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Bevezetés 
 

 Az EFOP-3,3.5-17 VEKOP-17-2017-00001 pályázat eredményeképp napközis 

táborban vehettek részt tanulóink Pálházán (ide jöttek még Füzér, Füzérkomlós és Hollóháza 

tanulói), Kovácsvágáson. Ottalvós táborban Parádfürdőn az 5-es és 7-es tanulók vettek részt. 

 A pálházi önkormányzat pályázatainak következtében 90 gyerek táborozott 

Hercegkúton. A tematikus táborokban fotózással, újságírással foglalkoztak. A „morzsi 

táborban” alsósok vettek részt. 

A 2018/2019. tanév nevelőtestületi értekezletéről szóló jegyzőkönyvet megküldtük a 

fenntartónak. 

Intézményátszervezés következtében az Alapfokú Művészetoktatás kikerült az 

intézmény feladatai közül. Ennek az átvezetését elvégeztük az intézmény 

alapdokumentumaiban (SZMSZ, PP, Helyi tanterv, Házirend,), munkaköri leírás, iskolai 

honlap a KIR és a KRÉTA rendszerekben. Új pecsétek, intézménytáblák beszerzése 

szükséges. 

A Sátoraljaújhelyi Lavotta Művészeti Iskola látja el intézményünkben a 

művészetoktatást. Elsőként Pálházán indítunk társastánc csoportot Schweitzer Tamás 

vezetésével. 

Az SNI-s tanulók ellátási feladatait ettől a tanévtől a Sárospataki Tankerületi Központ 

mint fenntartó látja el a sárospataki és sátoraljaújhelyi intézményein keresztül. 

A Sárospataki Tankerületi Központ segítségével Interaktív panelek beszerelésére 

került sor a nyár folyamán. 

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 projekt keretén belül ingyenes tanszercsomagot 

kaptak a halmozottan hátrányos helyzetű településeken élő halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók. Hollóháza és Kovácsvágás 1 – 8. osztályos tanulói kaptak ilyen csomagot. 

Balesetvédelmi, tűzvédelmi feladatokat a Sárospataki Tankerületi Központ 

megbízása alapján Baghyné Kolláth Katalin látja el.  

A munkavédelmi feladatokat, oktatást Nyiri László és Tóth Mihály látja el. 

Az orvosi alkalmassági vizsgálatokon minden alkalmazott részt vett.. 

A tankönyvek megérkeztek. Kiosztásukra az első tanítási napon kerül sor. Minden 

tanuló ingyen kapja a tankönyveket. Az első és második évfolyamok kivételével a tanév 

végén az iskolakönyvtárba kötelesek leadni.  

Sort kerítettünk a nagytakarításra, higiéniai meszelésekre, elvégezték a karbantartók a 

szükséges javításokat. Besegítettek a Tankerületi Központ többi iskolájában: festették a 

sárospataki művészeti iskolát. 

Az EFOP 3.1.2-16 Kiemelt projekt keretében A KOMPLEX ALAPPROGRAM 

BEVEZETÉSE A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN megnevezésű 30 órás pedagógus 

továbbképzési programon vettek részt pedagógusaink 2019. augusztusa végén. 

Az utolsó napokban a pedagógusok az iskola tantermeit, folyosóit alakítgatták, tették 

minél barátságosabbá a gyerekek fogadására. Közös feladatunk legyen ezek megóvása, a 

gyerekek rászoktatása arra, hogy szép környezetüket óvják meg.  

1. Az iskolai életet meghatározó törvények, jogszabályok, és 

alapdokumentumok 

1.1. Törvények és jogszabályok: 
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 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019//2020. 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 

 2019. évi LXX. törvény: a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról 

és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 

hatályon kívül helyezéséről 

 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 

 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 

 

A törvényi változásokat a Magyar Közlöny online felületéről folyamatosan 

figyelemmel kísérjük. 

URL: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php 

 

A jogszabályok eligazodásában a Nemzeti Jogszabálytár segítségét vesszük igénybe. 

URL: http://njt.hu/ 

 

Változások a közoktatásban. 

 

 4 éves kortól kötelező lesz óvodába járni 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 

részt. A szülő – tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelme alapján a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben 

a gyermek a negyedik életévét betölti, 

http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html#_blank
http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html#_blank
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php
http://njt.hu/
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Az Nkt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján 

kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a 

gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő 

kérelmét az iskolakezdés évének január 15-éig nyújthatja be a felmentést 

engedélyező szervhez….” 

 Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő lesz 

 Hatévesen kötelező lesz elkezdeni az iskolát, halasztásra csak szakember 

javaslatára lesz mód 

 Megszűnik a magántanulói státusz  

Az Nkt. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A 

tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos 

helyzete 7 indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása 

és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából 

határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén 

a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést 

engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható 

be – tanévenként egy alkalommal – kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással 

történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Törvényben 

meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.” 

 

A legfontosabb változás, hogy a jövőben nem az iskolaigazgatók, hanem egy 

állami szerv fogja engedélyezni az egyéni munkarendet. 

Az Nkt. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A 

felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének 

egyéni munkarend keretében tehet eleget. Az eljárás során a felmentést 

engedélyező szerv megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az 

iskolaigazgatót, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a 

gyermekvédelmi gyámot. Az eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell 

rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.” 

 

Az Nkt. 45. §-a a következő (6a)-(6f)bekezdéssel egészül ki: „(6a) Ha az egyéni 

munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az 

osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi 

követelményeket, az iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és 

a tanuló a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 

 

 A szülő, a tanuló számára egyértelmű visszajelzést az elért teljesítményről az 

osztályzatok, érdemjegyek teremtik meg. A jövőben nem követeli meg a miniszteri 

engedélyt a szöveges értékeléshez, tehát erre az intézmény saját döntése alapján is 

lesz lehetőség, ugyanakkor kötelezővé teszi, hogy a félévi és az év végi 

teljesítményt osztályzattal is kell minősíteni. 

Az Nkt. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A 

pedagógus – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a 

tanítási év végén osztályzattal minősíti….” 

(3) Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor 
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szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően 

teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. 

 

 Fejlesztő foglalkozások a tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő 

diákoknak:  

Az Nkt. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "Az általános 

iskola és a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma 

és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség 

kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára, továbbá 

az első–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, 

differenciált fejlesztést biztosító egy-háromfős foglalkozásokat. A beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára szervezett fejlesztő 

pedagógiai ellátás keretében a tanuló tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató 

munka szakaszának, illetve a tantárgynak megfelelő szakképzettségű pedagógus, 

készségfejlesztését pedig fejlesztő pedagógus végzi. Tehetséggondozásra és 

felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy egy óra biztosított az 

osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett"  

 

 

Az Nkt. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: „(6) A nevelési-oktatási 

intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró óvodai és iskolai szociális 

segítő a gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozik, az egyéni szociális 

szolgáltatások megvalósításának ideje alatt a gyermek, tanuló felügyeletéről maga 

gondoskodik.” 

 Változtak az intézményvezetők kinevezéshez kapcsolódó véleményezések: Az 

Nkt-ből kikerültek az intézményvezetői kinevezés feltételeit tartalmazó 67. § egyes 

rendelkezései azzal, hogy ezt felhatalmazás alapján végrehajtási rendelet fogja 

tartalmazni, valamint az intézményvezetői megbízáshoz kapcsolódó véleményezési 

jogok törlésére került sor. 

 Az alternatív iskolák tanterve legfeljebb 30 százalékban térhet el a központi 

kerettantervben részletezett tantárgyi struktúrától. 

 2020 szeptemberétől minden általános és középiskolás ingyen kapja majd a 

tankönyveket 

 Gyakornoki idő változik egy vagy két év lehet, kivételes esetben, ha a 

foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus egy vagy két év szakmai 

gyakorlattal, de nem rendelkezik hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, hat 

hónap gyakornoki időt kell kikötni 

 

1.2. Intézményi alapdokumentumok: 

 

 Az intézmény szakmai alapdokumentuma 

 Pedagógiai Programja 

 Helyi tanterve 

 Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Iskolai Házirend 
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1.3. Aktualitások 

  

Ismételten javaslatot kellett tennünk a pedagógusok differenciált illetményemelése, 

melyre szeptemberben kerül sor. Ennek alapja a pedagógusok munkája, minősítések, 

önértékelési és tanfelügyeleti eredmények, beadott beszámolók. Az értékelés a Pedagógusok 

Értékelési rendszere alapján készül el. 

