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TANÉV 

MUNKATERVE 

 
 

 „A jó iskolában mindig jut idő nevetni, 

Mert ez a lélek legszebb zenéje,  

Olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve, 

Játszani, mert ez az örök ifjúság titka, 

Szeretetet adni, mert gyógyítja az embert, 

Dolgozni, mert ez a siker ára!” 
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BEVEZETŐ 

   Az iskola olyan élettér, melyben a gyerekek nyitottak maradnak, feszültségtől mentes 

derűs légkörben gazdagodik személyiségük. Olyan felnőttekké neveljük őket, akik 

képesek lesznek az élet adta változásokhoz alkalmazkodni, a mai társadalom kihívásának 

megfelelni, és eligazodni korunk problémái között. A tanítás- tanulás folyamatában a 

gondolkozásra helyezve a hangsúlyt, olyan programokat felvállaló iskola a miénk, mely 

az életkorhoz igazodva, az iskola gyermekeit figyelembe vevő, egyénre szabott 

lehetőségeket biztosít.    

Nevelési elveink és céljaink között a legfontosabb, hogy diákjaink a másik ember 

érdekeit, értékeit, törekvéseit is tiszteletben tartva tudjanak saját maguk és a társadalom 

hasznára cselekedni.  

A felnőtté válás folyamatában a család a legfontosabb tényező, ezért lényeges a családi 

összetartozás érzésének erősítése. A nevelő-oktató munka során éppen ezért 

elengedhetetlen követelmény a tanárok, szülők, diákok bizalmon és folyamatos 

párbeszéden alapuló együttműködésének kialakítása, a segítő szándékú tanulói, szülői 

vélemény figyelembe vétele. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a felnőtté válás folyamatában világosan lássák, az 

egyén nem elszigetelten, hanem kisebb-nagyobb közösségekben él, dolgozik, így gyakran 

szükséges alkalmazkodnia, s az egyénnek jogai mellett kötelességeit is ismernie és 

gyakorolnia kell. Fontosnak tartjuk, hogy mindezen elveket tanulóink ne csak az elmélet 

szintjén ismerjék meg, hanem a mindennapi iskolai munka során is ennek megvalósulását 

tapasztalják, ezt várjuk el az iskola valamennyi felnőtt dolgozójától is. 

A mai felgyorsult világban a gyerekek figyelmét már nem lehet lekötni a hagyományos 

módszerekkel. Ugyanakkor a felmérések azt is mutatják, hogy az elsajátított tudás 

alkalmazhatóságával vannak gondok. Éppen ezt fontos a kompetenciaalapú oktatás, mely 

a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazóképes tudást állítja a középpontba. 

Nagy hangsúlyt fektet a cselekvő tanulásra, az egyéni fejlesztésre, a játékközpontú 

nevelésre, a kommunikációra. 

A laptopok, a projektor, a digitális táblák segítenek abban, hogy a tanítás sokkal 

élményszerűbb, sokrétűbb legyen. 

Az általános iskola 2018/2019-es tanévi munkatervében szereplő alap és hozzákapcsolódó 

feladatok meghatározóak, nagy jelentőséggel bírnak, mindenkitől felelősségteljes munkát, 

kollektív megvalósítást igényelnek. A kötelező tanórai foglalkozásokon túl az iskolában 

tanulóinknak nem kötelező tanórai, és tanórán kívüli személyiségfejlesztő tevékenységi 
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formákat biztosítunk, a kialakított arculat az elkezdett munka, a szülők elvárása, a 

tanulóink sikere, fejlődése érdekében ez kell, hogy ezen az úton tovább vigyen bennünket. 

Ezért továbbra is keresnünk, és élnünk kell azokkal a lehetőségekkel, amelyek színesebbé, 

vonzóbbá, eredményesebbé teszik munkánkat. 

Az iskola élet és munkarendjét meghatározó dokumentumok, jogszabályok 

 

 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018//2019. tanév rendjéről 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 15/2013 (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html#_blank
http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html#_blank
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 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

a tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról. 

 

 Az intézmény szakmai alapdokumentuma 

 Pedagógiai Programja 

 Helyi tanterve 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Iskolai Házirend 

 

I. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Tárgyi feltételek 

 

A helyi önkormányzat szerződés keretében látja el a karbantartást, festést. Az Internet 

sávszélessége még mindig nagyon gyenge az iskolában, ami annak is köszönhető, hogy a  

településen is az. 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanítványainkat tiszta, igényes környezettel várjuk.  

