűlés  

 Május 10.- Madarak és 

fák napja (faliújság)  

DÖK patronáló tanár 

osztályképviselők 



67 

 

IDŐSZAK FELADAT FELELŐS 

 Gyereknap   

 Honlap  

 Faliújság  

 Diákrádió  

Június   Diákparlament  

 Honlap  

 Faliújság  

 Diákrádió  

 Éves munka értékelése  

DÖK patronáló tanár 

osztályképviselők 
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6. számú melléklet 

A szakmai ellenőrzés terve 

Az ellenőrzés területei VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Gyermekvédelmi munka Igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelős 

Szülői értekezlet, fogadóóra  Ig.h. 

Mkv. 

Ig. Ig.h. 

Mkv. 

Mkv.   Ig. Ig.h. 

Mkv. 

Ig. Ig.h. 

Mkv. 

Mkv Ig. Ig.h. 

Mkv. 

 

Munkaközösségi tervek  Ig. Ig.h.    Ig.h Ig. Ig.h.  Ig Ig.h. 

Mkv. 

 

Beiskolázás, továbbtanulás Ig    Ig Ig Ig Ig    

Pályázatok Igazgató 

Rendezvények, ünnepek Igazgató, igazgatóhelyettes 

Versenyek  Ig.h    Ig.h     Ig.h 

Táborok Igazgató 

Ügyelet Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 

Átruházott jogkörök Igazgató 

Tanmenetek, munkatervek  Ig. Ig.h. 

Mkv. 

         

Tájékoztató füzetek, ellenőrzők Igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 

Anyakönyvek, bizonyítványok, naplók Ig. Ig.h. 

Mkv. 

Ig.h. 

Mkv. 

Ig.h. 

Mkv. 

Ig.h. 

Mkv. 

Ig.h. 

Mkv. 

Ig. Ig.h. 

Mkv. 

Ig.h. 

Mkv. 

Ig.h. 

Mkv. 

Ig.h. 

Mkv. 

Ig.h. 

Mkv. 

Ig. Ig.h. 

Mkv. 

Tankönyvek, taneszközök Ig.h     Ig.h      

Szakkörök, korrepetálások, egyéni fejéleszté-

sek 

Igazgató, igazgatóhelyettes 

Munkavédelem, tűzvédelem Ig. Ig.h.      Ig. Ig.h.     

Új kolléga Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 

Mérések  Ig.h. Ig.   Ig.    Ig.  

Továbbképzések Ig.     Ig.      

Besorolások, munkaköri leírások Ig.     Ig.      

Óralátogatások, napközis foglalkozások Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 

Ügyviteli, adatvédelmi, munkajogi Igazgató 
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7. számú melléklet 

 

Pénzügyi terv 

a Pedagógiai Programban / munkatervben szereplő feladatok magvalósítására 

 Úszásoktatás 34 alkalomra (19 fő):    561. 500.-Ft; 

(19*4.500+19*4.000: belépő+oktatás, 400.000 száll.) 

 Gyakorlókertbe szerszámok, vetőmagok, permetszerek:   30.000.-Ft 

 Alsós, felsős versmondó verseny     Alapítvány 

 Népdaléneklés verseny Nagyberénnyel közösen  15.000.- Ft 

 Mikulásvetélkedő       Alapítvány 

 Mese világnapja: alsós meseolvasó verseny   Alapítvány 

 Nevezés tanulmányi versenyekre     15.000.-Ft 

 Fekete István vetélkedő (díjazás, eszközök)   10.000.-Ft 

 Perczel Mór Gimnázium tanulmányi- és énekversenyei  

(Siófok, utazási ktsg.)       4.000.-Ft 

 Országos történelem verseny (Kaposvár)    6.000.-Ft 

 Angol levelező csapatverseny      4.000.-Ft 

 Föld Napja (Nagyberény)        3.000.-Ft 

 Reich Károly rajzverseny (Balatonszemes)     4.000.-Ft 

 Meseolvasó verseny (Széchenyi, Siófok)     3.000.-Ft 

 „Hajlik a meggyfa” népdaléneklési verseny (Szenna) Balatonszabadival kö-

zösen          40.000.-Ft 

 „Pindúr-Pandúr” kerékpáros ügyességi verseny (Budapest) Balatonszabadi-

val közösen        50.000.- Ft 

 Kazinczy szépkiejtési verseny (Balatonboglár?)      5.000.- Ft 

 Sportversenyekre utazási ktsg. (Baross-kupa, mezei  

futóv., diákolimpia)       15.000.-Ft 

 Jutalomkönyvek, oklevelek      45.000.-Ft 

 A pályaorientációs tanítás nélküli munkanap szervezési költségei:  

          150.000.- Ft 

 A Fizika kerettantervében szereplő, csillagászathoz kapcsolódó tanulmányi 

kirándulás a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgálóba  60.000.- Ft 
 _____________________________________________________________________________________________________  

Összesen a fenntartótól:       1.020.500.-Ft 
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8. számú melléklet 

 

A középfokú felvételi eljárás ütemterve 

 

HATÁRIDŐK FELADATOK 

2017. szeptember 

11. 

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetség-

gondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az 

Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezés-

ről. 

2017. szeptember 

30. 

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a kö-

zépfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

2017. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rend-

szerében 

- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák 

tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó 

felvételi tájékoztatójukat. 

2017. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

2017. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvé-

teli eljárás rendjéről. 

2017. november 

15. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamo-

sok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegy-

zékét. 

2017. december 8. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a 

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggon-

dozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt 

- intézménybe. 

2017. december 

12. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtá-

sa. 

2017. december 

13. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az idő-

pontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hoz-

zájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a 

feladatlapigényüket. 

2018. január 19. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények meg-

szervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

2018. január 20. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2018. január 20., 

10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnázi-

umokban.  

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany 

János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intéz-

ményekben. 
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HATÁRIDŐK FELADATOK 

2018. január 25., 

14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziu-

mokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehet-

séggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbe-

lin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

2018. január 26. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények meg-

szervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett 

tanulókkal. 

2018. február 8. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

2018. február 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a 

programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes 

értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az 

érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

2018. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. 

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvet-

lenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatla-

pot a Hivatalnak.) 

2018. február 19. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 

szakgimnáziumokba. 

2018. február 22. 

- március 13. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

2018. március 14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét. 

2018. március 21-

22. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2018. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 

beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot 

ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

2018. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hoz-

zájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

2018. március 28. A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő 

tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről 

tájékoztatja az általános iskolákat. 

2018. március 28. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpo-

litikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő 

tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és 

erről a Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat. 

2018. április 10. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 

listáját. 

 

2018. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal 

által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. 
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2018. április 20. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adat-

lapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyezte-

tett felvételi jegyzék). 

2018. április 27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az el-

utasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2018. május 7-18. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2018. május 7. 

- augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

2018. május 18. A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2018. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál. 

2018. június 18. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerin-

ti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kez-

deményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba. 

A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő 

Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a 

tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 

2018. június 18. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerin-

ti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szak-

képzési Hídprogramba. 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a 

megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfo-

kú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségé-

nek teljesítése érdekében. 

2018. június 21-

23. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakkép-

zési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 

2018. július 25. 

- augusztus 10. 

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizáró-

lag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések-

re való felkészítést folytató szakképző iskolába. 

2018. augusztus 

1-31. 

Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 

szakgimnáziumokba. 

2018. augusztus 

31. 

Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra. 

 