 

A munka törvénykönyve szerint továbbra is nyílván kell tartani a dolgozók napi és heti 

munkaidejét, ezek alapján naprakész munkaidő nyilvántartást kell vezetni mindenkinek. 

A pedagógusok munkaidejének 80%-a kötött munkaidő. A munkáltató rendelkezései 

szerint kell benntartózkodni az intézményben, illetve az intézményen kívül ellátni a munka-

körhöz tartozó feladatokat. 

 

A kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött részében feladattal terhelten a követ-

kező órakedvezményeket alkalmazzuk: 

 a diák önkormányzati munka támogatása – heti 1 óra időtartamban, 

 az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység – heti 2 óra időtartamban, 

 a munkaközösség-vezetéssel kapcsolatos tevékenység – heti 2 óra időtartamban. 

1.4. A pedagógus előmeneteli rendszer. 

 

A 2020. január 1-jén esedékes átsorolások: 
A 2019-ben sikeres minősítő vizsgát tett pedagógusok átsorolása 2020. január 1-jén 

esedékes.  

 

A 2019-ben megvalósult minősítés: 

Ped. I.: Novákné Szombati Cintia Szandra 

Ped. II.: Tirpák Gáborné 

Mester:    

 

2019-ben megvalósuló további minősítés: 

 nincs 

 

A 2020-ban várható minősítések: 
A minősítési tervbe bekerülő pedagógusok a hatályos Korm. rendelet értelmében 2019. 

november 25-ig tölthetik fel e-portfóliójukat az OH által működtetett informatikai támogató 

rendszerbe. Sikeres minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén 2021. január 1-jén kerülhetnek a 

pedagógus-előmeneteli rendszer következő fokozatába. 

 

Minősítésre jelentkezett és bekerült pedagógus: nincs. 

1.5. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 2020-ban: 

 

 A pedagógusokkal együtt az érintett intézményvezetők is értesítést kaptak arról, hogy 

a köznevelési intézmény számára kialakított internetes felületen elérhetővé vált számukra az 

érintett pedagógusok, vezetők listája, valamint az az információ is, hogy az intézményük érin-

tett-e a 2020. évi pedagógiai szakmai ellenőrzésben.  

 

 A 2020. évi ellenőrzési tervbe bekerült intézmény, tagintézmény: 
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  Kovácsvágás 

 

 A 2020. évi ellenőrzési tervbe bekerült intézményvezető, tagintézmény-vezető: 

  Kovács Barnabás megbízott kovácsvágási tagintézmény - vezető 

 

 A 2020. évi tanfelügyeleti ellenőrzésbe bekerült pedagógus: 

  Sápiné Trembulyák Tünde 

  Gönczi Katalin 

  Nyulászi Zsuzsanna 

 

 A 2020. évben esedékes tanfelügyeleti ellenőrzések pontos időpontjáról az Oktatási 

Hivatal 2019. november 30-ig értesíti a résztvevőket.  

 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) a hatályos jogszabályok 

alapján ötévente egy alkalommal minden pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre 

kiterjed. 

Pálházán Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 2018. február 27 –én valósult 

meg.  Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre (tanfelügyelet) iskolánkban 2018. április 

13-án került sor. 

 

A továbbiakban is élni fogunk a POK (Pedagógiai Oktatási Központ) által felkínált 

intézménytámogatási, fejlesztési lehetőségekkel. Igénybe kívánjuk venni az általuk felkínált 

lehetőségeket az intézmény és a pedagógusok munkájának támogatása érdekében. Támogató 

munkájukat a következő területeken vesszük igénybe: 

 intézményfejlesztés, támogatás 

 intézményvezetés munkájának támogatása 

 pedagógusok munkájának fejlesztése, támogatása 

 iskolai lemorzsolódás csökkentése 

 kompetencia mérés eredményeinek javítása 

 nyelvi mérés eredményeinek megtartása 

1.6. Önértékelés 

 

Megvalósult Pálházán az intézményvezetői és intézményi önértékelés is. Az 

önértékelések kiegészítéseként elégedettség mérést végeztünk a pedagógusok és szülők 

körében. Az eredményeket kiértékeltük. 

Ennek megfelelően elkészített Intézményi intézkedési tervet a nevelőtestület elfogadta. 

 

Intézményi önértékelésre kerül sor 

 Kovácsvágás tagintézményében 

 

Intézményvezetői önértékelésre kerül sor: 

 Kovács Barnabás mb. tagintézmény - vezető 

 

A tanfelügyeleti ellenőrzésbe bekerült pedagógusok önértékelésére sor került a 

2017/2018-as tanévben. 

 

A pedagógusok első önértékelésére 2016 - 2021 között kerül sor. 
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A tanév során az eddig még nem önértékelt pedagógusok önértékelését kívánjuk 

végrehajtani az OH által felkínált felületen. 

 
Önértékelt pedagógusok kimutatása 2016-2021 között 

 

  S.sz. 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

  0 2 22 7 6 6 0 

% 0% 4% 55% 72% 86% 100% 100% 

1   H Sné B P HP XX XX   

2   H Z int. vez. H I T T G-né XX XX   

3     H Z (P) N SZ C XX XX   

4     H Zs L L-né XX XX   

5     K B D A XX XX   

6     H Z intézm T T Á XX XX   

7     K J O K V       

8     G K         

9     NY ZS         

10     SZ S         

11     T Ané (P)         

12     CS O E         

13     B A P         

14     D Sné         

15     L Zsné         

16     H Lné         

17     SZ Jné         

18     L G         

19     H Zné         

20     SZ A         

21     H Z (Fk)         

22     S T T         

Össz. 0 2 22 7 6 6 0 

Összes értékelt pedagógus száma: 24 31 37 43 43 

Összes értékelt pedagógus százaléka: 55% 72% 86% 100% 100% 

 

 

 

 



11 

 

 

1.6.1. Az intézményi elvárások és azok megvalósulása. 
 

Az intézményi önértékelés évente vizsgált elvárásai és teljesülése: 

 

 

 

1. Pedagógiai folyamatok 
Önértékelési 

szempontok 
Elvárások Teljesülés 

Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív 

tervezés? 

 

Az éves munkaterv összhang-

ban van a stratégiai dokumen-

tumokkal és a munkaközössé-

gek terveivel. 

 

Milyen az intézmény 

működését irányító éves 

tervek és a beszámolók 

viszonya? 

 

A tanév végi beszámoló megál-

lapításai alapján történik a kö-

vetkező tanév tervezése. 

 

Milyen a pedagógusok 

éves tervezésének, és 

tényleges megvalósulá-

sának a viszonya? 

 

A pedagógiai munka megfelel 

az éves tervezésben foglaltak-

nak, az esetleges eltérések in-

dokoltak. 

 

Milyen a pedagógiai 

programban meghatá-

rozott tanulói értékelés 

működése a gyakorlat-

ban? 

 

A tanuló eredményeiről fejlesz-

tő céllal folyamatosan vissza-

csatolnak a tanulónak és szülei-

nek/gondviselőjének. 

 

Mi történik az ellenőr-

zés, mérés, értékelés 

eredményével? (Elége-

dettségmérés, intézmé-

nyi önértékelés pedagó-

gusértékelés, tanulói 

kompetenciamérés, 

egyéb mérések.) 

Évente megtörténik az önérté-

kelés keretében a mérési ered-

mények elemzése, a tanulságok 

levonása, fejlesztések meghatá-

rozása, és az intézmény - szük-

ség esetén - a mérési-értékelési 

eredmények függvényében kor-

rekciót végez. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
Önértékelési 

szempontok 
Elvárások Teljesülés 

Hogyan történik a tanu-

lók szociális hátrányainak 

enyhítése? 

Az intézmény vezetése és érin-

tett pedagógusa információkkal 

rendelkezik minden tanuló szo-

ciális helyzetéről. 