Tárgyi feltételeink megfelelőek. Az oktató- nevelő munka zavartalan működése biztosított 

az idei tanévben is. Az iskola taneszköz ellátottsága megfelelő. Rendelkezünk korszerű 

informatikai eszközökkel, 2 stabil digitális táblával, 17 db laptoppal, 3 db asztali 

számítógéppel. A helyi hálózaton keresztül minden gép rendelkezik internet kapcsolattal. 

Fontos, hogy az iskola valamennyi tanulója és dolgozója törekedjen a takarékosságra, 

óvja a berendezéseket, vigyázzon az épület, az eszközök, a környezet állagára és 

állapotára.  
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1.2. Személyi feltételek 

 Az iskolában 2 fő tanító végzi a mindennapi oktató-nevelő munkát. 2 fő pedagógus pedig 

áttanítást végez. A pedagógusok hivatástudata, munkához való viszonya, munkafegyelme, 

szakmai felkészültsége jó. A pedagógusok nyitottak az új, korszerű ismeretek 

megszerzésére, s minden olyan módszer kipróbálására, mellyel a nevelő-oktató munka 

hatékonysága növelhető. 

 

  

Név 

 

Szak 

Szakvizsga 

Speckoll. 

(VMT) 

 

Megbízatás 

1. Oroszné Kállai 

Valéria 

Tanító Informatika tanító, gyermekvédelmi 

felelős 

2. Horváth Sándorné Tanító, 

 

Informatika tanító, osztályfőnök 

3. Nagyné Benkő 

Edit 

 

Szlovák 

nyelvű tanár 

 szlovák nyelv és irodalom 

4. Tomkóné Tóth 

Ágnes 

Tanító Testnevelés 

szakkollégium 

 

 

 

A nevelőtestület továbbképzése 

 

 Rendszeresen részt veszünk az évközi szakmai továbbképzéseken. A belső szakmai 

továbbképzéseket, nyílt hetet, bemutató foglalkozásokat a munkaközösség szervezi. 

 A szervezett továbbképzéseken való részvételt a Beiskolázási terv és az éves 

továbbképzési ütemterv szabályozza. 

 

1.3. Egyéb feladatot ellátók  

Intézményvezető:    Horváth Zoltán 

Intézményvezető helyettes:  Sápiné Trembulyák Tünde 

     Kovács Barnabás 
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Tagintézmény-vezető: Sápiné Trembulyák Tünde vezetői jelenlét 

 

Intézményi tanács  elnök:  Havasiné Illés Teodóra 

   tagok  Lupták Lászlóné 

     Lukács Gabriella (SZMK) 

 

KIR adatok karbantartása:  Kurtosné Bajtel Lívia 

KRÉTA rendszer felügyelete : Kovács Barnabás 

     Sápiné Trembulyák Tünde 

 

Havi adatszolgáltatások teljesítése: Kurtosné Bjtel Lívia 

     Kovács Barnabás 

     Sápiné Trembulyák Tünde 

 

Gyermekvédelmi felelős (fogadónap minden hónap első péntek): Horváth Sándorné 

       

Versenykiírás és pályázat figyelő: Kovács Barnabás,  

 Sápiné Trembulyák Tünde 

 

DÖK vezető:    Nyulászi Zsuzsanna 

 

Közalkalmazotti tanács elnöke: Tóth András     Hollóháza 

   tagok:  Bodnárné Angyal Piroska  Pálháza 

     Pilván Gáborné   Pálháza 

 

Munkaközösség vezetők:   Havasiné Illés Teodóra  humán 

     Lukács Gabriella   Pálháza alsó 

     Tóth Andrásné    reál 

     Oroszné Kállai Valéria  

 nemzetiségi 

 

Osztályfőnök: 1-4. összevont osztály Horváth Sándorné 

  

 



Hegyközi Általános Iskola Füzéri Perényi Péter Tagintézmény munkaterve 

 

 

Tankönyvfelelős:  Horváth Sándorné 

 

Iskolai honlapra információk feltöltése, karbantartása:   

  Intézmény  Kovács Barnabás,  László Roland 

  Füzér   Horváth Sándorné   

 

Tartós tankönyvek nyilvántartása:  Horváth Sándorné 

 

Katasztrófavédelmi felelős:  Szakács Sándorné 

     Tóth András 

 

Esélyegyenlőségi felelős:  Porempovicsné Illés Emese 

 

Rendszergazda:   Nyiri László 

 

Tűzvédelmi felelős:   Bodnár János,  

     Kristóf Miklós 

 