 

Hogyan támogatják az 

önálló tanulást, hogyan 

tanítják a tanulást? 

 

Az alulteljesítő, tanulási nehéz-

ségekkel küzdő és sajátos neve-

lési igényű tanulók megkülön-

böztetett figyelmet kapnak 

 

 

Az intézmény közösség-

építő tevékenységei ho-

gyan, milyen keretek 

között valósulnak meg? 

 

A szülők a megfelelő kereteken 

belül részt vesznek a közösség-

fejlesztésben. 

 

3. Eredmények 
Önértékelési 

szempontok 
Önértékelési 

szempontok 
Teljesülés 

Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyil-

ván az intézményben? 

Nyilvántartják és elemzik az 

intézményi eredményeket: 

 kompetenciamérések 

eredményei 

 tanév végi eredmények 

– tantárgyra, 2 évre vo-

natkozóan 

 versenyeredmények: or-

szágos szint, megyei 

szint, tankerületi szint, 

települési szint 

 továbbtanulási mutatók 

 vizsgaeredmények 

 elismerések 

 lemorzsolódási mutatók 

(évismétlők, magántanu-

lók, kimaradók, lemara-

dók 

 elégedettségmérés 

eredményei (szülő, pe-

dagógus, tanuló) 

 neveltségi mutatók 

 stb. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
Önértékelési 

szempontok 
Önértékelési 

szempontok 
Teljesülés 

Milyen pedagógus szak-

mai közösségek működ-

nek az intézményben, 

A pedagógusok szakmai cso-

portjai maguk alakítják ki mű-

ködési körüket, önálló munka-
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melyek a fő tevékenysé-

geik? 

terv szerint dolgoznak. A mun-

katervüket az intézményi célok 

figyelembe vételével határozzák 

meg. 

Hogyan történik az in-

formációátadás az intéz-

ményben? 

 

Az intézmény munkatársai 

számára biztosított a munká-

jukhoz szükséges információk-

hoz és ismeretekhez való hozzá-

férés 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 
Önértékelési 

szempontok 
Önértékelési 

szempontok 
Teljesülés 

Hogyan kapnak tájékoz-

tatást a partnerek az in-

tézmény eredményeiről? 

Az intézmény a helyben szoká-

sos módon tájékoztatja külső 

partereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papírala-

pú). 

 

 A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek 

biztosítását folyamatosan felül-

vizsgálják, visszacsatolják és 

fejlesztik. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 
Önértékelési 

szempontok 
Önértékelési 

szempontok 
Teljesülés 

Hogyan felel meg az inf-

rastruktúra az intézmény 

képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, 

céljainak? 

Az intézmény rendszeresen 

felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a 

hiányokat a fenntartó felé. 

 

Hogyan felel meg a hu-

mánerőforrás az intéz-

mény képzési struktúrá-

jának, pedagógiai értéke-

inek, céljainak? 

Az intézmény rendszeresen 

felméri a szükségleteket, reális 

képpel rendelkezik a nevelő-

oktató munka humánerőforrás 

szükségletéről. 

 

 A humánerőforrás szükséglet-

ben bekövetkező hiányt, a fel-

merült problémákat idejében 

jelzi a fenntartó számára. 

 

Hogyan történik az in-

tézményben a feladat-

megosztás, felelősség- és 

hatáskörmegosztás? 

A feladatmegosztás a szakérte-

lem és az egyenletes terhelés 

alapján történik. 

 

2.  Az intézmény feltételrendszere, fejlesztések 
 

 Intézményi átszervezések 
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Az alapfokú művészeti oktatás alapfeladata megszűnt. Szükséges a megfelelő adminisztráció 

átvezetése a KIR és a KRÉTA rendszerekben. Iskola névtáblák, pecsétek módosítása, iskolai 

honlap aktualizálása. 

  

 Felelős: Sápiné Trembulyák Tünde, Kovács Barnabás, Kurtosné Bajtel Lívia 

 Határidő: szeptember 15. 

 

Az SZMSZ, Pedagógiai Program, Helyi Tanterv, Házirend, munkaköri leírások aktualizálása, 

jegyzőkönyvek, dokumentumok megküldése a fenntartónak. 

  

 Felelős: Sápiné Trembulyák Tünde, Kovács Barnabás, Kurtosné Bajtel Lívia 

 Határidő: augusztus 31. 

  

 

Kész dokumentumok feltöltése az OH dokumentumfeltöltő felületére és az iskolai  

  

 Felelős: Sápiné Trembulyák Tünde, Kovács Barnabás, Kurtosné Bajtel Lívia 

 Határidő: augusztus 31. 

2.1. Tárgyi feltételek 

 

Pálháza székhely iskola: 

 Saját karbantartási tervünknek megfelelően az éven a második emelet, minden szinten 

a vizes blokkok és a tornaterem előtere, öltözői, vizes blokkjai kerültek festésre. A szükséges 

karbantartás megtörtént. Karbantartóink a Tankerületi Központ iskoláiban is besegítettek. A 3 

fő takarítónő kemény munkával tette rendbe az iskola, tornaterem és az udvar teljes területét. 

Az egyik karbantartónk a nyár folyamán tartós táppénzen volt. 

 Pályázat segítségével interaktív panelek felszerelésére került sor: 

  Pálháza   2 db 

  Hollóháza  1 db 

  Füzérkomlós  1 db 

  Kovácsvágás  1 db 

  Füzér   1 db 

 A tornaterem legszükségesebb karbantartása megtörtént. Ám itt pályázat szükséges, 

hiszen az elhasználódás, beázás, akadálymentesítés problémáinak megoldása komoly terveket 

és pénzt igényel. Várjuk az EFOP 4.1.2 pályázat megvalósítását. 

 

Hollóháza tagiskola: 

 Az épületben a legszükségesebb karbantartásokat elvégezték a karbantartók, a 

szükséges nyári felújítások, festések megtörténtek. 

 

Füzér tagintézmény: 

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

anyagot biztosította a Tankerületi Központ. Festés, lépcső burkolás került be a felújításba. 

 

Kovácsvágás tagintézmény: 

 A szükséges festés, karbantartás megtörtént. 

 

Füzérkomlós telephely: 

 Az iskolában a szükséges munkálatok a nyár folyamán elvégzésre kerültek. 
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2.2. Személyi feltételek 

  

2.2.1.Személyi változások az intézményben: 

 

Pálháza:  

A nyár végén Sprencz Angéla közös megegyezéssel távozott iskolánkból. 

Czető Judit Melinda munkaviszonya szeptemberben megszűnik, várhatóan ekkor meg is 

szül.  

Tóthbegyiné Hörcsik Nikolett GYED-ről visszatért és folytatja a munkát. 

Csorba Attiláné szintén munkába állt. 

Makó Istvánné takarítónő nyugdíjba vonult. Zobokiné Tóth Zita lett kinevezve a 

helyére. 

  

A kovácsvágási tagintézmény:  

Személyi változás nem történt. 

 

A hollóházi tagintézmény:  
A karbantartó Kristóf Miklós nyugdíjba vonult. Füzérkomlóson és Hollóházán a 

karbantartói feladatokat Mester Dénes látja el. 

 

A füzéri tagintézmény:  

Személyi változás nem történt.  

 

Füzérkomlósi telephely: 

 Személyi változás nem történt. 

 

Áttanítások:  
 Nagyné Benkő Edit   Hollóháza 

Bodnárné Angyal Piroska Kovácsvágás 

Juhász Attiláné Kovácsvágás 

Szakács Sándorné Kovácsvágás, Füzérkomlós 

Horváth Zoltán Füzérkomlós 

Novákné Szombati Cintia Hollóháza 

Nyulászi Zsuzsanna Hollóháza 

Dankó Krisztina Füzérkomlós 

Horváth Sándorné Füzérkomlós 

Tomkóné Tóth Ágnes Füzér 

Magyariné Szoleczki Adrienn Füzér 

Csergeiné Orosz Eszter Sátoraljaújhely Kazinczy 

Bilku Péter Sátoraljaújhely Kazinczy 

 

2.2.2. Személyi feltételek –pedagógiai feladatot ellátók névsora 

 

Pálháza: 
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Név 

 

Szak 

Szakvizsga 

Speckoll. 