OTP Bank Bozsik Intézményi Program  

     Kovács Barnabás  

 

IKT adatszolgáltatás havonta: osztályfőnök 

     László Roland 

Hitoktatók:  Farkas Tibor ( római katolikus), Trescsula László ( görög katolikus),   Oroszy 

Ákosné Nagyházi Erzsébet ( református)                                       

Iskolaorvos: Dr. Faragó Magdolna 

Védőnő: Mészárosné Patrik Edit     

Családsegítő szolgálat munkatársaival rendszeres és folyamatos a kapcsolat. A problémák 

esetén jelzőrendszer működik: 

Kapcsolattartó:  Márton Szabina 
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1.4. Tanulói adatok 

1 – 4. összevont osztály 

Osztály 1. 2. 3. 4. összesen 

2018/ 2019.  4 3 1 5 13 

2018/2019. SNI 0 0 0  0 

2018/2019.  BTMZ 0 0 0  0 

 

 

II. AZ OKTATÓ- NEVELŐ MUNKÁNK CÉLJAI, FELADATAI 

 

2.1.  Az iskolában folyó nevelés és oktatás legfontosabb feladatai  

 

Az alapfokú nevelés alapozó jellegű, mely a családi és óvodai nevelés eredményeire épül. 

Az oktatás 1 összevont (1-4. évfolyam) tanulócsoportban történik. A legfontosabb feladat 

az alapkészségek mind magasabb fokú elsajátítása, időt hagyva a gyakorlásra. Ehhez 

kellően megtervezett, következetes nevelő-oktató munkára van szükség. 

A tanár egyénisége, óravezetési stílusa elősegítheti a tanuló megfelelő tantárgyi tudását. A 

kisebbek meg akarnak felelni a tanító néninek, a szülők elvárásának. Ezeket a 

lehetőségeket ki kell használni. 

 

A tanév kiemelt feladata a különböző fejlesztő programok, programelemek megjelenítése: 

 a tanulási és magatartási zavarok kialakulásának megelőzése 

 önálló tanulási képességek kialakítása 

 kommunikációs képességfejlesztés 

 egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív tanulásszervezés 

 az év végi eredmények alapján történjen a fejlesztési területek meghatározása 

 egészségtudatosságra nevelés 

 környezettudatos életmódra nevelés 

 digitális kompetenciák fejlesztése 

 korszerű IKT eszközhasználat sokoldalú felhasználása  
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 eredményekről folyamatos, rendszeres visszacsatolás a szülők felé 

 közösségfejlesztés szabadidő hasznos eltöltése 

 internetet oktatási célra használó tanárok számának növekedése 

 SDT, NKP és a TanTrend adatbázisok megismerése 

 IKT továbbképzéseken való részvétel 

 jó gyakorlatok kialakítása 

 kapcsolat felvétel szlovák nemzetiségi iskolával 

 bemutató foglalkozások, hospitálások 

 belső tudástár létrehozása 

 Panaszkezelési szabályzat elkészítése 

 

Célunk és feladatunk a teljesítményelvárás szinten tartása, emelése. A tanulói 

személyiségfejlesztést, az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a 

tehetséggondozást változatos tanítási módszerek és szervezeti formák alkalmazásával 

kívánjuk elérni. 

Ilyenek: - önálló munka 

  - differenciált foglalkozás 

                        - kooperatív munkaforma 

  - tanórán kívüli foglalkozások  (felkészítés versenyekre, vetélkedőkre, 

rendezvények) 

Dokumentációs feladataink 

 

Adminisztrációs fegyelem erősítése 

 E napló pontos használata 

 Törzskönyvek megnyitása 

 Beírási naplók beindítása 

 Tanuló nyilvántartások pontos vezetése 

 Tanmenetek elkészítése, leadása 

 Munkatervek készítése helyzetelemzéssel, célok és feladatok megjelölésével 
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Nevelési-oktatási feladataink 

 

 A tanítást támogató iskolai légkör megteremtése 

 A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik 

az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető 

 Az önálló tanulás támogatása különös tekintettel az egésznapos foglalkozásokra 

tekintettel 

 Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 

kapjanak megkülönböztetett figyelmet 

 A  HH tanulók további segítése 

 Közösségi munka és közösségi szellem fejlesztése 

 Tartalmas és érdekes programok szervezése 

 Hagyományok folytatása 

 

2.2. Versenyek, rendezvények 

 

Verseny Időpont Helyszín Felelős 

Vársport nap 2018. szeptember Füzér Oroszné Kállai 

Valéria 

Idegen nyelvi 

szavalóverseny 

2018. november Pálháza Tomkóné Tóth 

Ágnes 

Egészségvetélkedő 

(iskolagyümölcs) 

2018. november helyben Oroszné Kállai 

Valéria 

Szlovák Hagyományőrző 

Nap 

2019. március Pálháza Horváth 

Sándorné 

Népdaléneklési verseny  Pálháza Horváth 

Sándorné 

Költészet napja 2019. április helyben, majd Oroszné Kállai 
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Pálháza Valéria 

Sportvetélkedők, házi 

bajnokságok 

folyamatosan helyben Horváth 

Sándorné 

Nemzetközi 

Gyermekfesztivál 

2019. május Füzér Oroszné Kállai 

Horváth 

Sándorné Valéria   

Sápiné 

Trembulyák 

Tünde 

 

Saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása: 

 mesemondó,  

 rajz,  

 játékos sport,  

 népdaléneklési,  

 szavaló,  

 helyesírási, művészeti. 

 

A székhely, a telephelyek és a tagintézmény általános iskolái által meghirdetett különböző 

sport- és tanulmányi versenyeken való részvétel. 

Tanulóink folyamatos részvétele a tanév során a különböző diákolimpiai versenyeken. 

Tervezett rendezvényeink: 

 Évnyitó 

 Egészségnevelési hét 

 Karácsonyi játszóház, karácsonyi ünnepség 

 Farsang 

 Madarak és fák napja – akadályverseny 

 Anyák napja  

 Pedagógusnap 
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 Családi Nap 

 Évzáró, ballagás 

 Nemzeti Összetartozás Napja 

 Idősek Napja 

 Hősök Napja 

 Pálinka Fesztivál 

 Szlovák Dalos találkozó 

 Vársport nap 

 Nemzetközi Gyermekfesztivál 

Témahetek: 

 Egészségnevelési hét 2018. november 19. – 24. 

 Felelős:  Horváth Sándorné   

 Digitális Témahét 2019. április 8-12. 

 Felelős: Horváth Sándorné      

 Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. – 22. 

 Felelős:   Oroszné Kállai Valéria 

 Karácsonyi készülődés  

 Felelős: Oroszné Kállai Valéria 

    

Témanap:  

 Húsvéti készülődés 

 Felelős:  Oroszné Kállai Valéria 

2.3. Nyelvoktató szlovák nemzetiségi oktatás 

 

Iskolánkban nyelvoktató szlovák nemzetiségi nyelvoktatást folyik már több évtizede. 

Alapvető célkitűzése a szlovák nyelv és a szlovákság hagyományainak ápolása. Célunk, 

hogy megismertessük a tanulóinkkal mindazon értékeket, amelyeket a helyi szlovákság 

képvisel, hiszen a települések története elválaszthatatlan a szlovák kisebbség történetétől. 

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába, legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, kultúrák, életmódok, 

a másság iránt, becsüljék meg ezeket.  

Részt veszünk a Pálházán megrendezésre kerülő Szlovák nemzetiségi napon. 
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III. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS ÉS ELTÉRŐ ÜTEMŰ FEJLŐDÉS 

 

3.1.Eltérő ütemi fejlődés 

 

 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni 

hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és 

kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2018. október 12-ig felmérik 

azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév 

kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését 

hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja 

az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2018. október 26-ig a 

Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók 

létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a 

kiválasztott tanulókkal 2018. november 30-ig kell elvégezniük. 

 

DIFER mérés.  

Felelős: Oroszné Kállai Valéria 

  A névsor leadási határideje: 2018. október 17. 

  A mérés elvégzésének határideje: 2018. november 30. 

Feladatunk tehát: 

- az első évfolyamos tanulók figyelése, 

- az érintett kör felmérése, 

- a létszámok jelentése, valamint 

- a vizsgálatok elvégzése. 

 

3.2. Helyi mérések tervezése 

 

 Év eleji mérések (diagnosztizáló) 2-4. osztályig hangos olvasás, helyesírás, 

matematika. Az értékelés csak tájékoztató jellegű 

 Felelős: tanítók 

 Időpont: első hét 
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 Első osztályban – képességek mérése, neveltségi szint megállapítása    

Határidő:  október     

Felelős:  osztálytanítók,  

 

 Diagnosztikus (visszatérő) mérés: 2. 3. 4. osztályban  

Határidő:  október 

Felelős:  tanítók 

 

 Formatív mérések – a tanulási folyamatot végigkísérő értékelési mód 

(memoriterek, kiselőadás, munkadarabok, írásbeli és szóbeli feleletek, 

házi dolgozatok, röpdolgozatok – ezek a felelettel egyenértékűek 

Témazáró dolgozatok eredménye meghatározó a félévi és év végi 

osztályzatnál. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  minden pedagógus 

 

 Szummatív mérések – (félévi, év végi mérések) minősítő értékelés, a 

tanulási időszak lezárása során mérjük a tananya elsajátításának szintjét. 