(VMT) 

 

Megbízatás 

1. Bilku Péter 

 

Biológia, 

Földrajz 

 

 Biológia, 

Földrajz 

Kémia 

GYIVI 

2. Bodnárné 

Angyal Piroska 

Tanító, 

Angol 

Közművelődés Angol, 

6.a. osztályfőnök 

közalkalmazotti tanácstag 

 

3. Csergeiné 

Orosz  Eszter 

Tanító 

Magyar 

 Magyar 

7.b osztályfőnök 

Tehetségpont koordinátor 

4. Dankó 

Krisztina 

Tanító  napközis nevelő 

5. Dávid 

Sándorné 

 

Tanító Testnevelés 2. o osztályfőnök 

úszás szervezés 

6 Gönczi Katalin Tanító 

dráma – és tánc 

pedagógus 

szakvizsga 

Ének testnevelés, ének, tanító 

5.a. osztályfőnök 

7. Havasiné Illés 

Teodóra 

Orosz 

Történelem 

Angol 

 Intézményi Tanács elnök 

Angol,  

Hon – és népismeret 

Etika 

Munkaközösség vezető 

 

8. Havrilla 

Lászlóné 

 

Tanító, magyar Magyar Magyar,  

5.b osztályfőnök 

9. Horváth Péter Tanító 

 

Informatika 

speckoll 

matematika 

VMT 

matematika, 

informatika,  

testnevelés 

10. Horváth Zoltán Matematika, 

kémia, 

számítástechnik

a 

Közoktvez 

szakvizsga 

intézményvezető 

kémia 

 

11. Horváth Zoltán Tanító 

Történelem 

Közoktvez. 

szakvizsga 

Technika sz k 

Történelem,  

7. a osztályfőnök 

 

12. Horváth 

Zoltánné 

Tanító Népművelő 1. o osztályfőnök 

13. Juhász Attiláné Tanító  Tanító 

14. Kaselyák 

Adrienn 

Tanító 

ének 

Ének Ének,   

etika, 

énekkar vezető, 

8.b osztályfőnök 
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15. Kovács 

Barnabás 

Történelem, 

könyvtár. 

Közoktvez 

szakvizsga 

intézményvezető - helyettes 

Történelem,  

16. Lukács 

Gabriella 

Tanító 

Gyógypedagógu

s 

Magyar nyel és 

irodalom  

fejlesztő  

Magyar, 

Intézményi Tanács tag 

munkaközösség vezető 

tanító 

 

17. Lupták 

Lászlóné 

Tanító 

Orosz, 

Német 

Orosz, 

pedagógia 

Intézményi Tanács tag 

Német, 

8.a osztályfőnök 

18. Nagyné Benkő 

Edit 

Tanító, 

szlovák nyelv és 

irodalom 

 

Technika Sz K Szlovák 

19 Novákné 

Szombati 

Cintia Szandra 

 

Tanító Angol VMT, 

Informatika 

VMT 

Tanító 

20. Nyulászi Zsu-

zsanna 

Tanító 

 

Informatika informatika, testnevelés 

DÖK 

 

21. Pilván Gáborné Rajz,  

Földrajz,  

Magyar 

Mozgókép-és 

média 

Természetismeret,  

földrajz,  

Rajz 

közalkalmazotti tanács tag 

 

22. Porempovicsné 

Illés Emese 

Tanító Népművelő 

ECDL-start 

 

3. o osztályfőnök 

GYIVI 

23. Sápiné Trem-

bulyák Tünde 

Tanító, magyar 

nyelv és iroda-

lom szak,  

Közoktatás-

vezető, Népmű-

velés szakkollé-

gium 

matematika 5 

osztály 

 

intézményvezető – helyet-

tes, 

magyar 

24. Sütőné Szabó 

Szilvia 

Tanító Népművelő, 

matematika  

6.b osztályfőnök  

Matematika 

25. Szakács 

Sándorné 

Tanító, 

Gyógypedagógu

s 

Technika 

Mérés értékelés 

szakvizsga 

ECDL-start 

Gyógypedagógia 

26. Szemán Jenőné Tanító Testnevelés 4. o osztályfőnök 

Tanító 

27. Tóth Andrásné Matematika, 

Fizika 

 Matematika, 

Munkaközösség-vezető 

28. Tóthbegyiné 

Hörcsik 

Nikolett 

Tanító Testnevelés Testnevelés 
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Hollóháza: 
 

  

Név 

 

Szak 

Szakvizsga 

Speckoll. 

(VMT) 

 

Megbízatás 

1. Kulczycki Julia Tanító,  

rajz   

Könyvtár szak-

kollégium 

tanító,  

1., 3. ofi 

2. Tirpák Gáborné Általános iskolai 

tanító 

 

Életvitel mű-

veltségterület 

Orosz nyelvű 

szakkollégium 

 

osztályfőnök 4. évfolyam, 

tanító 

. 

 

3. Tóth András Általános iskolai 

tanító, technika-

fizika szakos 

tanár 

Számítógép-

kezelő, használó 

szakképesítés 

 

közalkalmazotti tanács el-

nök, 

tanító  

GYIVI 

4. Nagyné Benkő 

Edit 

Szlovák nyelvű 

tanár 

 Szlovák nyelv és irodalom 

1-4. évfolyam 

5. Nyulászi Zsu-

zsanna 

Tanító 

 

Informatika 

VMT 

Tanító 

6. Novákné 

Szombati Cintia 

Szandra 

Tanító Angol VMT, 

Informatika 

VMT 

Angol, 

Tanító 

 

Kovácsvágás: 

 

  

Név 

 

Szak 

Szakvizsga 

Speckoll. 

(VMT) 

 

Megbízatás 

1. Domokos Andrea Tanító Közoktvez. 

szakvizsga, 

magyar – 

nyelv és 

irodalom VMT 

1-3. összevont osztály 

osztályfőnök 

tanító 

 

2. Hörcsik 

Zsuzsanna 

Tanító, 

 

Közművelődés 

Sz K 

2-4. összevont osztály 

osztályfőnök 

tanító 

3 Juhász Attiláné Tanító  Tanító 

4. Kovács Barnabás Történelem, 

könyvtár. 

Közoktvez 

szakvizsga 

intézményvezető - helyettes 

mb tagintézmény-vezető 

5. Bodnárné Angyal 

Piroska 

Tanító, 

Angol 

Közművelődés Angol, 

közalkalmazotti tanácstag 

 

6. Ráczné Zsarnai 

Mária 

Tanító informatika 

VMT 

tanító, 

GYIVI 

7. Szakács Sándorné Tanító, 

Gyógypedagógu

s 

Technika 

Mérés -

értékelés 

szakvizsga 

ECDL-start 

Gyógypedagógia 
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Füzér: 

 

  

Név 

 

Szak 

Szakvizsga 

Speckoll. 

(VMT) 

 

 

Megbízatás 

1. Horváth Sándorné Tanító, 

 

Informatika tanító, GYIVI,  

osztályfőnök 

 

2. Nagyné Benkő 

Edit 

 

Szlovák nyel-

vű tanár 

 Szlovák nyelv és irodalom 

1-4. évfolyam 

3. Oroszné Kállai 

Valéria 

 

Tanító Informatika tanító,  

munkaközösség vez. 

4. Sápiné Trembu-

lyák Tünde 

Tanító, magyar 

nyelv és iroda-

lom szak,  

Közoktatás-

vezető, népmű-

velés szakkollé-

gium 

matematika 5 

osztály 

intézményvezető – helyettes 

mb tagintézmény-vezető 

5. Tomkóné Tóth 

Ágnes 

Tanító Informatika angol 

6. Magyariné 

Szoleczki Adrienn 

Tanító, magyar 

szak 

 

 szlovák nyelv 

tanító 

 

 

Füzérkomlós: 

 

  

Név 

 

Szak 

Szakvizsga 

Speckoll. 

(VMT) 

 

Megbízatás 

1. Dankó Krisztina Tanító  Tanító  

GYIVI 

2. Horváth Sándorné Tanító, Informatika Tanító,  

3. Horváth Zoltán Tanító, törté-

nelem szak,  

technika szak-

kollégium, köz-

oktatás-vezető 

Tanító 

 

4.