Döntő súlya van a félévi és év végi osztályzatokban.  

A fejlesztési területek, a korrekció, a tanulságok levonása érdekében készüljön 

tanulók és feladatok szerinti százalékos kimutatás és a célok korrekciója. 

A félévi és év végi felmérési eredmények alapján történjen a következő 

időszakra vonatkozó célok meghatározása. 

  Határidő:  2019. január első két hete 

                   2019. május vége június eleje 

  Felelős:  tanítók, szaktanárok 

 

 Osztályozó és javító vizsgák:  

 

 Időpont Felelős 

Osztályozó vizsga 2019. 01. 9-23. Intézményvezető-helyettes 

 2019. 06. 3-7. Intézményvezető-helyettes 

Pótvizsga 2019. 08. 28. Intézményvezető-helyettes 
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IV. ÓRALÁTOGATÁS 

Az iskolavezetés a lehetőségek figyelembevételével minden osztályt és minden nevelőt 

meglátogat az év folyamán, de kiemelt feladat az  

 1-4. évfolyam látogatása 

 Osztályfőnöki munka, közösségfejlesztés feladatainak ellenőrzése 

 Iskolai rendezvények látogatása, a vállalt és kiosztott feladatok és a teljesítés 

összehasonlítása 

 Adminisztrációs tevékenység folyamatos ellenőrzése 

 

 Az ellenőrzést végző személyek: 

 Intézményvezető 

 Intézményvezető-helyettesek 

 Tagintézmény - vezető 

 Munkaközösség- vezető 

4.1. Az óralátogatás szempontjai: 

 Alapkészségek és képességek fejlesztés a tanórákon: matematika, logika,          

szövegértés 

 A tanítási óra felépítése, szervezettsége 

 Differenciált óraszervezés 

 Oktatás technikai eszközeinek használata (interaktív táblák, projektorok stb) 

 Kooperatív oktatás alkalmazása 

 A füzetek, munkafüzetek külalakja, esztétikája, ellenőrzöttsége minden        

évfolyamon 

 Házi feladatok és füzetek ellenőrzöttsége, javítása 

 Az órán alkalmazott módszerek, szemléltető eszközök használata 

 Az óra felépítése és szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével 

 A célok, feladatok megvalósulása 

 Motiválás, empátia 

 Ellenőrzés, értékelés megvalósítása 
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Az ellenőrzés ideje, módja:  

 Folyamatos 

 Személyes tapasztalatok gyűjtése 

  

V. KAPCSOLATAINK 

 Szülők 

Vélemények, ötletek kérése. Egységes álláspont, nevelési stratégia megfogalmazása és 

kialakítása. A törvény adta jogaik gyakorlásának biztosítása. Korrekt tájékoztatás. 

Tolerencia, rugalmasság a problémák megoldásában. Rendszeres napi kapcsolat, 

fogadóórák biztosítása. Pontos időbeni ismertetés az iskolában folyó és várható 

tevékenységekről, rendezvényekről, elvárásokról. Tájékoztató kiadvány készítése. Közös 

rendezvények szervezése (társadalmi munka, farsang, családi nap).  

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

·        Rendszeres írásos tájékoztatás (tájékoztató füzet) 

·        Szülői értekezletek 

·        Nyílt napok 

·        Fogadó órák 

·        Családlátogatások  

·        Különféle programok 

 Sárospataki Tankerületi Központ 

 

Megalakulása óta biztosítja az intézmény működését. Havi ellátmány fedezi a 

felmerülő problémák költségeit. Ésszerű és meggondolt gazdálkodást vár el.  

Közös munkánk során megvalósul: 

 részvétel a vezetői értekezleteken 

 részvétel pályázatokban, kapcsolódás a sikeres pályázatokhoz 

 folyamatos adatszolgáltatás, tájékoztatás 

 részvétel a vezetői klub munkájában 

 felkérésre részvétel a központ által szervezendő TEAM-ekben (pl. értékelési 

szempontrendszer kidolgozása) 
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 szóbeli és írásbeli beszámolók készítése, jegyzőkönyvek megküldése 

 kapcsolattartás a központ szakembereivel 

 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

 

 Napi munkakapcsolat a tanulók szociális helyzetének felmérésére, részvétel 

rendezvényeken, játszóházak szervezése, közös pályázatok. 

 Idősek otthona 

Megemlékezések, Idősek Hete, Karácsony, Anyák napja. 

 

 Óvoda: 

 Kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék. Kihelyezett tájékoztató szülői értekezlet tartása 

a leendő elsősök szüleinek, tájékoztató füzetecske összeállítása. Közös játszóházi és 

kézműves foglalkozások tartása. 

 

 Széptan Művészeti Iskola 

   Közös ünnepi műsorok, hangversenyek. Tanterem biztosítása. 

 

 Egyházak: 

Hittan órák megtartásának biztosítása. Magatartásformálás, erkölcsi értékek kialakítása. 

Közös rendezvények. 

 

 Szakszolgálat 

   Szakmai szolgáltatások igénybevétele. 

 

 Rendőrség 

   Tájékoztatás, felvilágosítás, bemutatók, rendezvények. 

 

 Központi iskola, többi tagintézmény, telephely 

  Közös rendezvények, ünnepségek, versenyek, továbbképzések 

 

 Községi - és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 

 Közös rendezvények, ünnepségek. 
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VI.  ELLENŐRZÉSI TERV 

  

Az eredményes munkavégzés érdekében továbbra is ellenőrizzük: 

A tanári adminisztrációs munkát: a e-napló kitöltését, az osztályzatok beírását, a hiányzók 

pontos vezetését, a mulasztások igazolását. Az osztályfőnök minden hónap 5-ig összesítse 

a hiányzásokat, különös tekintettel az igazolatlan hiányzásokra. 

 

Az iskola belső ellenőrzése keretében az tagintézmény-vezető és a munkaközösség-vezető 

rendszeresen látogatják a tanórákat, a látogatások után megbeszélést tartanak. 

 

    Határidő:  folyamatos 

    Felelős:  tagintézmény-vezető 

 

Pedagógiai programban megfogalmazott célokkal összhangban az intézményvezetés a 

tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket: 

 

 Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv szerint, szintfelmérésre épülő tanév eleji 

ismétlő, szintrehozó, felzárkóztató foglalkozások beépítésével.  

Határidő: szeptember vége 

Felelős: tanítók 

 Tanmenetek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel 

Határidő: szeptember 15. 

Felelős: tagint.vez., munkaközösség-vezető 

 Tanügyi dokumentumok (e-napló, anyakönyvek, beírási napló)   összhangjának 

ellenőrzése 

Határidő: szeptember vége 

Felelős: tagint.vez. 

 E-napló vezetésének ellenőrzése 

Határidő: folyamatos, havi rendszerességgel 

Felelős:tagint.vez. 

 Tanév végi dokumentáció ellenőrzése, bizonyítványok, anyakönyvek megírása,  e-

napló lezárása. 

            Határidő: 2019. június 15. 
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            Felelős: tagint.vez.,tanítók 

 

 

 

Sorszám  Az ellenőrzés témája, tárgya Időpont, 

időtartam 

Felelős 

1. Első osztályosok 

beilleszkedésének vizsgálata, 

taneszközök megléte, 

közösségalakítás 

Szeptember 15-30. 

között 

Oroszné Kállai Valéria 

2. Munkatervek, tanmenetek 

ellenőrzése, fejlesztési tervek 

Szeptember 

Február 

munkaközösség-

vezető, tagintézmény-

vezető 

3. HH és HHH nyilvántartás  október iskolatitkár, 

osztályfőnök 

4. Tanítási órák látogatása  

 

 

folyamatos munkaközösség-

vezető, tagintézmény-

vezető, 

intézményvezető  

5. Adminisztrációs munka: 

törzslapok, naplóvezetés – 

ellenőrzők használata 

szeptember, 

január, június 

tagintézmény-vezető, 

intézményvezető  

6. Könyvtári nyilvántartások- ingyen 

tankönyv 

 

 

október Horváth Sándorné  

7. Támogatások, kedvezmények 

nyilvántartása  

szeptember, 

február  

osztályfőnök, 

tagintézmény-vezető, 

iskolatitkár 

8. Beírási napló   október  osztályfőnök, 

tagintézmény-vezető, 

iskolatitkár 

9. Tanulói és pedagógus azonosító szeptember  iskolatitkár  
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számok nyilvántartása  