. 

Magyariné 

Szoleczki Adrienn 

Tanító, magyar 

szak 

 

 osztályfőnök 1., 3. o, 

tanító 

 

5.

. 

Sápiné Trembu-

lyák Tünde 

Tanító, magyar 

nyelv és iroda-

lom szak,  

Közoktatás-

vezető, népmű-

velés szakkollé-

gium 

matematika 5 

osztály 

intézményvezető - helyettes 

6. Tomkóné Tóth 

Ágnes 

Tanító Informatika osztályfőnök 2., 4. o, 

tanító 
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7. Szakács Sándorné Tanító, 

Gyógypedagógu

s 

Technika 

Mérés -

értékelés 

szakvizsga 

ECDL-start 

Gyógypedagógia, 

tanító 

 

2.2.3. A nem pedagógus állomány  

 

Tagintézményenként a következő technikai létszámok állnak rendelkezésre: 
 

 Pálháza Hollóháza Kovácsvágás Füzér Füzérkomlós 

iskolatitkár 1      

adminisztrátor 1     

ped. assz. 1     

takarítónő 3 1   1 

karbantartó 3 0,5   0,5 

egyéb  1    

közmunka 

programban 

alkalmazott 

     1 

2.3. Megbízatások: 
 

Intézményvezető:   Horváth Zoltán 

 

Intézményvezető helyettes:  Sápiné Trembulyák Tünde 

     Kovács Barnabás 

 

Tagintézmény, telephely  – vezető: 

 Hollóháza telephely : Kovács Barnabás vezetői jelenlét 

 Füzér tagintézmény:  Sápiné Trembulyák Tünde mb. tagintézmény - vezető 

 Kovácsvágás tagintézmény: Kovács Barnabás mb. tagintézmény- vezető 

 Füzérkomlós telephely Sápiné Trembulyák Tünde vezetői jelenlét 

 

Intézményi tanács  elnök:  Havasiné Illés Teodóra 

   tagok  Lupták Lászlóné 

     Tóthbegyiné Csorba Mónika (SZMK) 

 

KIR adatok karbantartása:  Kurtosné Bajtel Lívia  

     Csorba Attiláné 

 

KRÉTA rendszer:   Kovács Barnabás 

     Sápiné Trembulyák Tünde 

     Csorba Attiláné 

 

OH dokumentumfeltöltő felület napra készen tartása: 

     Kovács Barnabás 
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OH felületen önértékelések, intézményi, intézményvezetői, pedagógus felügyeletek indítása: 

     Kovács Barnabás 

     Sápiné Trembulyák Tünde 

 

Havi adatszolgáltatások teljesítése: Kurtosné Bajtel Lívia 

     Csorba Attiláné 

 

A tanulókkal kapcsolatos panaszkezelési feladatok ellátása: 

   Sápiné Trembulyák Tünde:  alsós tanulók 

   Kovács Barnabás   felsős tanulók  

 

Gyermekvédelmi felelősök, szociális koordinátorok (fogadónap minden hónap első hétfő): 

  Pálháza felső  Bilku Péter     

  Pálháza alsó  Porempovicsné Illés Emese    

  Kovácsvágás  Ráczné Zsarnai Mária    

  Füzér   Oroszné Kállai Valéria    

  Hollóháza  Tóth András     

  Füzérkomlós  Dankó Krisztina 

 

Iskolai sportkör, házi bajnokságok lebonyolítása:  

     Tóthbegyiné Hörcsik Nikolett 

     Dávid Sándorné 

     Szemán Jenőné 

 

Úszás oktat szervezés, lebonyolítás: Dávid Sándorné  

     Tóthbegyiné Hörcsik Nikolett 

 

Versenykiírás és pályázat figyelő: Kovács Barnabás,  

 Sápiné Trembulyák Tünde 

 

Határtalanul pályázat: Horváth Zoltán, Csergeiné Orosz Eszter 

 Bodnárné Angyal Piroska, Sütőné Szabó Szilvia 

 

Pályaválasztás, pályaorientáció: Sápiné Trembulyák Tünde 

     Kaselyák Adrienn 

     Lupták Lászlóné 

 

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 
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Osztályfőnökök: 

 

 Pálháza: 

   1. o.  Horváth Zoltánné 

   2. o.  Dávid Sándorné 

   3. o.  Porempovicsné Illés Emese 

   4. o.  Szemán Jenőné  

   5. a.  Gönczi Katalin 

   5. b.  Havrilla Lászlóné 

   6.a.  Bodnárné Angyal Piroska  

   6. b.  Sütőné Szabó Szilvia  

   7. a.  Horváth Zoltán  

   7. b.  Csergeiné Orosz Eszter  

   8. a.  Lupták Lászlóné  

   8. b.  Kaselyák Adrienn  

 Hollóháza: 

  1., 2. összevont o. Kulczycki Júlia 

  4. o   Tirpák Gáborné 

 Kovácsvágás: 

  1., 3. összevont o. Domokos Andrea 

  2., 4. összevont o. Hörcsik Zsuzsanna  

 Füzér: 

1. – 4. összevont o. Horváth Sándorné 

 Füzérkomlós: 

  1., 3. összevont o. Magyariné Szoleczki Adrienn 

  2., 4. összevont o. Tomkóné Tóth Ágnes  

 

Tankönyvfelelősök:   Kurtosné Bajtel Lívia  

     Domokos Andrea 

     Magyariné Szoleczki Adrienn 

     Tirpák Gáborné 

     Horváth Sándorné 

 

Iskolai honlapra információk feltöltése, karbantartása:   

  Intézmény  Kovács Barnabás,  László Roland  

  Pálháza  Nyulászi Zsuzsanna,  Horváth Péter  

  Hollóháza  Tóth András    

  Kovácsvágás  Ráczné Zsarnai Mária   

  Füzérkomlós  Tomkóné Tóth Ágnes   

  Füzér   Horváth Sándorné   

 

Iskolai könyvtár:   Havrilla Lászlóné 

     Kulczycki Júlia  

 

Tartós tankönyvek nyilvántartása Kurtosné Bajtel Lívia  

     Tirpák Gáborné 

     Domokos Andrea 

     Tomkóné Tóth Ágnes 

     Horváth Sándorné 
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Énekkar:    Kaselyák Adrienn 

 

Irodalmi színpad:   Havrilla Lászlóné  

     Csergeiné Orosz Eszter 

 

Útravaló koordinátor     Horváth Péter 

 

Waberers ösztöndíj koordinátor: Sütőné Szabó Szilvia 

 

Boldog iskola program koordinátor: Lukács Gabriella 

 résztvevők:   Gönczi Katalin 

     Szemán Jenőné 

     Pilván Gáborné 

     Horváth Zoltánné 

     Dankó Krisztina 

     Bodnárné Angyal Piroska 

     Ráczné Zsarnai Mária 

     Hörcsik Zsuzsanna 

     Nyulászi Zsuzsanna 

     Havrilla Lászlóné 

     Havasiné Illés Teodóra 

     Novákné Szombati Cintia 

 

Katasztrófavédelmi felelős:  Szakács Sándorné 

     Tóth András 

 

Esélyegyenlőségi felelős:  Porempovicsné Illés Emese 

 

Rendszergazda:   Nyiri László 

 

Tűzvédelmi felelős:   Bodnár János,  

     Mester Dénes 

 

DSK     Tóthbegyiné Hörcsik Nikolett 

 

OTP Bank Bozsik Intézményi Program: Kovács Barnabás  

 

Tehetségponti kapcsolattartó  Csergeiné Orosz Eszter  

tagok  Havasiné Illés Teodóra  

  Sütőné Szabó Szilvia 

 

Iskolaújság     Horváth Péter 

Nyulászi Zsuzsanna 

 

Iskolarádió    Havrilla Lászlóné 

Horváth Péter 

 

Hangosítás    Horváth Péter 

 

Fényképezés, foto dokumentáció: Nyulászi Zsuzsanna 
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Videózás, archiválás:   Bilku Péter 

 

IKT adatszolgáltatás havonta: pedagógusok (KRÉTA felületen) 

 

Családi nap:    Sápiné Trembulyák Tünde 

     Tóthbegyiné Hörcsik Nikolett 

     Dávid Sándorné 

 

6. o tabletek kezelése:   Bodnárné Angyal Piroska 

     Sütőné Szabó Szilvia 

 

Óvoda – iskola kapcsolattartás: Lukács Gabriella 

     Szemán Jenőné 

 

2.4 .Várható iskolai csoportszámok, tanulói létszámok alakulása a 
2019/2020-as tanévben: 

 

Osztályok és létszámok tagintézményenkénti bontásban: 

 

Pálháza 

 
Osztály 1. 2. 3. 4. 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b össz 

várható 

létszám 

9 15 10 10 13 12 17 14 18 13 17 17 165 

várható SNI     1 1 2 2 0 1 2 2 11 

 

Specialitás: 

 Nyelvoktató szlovák nemzetiségi oktatás az 1., 2., 3. és 4. évfolyamokon. 