 

10 Diákigazolványok, pedagógus 

igazolványok nyilvántartása  

október  iskolatitkár  

11. HH és HHH nyilvántartás  október iskolatitkár, 

osztályfőnök 

12. A naplóvezetés ellenőrzése havonta  munkaközösség-

vezető, tagintézmény-

vezető 

13. Felmérések elkészítése, 

lebonyolítása, értékelése a tantervi 

követelményekben foglaltak 

alapján 

1-4. osztály magyar irodalom, 

matematika 

 

Január , június Osztálytanítók  

14. Tanév végi bizonyítványok, 

törzslapok  

Június Tagintézmény-vezető, 

osztályfőnök 

 

 

VII. TŰZ- ÉS BALESETVÉDELEM 

 

A tanévben is megtartjuk a tűz- és balesetvédelmi oktatást a tantestület tagjainak és a 

tanulóknak egyaránt. Balesetvédelmi bejárást tartunk, valamint tűzriadót is. 

 

     Határidő:  folyamatos 

     Felelősök:  tagint.vez. 
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VIII. A TANÉV RENDJE 

 

8.1. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása a 13/2018. (VI. 14.) EMMI 

rendelete alapján  

 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli 

munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a 

nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, 

egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

 

Iskolánkban a 6 nap felhasználása a következőképpen alakul: 

 

1. nap Nevelési értekezlet december 15. 

2. nap Pályaorientációs nap január 3. 

3. nap Munkaközösségi nap január 4. 

4. nap DÖK nap -akadályverseny április 24. 

5. nap Munkaközösségi 

foglalkozások 

 április 25. 

 

6. nap Pálháza 50. évforduló április 26. 

 

8.2. A szorgalmi idő 

A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és 

utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).  

A tanítási napok száma száznyolcvanegy (181) nap. 
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A tanítási év első féléve (az alapfokú művészetoktatási intézményben is) 2019. január 25-

ig tart. Az iskola 2019. február 1-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket 

az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

8.3. Tanítási szünetek  

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete alapján  

 

Az őszi szünet:  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap 2018.október 26. (péntek), 

  a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). 

 

A téli szünet :  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), 

  a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

 

A tavaszi szünet:.  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), 

  a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

 

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 

30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményben is alkalmazni kell. 

 2018. október 13. (szombat) munkanap,  2018. október 22. (hétfő) pihenőnap. 

2018. november 10. (szombat) munkanap,  2018. november 2. (péntek) 

pihenőnap. 

2018. december 1. (szombat) munkanap,  2018. december 24. (hétfő) 

pihenőnap. 

2018. december 15. (szombat) munkanap,  2018. december 31. (hétfő) 

pihenőnap. 
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8.4. Az iskolában nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 

6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt 

áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.),vagy az 

iskola hagyományai ápolásra érdekében meghonosított egyéb emléknapok, 

megemlékezések időpontja: 

 

 

Megemlékezés neve 

A megemlékezés 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus 

A 

megemlékezésben 

résztvevők 

Aradi vértanúk (október 6.) október 5. Horváth 

Sándorné 

 

1-4. osztályok 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak napja  (február 25.) 

február 25. Horváth 

Sándorné 

1-4. osztályok 

A holokauszt áldozatainak napja    

(április 16.) 

április 16. Horváth 

Sándorné 

1-4. osztályok 

Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

június 4. Oroszné K. 

Valéria 

1-4. osztályok 

 

 

8.5.   A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja 

 

Ünnep megnevezése Az ünnepség 

(ünnep) 

megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus 

A megemlékezésben 

résztvevők 

Tanévnyitó ünnepség 2018.szeptember 03. Oroszné K. Valéria 1-4. osztályok 

Nemzeti ünnep (október 

23.) 

2017. október 19. Horváth Sándorné 1-4. osztályok 
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Karácsonyi ünnepély 2017. december 21. Horváth Sándorné, 

Oroszné K. Valéria 

1-4. osztályok 

Nemzeti ünnep (március 

15.) 

2018. március 14. Oroszné K. Valéria 

 

1-4. osztályok 

Anyák napja 2018. május 06. Horváth Sándorné, 

Oroszné Kállai 

Valéria 

1-4.osztályok 

Tanévzáró ünnepély 2018. június 17. Oroszné K. Valéria 

 

 

1-4. osztályok 

 

 

8.6.   Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

Értekezlet 

dátuma 

Forma Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős 

2018. augusztus 

22. 

Vezetői 

értekezlet 

A tanév indítás feladatai, közös célok, 

tervek megfogalmazása 
Intézményvezető 

2018. augusztus 

22. 

Alakuló 

értekezlet 

Az új tanév előkészítése.  

Aktuális információk, feladatok, 

tájékoztatás. 

Tanévnyitó ünnepség előkészítése. 

Intézményvezető 

2018. augusztus 

28. 

Munkaközösségi 

foglalkozások 

Az éves munkatervek előkészítése munkaközösség 

vezetők 

2018. szeptember 

. 

Tankerületi 

vezetői értekezet 

Évindítás aktuális feladatai intézményvezető, 

tagintézmény - 
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vezetők 

2018. augusztus 

29. 

Tanévnyitó 

értekezlet 

Tantárgyfelosztás elfogadása. 

Új megbízatások elfogadása. 

Munkaterv beterjesztése, elfogadása. 

Évindítás aktuális feladatai. 

Órarendek, munkaidőnyilvántartás 

ismertetése. 

Intézményvezető 

2018. augusztus 

29. 

Intézményi 

Tanács ülése 

Éves munkaterv ismertetése, 

véleményezése 

Intézményvezető 

2019. január 3. 
Nevelési 

értekezlet 

Az SDT, Nemzeti Köznevelési Portál és a 

Tan Trend megismerése, regisztrációk a 

rendszerekben. 

Intézményvezető, 

Horváth Péter 

2019. január 25. 
Félévi osztályozó 

értekezlet 

Félévi értékelések Intézményvezető- 

helyettesek 

2019. február 6. 

Félévet értékelő 

tantestületi 

értekezlet 

Félévi értékelő, következő félévre 

vonatkozó feladat meghatározó értekezlet 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

-a pedagógiai munka hatékonyságának 

vizsgálata 

Intézményvezető 

helyettes(ek) 

2019. február 6. 
Intézményi 

Tanács ülése 

Féléves munka tapasztalatainak 

ismertetése. 

Intézményvezető 

2019. április 24. 
Munkaközösségi 

foglalkozások 

Workshop: A pedagógusok által használt 

digitális tartalmak bemutatása 

munkaközösségi keretekben. 

Intézményvezető, 

m.k. vezetők 

2019. június 15. 
Osztályozó 

értekezlet 

Tanév végi értékelések Intézményvezető 
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2019. június 27. 

Tanévzáró 

értekezlet 

 

Az éves munka értékelése 

A következő tanév feladatainak a 

meghatározása. 

Intézményvezető 

hetente munkaértekezlet 

Visszatekintő értékelés 

Feladatok egyeztetése 

Intézményvezető 

 

8.7. Előre tervezhető szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai: 

  

Időpont Résztvevő Forma Téma 

2018. 09. 03. az 1.osztály osztály szülői 

értekezlet 

Az iskolaváltással járó változások 

Házirend ismertetése, aláíratása 

Iskolai beilleszkedés 

2018. 09. 12. SZMK tagok SZMK ülés Munkaterv elfogadása 

 

2018. 10. 10. 1 – 4. osztály osztály szülői 

értekezlet 

A tanév feladatai, tervei 

Felelősök választása 

Házirend ismertetése, aláíratása 

Segítség az e-naplóban 

Kirándulás tervezése 

2019. 02. 13. SZMK tagok SZMK ülés (Pálháza) Új feladatok a félévi eredmények 

tükrében  

2019. 02. 13. 1 – 4. osztály osztály szülői 

értekezlet, majd 

fogadóórák. 

A félévi eredmények és új feladatok. 

tájékozódás a tanulók 

előrehaladásáról 

2019. 05. 08. SZMK tagok SZMK ülés Az éves munka eredményei. 

Új célok a következő tanévre 

50 éves jubileum (Pálháza) 

 

2019. 05. 08. 1 – 4. osztály osztály szülői 

értekezlet 

Tanulmányi eredmények értékelése 

Aktuális feladatok 
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 50 éves jubileum ( Pálháza) 

 

 

 

8.8.   Nyílt tanítási nap: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) f) 

 

 Időpont: 2018. november 21. 

 Felelős:  tagintézmény - vezetők, intézményvezető – helyettesek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2018/19-es tanévre szóló munkatervet a nevelőtestület 2018. augusztus 29-én elfogadta. 

 

Füzér, 2018.augusztus 29. 

 

                 

       …………………………………. 

tagintézmény-vezető 

 

 

 