 Egésznapos oktatás az alsós évfolyamokon. 

 Napközi biztosítása a felsős évfolyamokon. 

 

Hollóháza 

 

4. osztály, és 1. és 2. összevont osztály 

 
Osztály 1. 2. 3. 4. 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b össz 

várható 

létszám 

1 5  12         18 

várható SNI              

 

Specialitás: 

 Nyelvoktató szlovák nemzetiségi oktatás. 

 Egésznapos oktatás. 

 

Kovácsvágás 
 

1. és 3. összevont osztály, 2. és 4. összevont osztály 
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Osztály 1. 2. 3. 4. össz 

várható 

létszám 

7 5 7 7 26 

várható SNI 1 1 1 1 4 

 

Specialitás: 

 Magyar nyelvű roma nemzetiségi oktatás. 

 Egésznapos oktatás. 
 

Füzér 

 

1 – 4 összevont osztály 

 
Osztály 1. 2. 3. 4. össz 

várható 

létszám 

1 4 2 1 8 

várható SNI      

 

Specialitás: 

 Nyelvoktató szlovák nemzetiségi oktatás. 

 Egésznapos oktatás. 
 

Füzérkomlós: 

 

1. és 3. összevont osztály, 2. és 4. összevont osztály 

 
Osztály 1. 2. 3. 4. össz 

várható 

létszám 

7 5 3 5 20 

várható SNI    1 1 

 

Specialitás: 

 Magyar nyelvű roma nemzetiségi oktatás. 

 Egésznapos oktatás. 
 

2.5. Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli 
foglalkozások: 

 

A tantárgyfelosztás során az egyéb foglalkozások terhére szakköröket, korrepetálásokat, 

sportköröket, érdeklődési köröket szervezünk, lehetőséget biztosítva a tanulóknak, hogy 

hasznosan töltsék el az időt 16 óráig az intézményben. Ebben minden pedagógus a 

szakterületének megfelelően vesz részt. 

Felelős:  tantárgyfelosztás szerinti pedagógusok 

 
 

Úszásoktatás: 

A tankerületen biztosítja a saját tanuszodájában az úszásoktatás lehetőségét, az 

ingyenes belépést Az oktatást a kísérő testnevelést tanító látja el. A szállítást önkormányzati 

és iskolabuszok segítségével oldjuk meg. 

Felelős szervező: Kovács Barnabás 

Oktató:  Dávid Sándorné, Tóthbegyiné Hörcsik Nikolett 
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Határidő:  szeptembertől folyamatosan 

 

Szakkörök:  

 Magyar felkészítő  Havrilláné 

 Matematika   Horváth Péter 

 Informatika (újságsz.)  Nyulászi Zsuzsanna 

 Művészeti   Pilván Gáborné 

 Énekkar   Kaselyák Adrienn 

 Kisügyes   Porempovicsné 

 Matematika. felkészítő Tóthné 

 Magyar felkészítő  Lukács Gabriella 

 Angol    Bodnárné  

 Táblajáték   Szemánné 

 

Fejlesztések, korrepetálások: 

 Angol nyelv   Bodnárné 

 Angol nyelv   Havasiné 

 Német nyelv   Lupták Lászlóné 

 Matematika   Horváth Péter 

 Fejlesztés   Gönczi 

 Fejlesztés    Horváthné 

 Fejlesztés    Lukács Gabriella 

 Fejlesztés   Porempovicsné 

 Fejlesztés   Szemánné 

 Magyar   Sápiné  

 Matematika   Sütőné 

 Matematika   Tóthné 

 

Sportfoglalkozások: 

 Úszás, tömegsport  Dávidné 

 Tömegsport   Szemánné 

 Úszás, tömegsport  Tóthbegyiné 

 

Az iskolai hitoktatás rendje:  

Pálháza:   Kedd  

Hollóháza:   Kedd  

Kovácsvágás:   Hétfő  

Füzér:    Csütörtök  

Füzérkomlós:   Kedd 

Hitoktatók:   

 Szemenyei Péter, Szemánné Balla Marian, Farkas Tibor római katolikus 

 Baksy János, Oroszy Ákosné Nagyházi Erzsébet, Darvas Szilárd  református 

 Pásztor Gergely      görög katolikus 

 

Iskolaorvosi szolgálat: Dr. Faragó Magdolna, Dr Terjéki Tamás, Dr. Háda Adrienn 

Iskolafogászat:   Dr. Bogdán Attila 

Munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott:   

   Baghyné Kolláth Katalin, Nyiri László 

Védőnői szolgálat:  Gyuris Berta 

   Hörcsikné Lévay Viktória 
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   Mészárosné Patrik Edit 

Családsegítő szolgálat munkatársaival rendszeres és folyamatos a kapcsolat. A problémák 

esetén jelzőrendszer működik. 

Pálházán   

   Kovácsvágás   

   Füzér    

   Füzérkomlós   

   Hollóháza   

       

Iskolai szociális segítő tevékenységet ellátja: Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

Család – és Gyermekjóléti Központ. 

 Vezető:    Ignécziné Simkó Katalin 

  Kirendelt munkatárs:  Petercsák Beáta 

   Időpontok: 

  Pálháza  Csütörtök 10.00.-15. 30. 

  Kovácsvágás  Hétfő  a hónap 1. 3. hete 9.00.-12.00. 

  Hollóháza  Hétfő  a hónap 2. 4. hete 12.30.-14.30. 

  Füzér   Hétfő  a hónap 1. 3. hete 13.30.-15.30. 

  Füzérkomlós  Hétfő  a hónap 2. 4. hete 9.00.-12.00. 

2.6. Művészeti oktatás: 
 

A Sátoraljaújhelyi Lavotta Művészeti Iskola telephelyeként társastánc csoport indul 

Pálházán. 

Felelős:   Sápiné Trembulyák Tünde 

Határidő:   szeptember 8. 

 

2.7. Nemzetiségi oktatás 

2.7.1. Nyelvoktató szlovák nemzetiségi oktatás 

Intézményünkben nyelvoktató szlovák nemzetiségi nyelvoktatást folytatunk Pálházán, 

Hollóházán és Fűzéren. 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.  

 

Feladatunk a helyi igényeket és lehetőségeket figyelembe véve nemzetiségi nap 

megtartása. A szervezés során használják a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

segítségét 

 Felelős:  Nagyné Benkő Edit  

   Oroszné Kállai Valéria munkaközösség - vezető 

   Lukács Gabriella munkaközösség - vezető 

 Időpont: 2020. április 

 Helyszín: Pálháza 

 

Magyarországi szlovák nemzetiségi iskolával kapcsolat tartása, együttműködés: 

 Felelős: Sápiné Trembulyák Tünde int. vez. h. 
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   Nagyné Benkő Edit 

 Időpont: folyamatos 

2.7.2. Magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi oktatás 

 

Kovácsvágáson és Füzérkomlóson folytatunk ilyen oktatást. Heti egy órában cigány 

népismeret bevezetésére került sor. 

  

A hazai cigány nemzetiség számára a kultúra az identitás fenntartásának és 

megerősödésének alapvető feltétele. Megnőtt a nemzetiségi nevelést és oktatást végző 

intézmények szerepe a kultúra közvetítésében, az identitás tudatosításában. A nevelés és 

oktatás feladatai éppen ezért nem korlátozódhatnak csak az ismeretek átadására és a 

készségek fejlesztésére. Gyakorlati és sokrétűen felhasználható tudásra és a képességek 

fejlesztésére kell törekedni, amelyek egyben feltételei az értékeken alapuló cselekvésnek. Az 

önmeghatározás, az ítélőképesség, a tudomány és művészet iránti nyitottság és a mindenkori 

személyes adottságok és lehetőségek határain belüli teljesítmény elérése a cél. 

 

A népismeret tantárgy feladata - identitás- és értékközvetítés - hatással van a módszerek 

megválasztására. A nyitott oktatási formákban történő tanítás olyan ismeretszerzést biztosít, 

amely az élménytől a cselekvésen és megértésen át a tapasztalathoz vezet. Így fokozatosan 

kialakulnak a tanulókban azok a kompetenciák, amelyek alkalmassá teszik őket önálló 

projektek lebonyolítására. 

 

Az első két évfolyam az óvodából az iskolába való átmenetet képezi, ebből adódóan az 

időigényes cselekvésen alapuló tanulás, valamint az óraszervezési formák állnak a 

középpontban. Az egyéni érdeklődés döntő fontosságú. Törekedni kell a tanulók között lévő 

különbségek lépésről lépésre történő kiegyenlítésére.  

 

A harmadik és negyedik évfolyam szoros kapcsolatban áll az első két évfolyammal. Ebben az 

időszakban azok a tanulási és tanítási folyamatok erősödnek, amelyek az iskolai 

teljesítményhez kötődnek. A tanulók személyes motiváltságára különös hangsúlyt kell 

fektetni.  

A tantárgy lehetővé teszi a szóbeli kifejezőkészség nagymértékű fejlesztését 

élménybeszámolók, tapasztalatok megosztásának biztosításával. Mélyíti a tanulók kritikai 

gondolkodását, mindennapi felelősségvállalását. 

 

A tanév során cigány nemzetiségi nap megtartása.  

 Felelős: Kovács Barnabás mb. tagin. vez. 

   Oroszné Kállai Valéria munkaközösség vezető 

   Ráczné Zsarnai Mária 

   Tomkóné Tóth Ágnes 

 Időpont: 2019. szeptember 

 Helyszín: Kovácsvágás 

2.8. Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 
 

 A feladatot a Sárospataki Tankerületi Központ látja el. Eddig is saját pedagógusunk 

látta el a gyerekeket. Logopédiai ellátást külső szakemberek végzik. 
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Intézményünk szakmai alapdokumentuma tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelését – oktatását (értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődészavarral küzdők). A sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű 

tanulókkal együtt történő - integrált – oktatása valósul meg intézményünkben. Az 

együttnevelés során fontos feladatunknak tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők és a 

tanulók közösségének felkészítését a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. Az 

együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesül. 

Fejlesztő-nevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai elveken túl a sajátos nevelési 

igényű gyermekek iskolai fejlesztésének irányelvei határozzák meg. Az iskolai képzés teljes 

időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek személyisége 

minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának során a legfontosabb szempontok: 

- az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása, 

- a sérült részképességek folyamatos fejlesztése, 

- egyéni szükségletek, 

- társadalmi beillesztés.  

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a 

felnőtt jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, 

ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. 

A követelmények elsajátíttatása a beszéd, nyelvi és egyéb tanulási zavarok kompenzálása és 

megszüntetése érdekében végzett folyamatos korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, és 

sérülés-specifikus egyéni és kiscsoportos terápiás programok segítségével történik, részben 

saját szakemberünk segítségével.  
 

2.9.Versenyek 

2.9.1.Tanulmányi versenyek 
 

Feladatunk, az alábbi versenyekre való felkészítés. 
 

Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve 

A versenyen 

várhatóan induló 

tanuló létszám (fő) 

   

- „Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8.     

évfolyamos tanulók számára 

Magyart tanítók Előírás szerint 

Diákolimpia® sportversenyek alapfokú és 

középfokú köznevelési intézmények tanulói 

részére 

Testnevelők Előírás szerint 

 

 Intézményünkben – az érintett intézményi Szülői Munkaközösség egyetértésével - a 

hivatkozott jogszabály jegyzékben nem található következő tanulmányi versenyre történő 

felkészítést tekinti feladatának: 

 

Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve Nevezési határidő 

   

Szaktárgyi versenyek ……… Szakos tanárok kiírás szerint 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Havrilla Lászlóné 2019. október 
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helyesírási verseny 

Zrínyi Ilona Nemzetközi matematika verseny 

5-8.évfolyam 

Tóth Andrásné 

Sütőné Szabó Szilvia 

Horváth Péter 

 

2019.  november 

 

Kaán Károly Országos Természet- és kör-

nyezetismereti Verseny 

Pilván Gáborné 2020. január 

Herman Otto biológia verseny Bilku Péter 2019. október 

Teleki Pál földrajz verseny Bilku Péter 2019. október 

Öveges József fizika verseny Tóth Andrásné 2019. október 

Életvitel és gyakorlati ismeretek Nyulászi Zsuzsanna 2019. október 

Országos történelem tantárgyi verseny Horváth Zoltán 

Havasiné Illés 

Teodóra 

2019. november 

OTP Intézményi Bozsik Program Kovács Barnabás 

Horváth Péter 

 

kiírás szerint 

Kis iskolák labdarúgó versenye, versenyei Kovács Barnabás 

testnevelést tanítók 

kiírás szerint 

Alsósok játékos, sport, ügyességi vetélkedője Dávid Sándorné 

Szemán Jenőné 

kiírás szerint 

 

2.9.2.Egyéb versenyek, rendezvények, témahetek 
 

Intézményünk a következő – nem csak tanulmányi versenyek csoportjába tartozó – 

versenyeket szervezi meg: 

 

Idegen nyelvi szavalóverseny:  

  Felelős:   Havasiné Illés Teodóra mk. vez 

  Időpont/helyszín:  2019. november  Pálháza 

 

Bendegúz levelező versenyek: 

  Felelős:   szaktanárok 

  Időpont:   szeptember, folyamatos 

 

Költészet napi szavalóverseny: 

  Felelős:   Lukács Gabriella, Csergeiné Orosz Eszter 

  Időpont:   2020. április       

  

Vársport nap   

  Felelős:   Oroszné Kállai Valéria 

  Időpont/helyszín:  2019. szeptember  Füzér   

 

Egészségvetélkedő (iskolagyümölcs)   

  Felelős:   Bilku Péter 

  Időpont:   2019. november  helyben 

 

Sportvetélkedők, házi bajnokságok  
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  Felelős:   Tóthbegyiné, Dávidné, Szemán Jenőné  

  Időpont   folyamatosan   helyben 

 

Szépkiejtési verseny    

  Felelős:   Havrilla Lászlóné 

  Időpont:   2020. február   helyben 

 

Nemzetközi Gyermekfesztivál   

Felelős: Oroszné Kállai Valéria, Sápiné Trembulyák 

Tünde, Horváth Sándorné, Magyariné, Nyulászi 

Zsuzsanna 

  Időpont:    2020. május    

 

 Népdaléneklési verseny – meghívni a szlovák iskolát. 

Felelős:  Sápiné Trembulyák Tünde, Nagyné Benkő Edit, 

Gönczi Katalin 

  Időpont:   2020. március 

  

 Muzsikáló délután: 

  Felelős:   Nagyné Benkő Edit 

  Időpont:   félévente egy 

 

Közlekedési verseny: 

  Felelős:    Nyulászi Zsuzsanna 

  Időpont:   II. félév 

 

Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: 

- saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása: 

   mesemondó, fejszámoló, rajz, prózamondó, … 

  Felelős:  munkaközösség vezetők 

 

- a térség általános- és középiskolái, által meghirdetett különböző sport- és tanulmányi 

versenyeken való részvétel. 

  Felelős: szaktanárok 

 

- tanulóink folyamatos részvétele a tanév során a különböző diákolimpiai (atlétika, 

labdarúgás, futsal, kézilabda, kosárlabda, …), versenyeken. 

   Felelős: Tóthbegyiné 

 

 A sikeresen szereplő tanulók eredményeit az iskolai ünnepségek kertében ismertessük a 

diákokkal. 

 Felelős:  Kovács Barnabás, érintett tanárok, tanítók 

 

Tervezett rendezvényeink: 

 Évnyitó 

 Elsősök próbatétele 

 MDSZ sportnap 

 Tökfaragás 

 Egészségnevelési hét, Egészségnevelési vetélkedő a tagiskolák részvételével 



32 

 

 Iskolahívogató (iskolai 9 próba) alsós munkaközösség szervezésében 

óvodásoknak több alkalommal 

 a 4. és 5. átmenet megkönnyítésére a leendő 4. osztályosoknak program 

szervezése a pálházi iskolában 

 Karácsonyi játszóház, karácsonyi ünnepség 

 Farsang 

 Fordított Nap 

 Nyuszi kupa 

 Madarak és fák napja – akadályverseny 

 Anyák napja az alsós tanítók irányításával 

 Te Szedd nap 

 Osztálykirándulások szervezése 

 Pedagógusnap 

 Családi Nap 

 Ballagás 

 Évzáró 

 

Témahetek: 

 

 Egészségnevelési hét 2019. november 18. – 22. 

 Felelős:  Bilku Péter 

   Horváth Sándorné 

   Tomkóné 

   Hörcsik Zsuzsanna 

   Kulczycki Julia 

 

 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2. – 6.. 

 Felelős: Tóth Andrásné mk. vez. 

    

 

 Digitális Témahét 2020. március 23-27. 

 Felelős: Horváth Péter, Nyulászi Zsuzsanna szaktanárok 

   Horváth Sándorné 

   Tomkóné Tóth Ágnes 

   Ráczné Zsarnai Mária 

   Tóth András 

  

 Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20. – 24. 

 Felelős: Havasiné Illés Teodóra mk. vez,  

   Bilku Péter, Pilván Gáborné szaktanárok  

Lukács Gabriella mk. vez. 

   Oroszné Kállai Valéria 

   Dankó Krisztina 

   Domokos Andrea 

   Tirpák Gáborné 

 

 Karácsonyi készülődés témahét 

 Felelős: Nyulász Zsuzsanna DÖK vez. 

   Lukács Gabriella mk. vez. 
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   Oroszné Kállai Valéria 

   Magyariné Szoleczki Adrienn 

   Ráczné Zsarnai Mária 

   Tirpák Gáborné 

   Nagyné Benkő Edit 

 A tanévben folytatjuk a PONT VELEM programot. 

 Felelős: Tóth Andrásné mk- vez. 

 

Témanap:  

 Húsvéti készülődés 

 Felelős:  Nyulászi Zsuzsanna 

 Fordított Nap 

 Felelős: Nyulászi Zsuzsanna 

 Iskolahívogató szervezése az óvodásoknak 3 alkalommal 

 Felelős: alsós munkaközösség 

   4-es tanítók 

 Mikuláskupa: 

 Felelős:  Tóthbegyiné, Horváth Péter 

 

3. Mérések szervezése, értékelés, szakmai ellenőrzés 
 

3.1. Központi mérések tervezése 
 

 Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében 

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2019/2020. tanévben a Hivatal szervezi meg 

2020. május 27. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett 

tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás 

a művészeti és a testnevelésórák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez 

szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2019. november 22-ig küldik 

meg, a Hivatal által meghatározott módon. Az értékelés keretében meg kell vizsgálni a 

szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfo-

lyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. 
 

Telephelyi koordinátor:  

Pálháza: Kovács Barnabás 

A mérésben részt vevő kollégák: 

   Pálháza 6a Horváth Péter  

   Pálháza 6b Sütőné Szabó Szilvia  

   Pálháza 8a Csergeiné Orosz Eszter  

Pálháza 8b Havrilla Lászlóné 

 

 A Hivatal 2021. február 26-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd 

megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi 

és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvá-

nosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős minisz-

ternek. 
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 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni 

hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és 

kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2019. október 11-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 2019. október 25-ig a Hivatal által meghatározott módon 

jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott 

vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2019. november 29-ig kell 

elvégezniük. 

 

DIFER mérés.  

 Koordinátor:  Sápiné Trembulyák Tünde 

Felelős:  

Pálháza Horváth Zoltánné 

Kovácsvágás: Domokos Andrea 

Füzér:  Oroszné Kállai Valéria 

Hollóháza: Tirpák Gáborné 

Füzérkomlós Magyariné Szoleczki Adrienn 

  A névsor leadási határideje: 2019. október 16. 

  A mérés elvégzésének határideje: 2019. november 29. 

 

 A 2019/2020. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – 

az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 8. és 2020. 

április 24. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-

oktatási intézmények 2020. május 29-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

 

NETFIT® koordinátor: Kovács Barnabás 

    Tóthbegyiné Hörcsik Nikolett 

Felelős:    testnevelést tanítók 

 Határidő:   az előzőekben leírtak 

 

 Az iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével a hatodik és 

nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók 

körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A 

tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal 

készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2020. május 20-án végzik el a Hivatal által 

az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját 

döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett 

tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a 

Hivatal részére 2019. november 22-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és 

intézményi adatait 2020. június 10-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott 

módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok 

alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként 

lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2020. 

június 10-ig. 
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Telephelyi koordinátor: Sápiné Trembulyák Tünde 
A mérésben részt vevő kollégák: 

   6. Angol I.  Csergeiné Orosz Eszter 

   6. Angol II.  Gönczi Katalin 

   6. Német .  Havrilla Lászlóné 

 

   8. Angol I.  Bilku Péter 

   8. Angol II.  Kaselyák Adrienn 

   8. Német .  Nyulászi Zsuzsanna 

 

3.2. Szakmai ellenőrzés 
 

 Szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók magas arányával, ezen belül különösen a megelőző három év országos kompe-

tenciamérési eredményei alapján alacsony teljesítménnyel érintett, valamint a magas 

szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési intézményekben a lemorzsolódás 

megelőzése és a teljesítmény javítása, valamint a deszegregáció érdekében tett intéz-

ményi, fenntartói intézkedéseket és azok megvalósulását. 

 
 Ellenőrzést folytatja:  Oktatási Hivatal 

 2020. január 6. és 2020. március 31. 
 

3.3. Helyi mérések tervezése 

 

 Év eleji mérések (diagnosztizáló) 2-8- osztályig hangos olvasás, helyesírás, 

matematika. Az értékelés csak tájékoztató jellegű 

  

 Felelős: érintett tanítók, szaktanárok 

 Időpont: első hét 

 

 Első osztályban – képességek mérése, neveltségi szint megállapítása    
Felelős:  osztálytanítók,  

Határidő:  október     

 

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

Határidő:  október 

 

 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. 

Felelős:  minden pedagógus 

Határidő:  folyamatos 

 

 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.  
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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. 

Felelős:  tanítók, szaktanárok   

Határidő:  2020. január első két hete 

  2020. május vége június eleje 

 

 

 Tehetségazonosító mérés: 

Az „ÚJ NEMZEDÉK” által kifejlesztett felületen az általuk létrehozott 

feladatsorok segítségével az 5. évfolyamon végezzük az online tehetségazonosítást. 

Felelős:  Csergeiné Orosz Eszter 

Informatikai háttér: Horváth Péter 

Határidő:  kiírás szerint 

 

 Osztályozó és javító vizsgák:  

 

 Időpont Felelős 

Osztályozó vizsga 2020. 01. 6-24. Intézményvezető-helyettes 

 2020. 06. 1-12. Intézményvezető-helyettes 

Pótvizsga 2020. 08. 27. Intézményvezető-helyettes 

 

4. A 2019/2020-as tanév pedagógiai feladatai 
 

4.1. Kiemelt feladatok: 

4.1.1. A 2018/2019-es beszámolókból adódó feladatok a 2019/2020-as 
tanévre: 

 a kompetenciamérés eredményeinek a javítása 

 az év végi eredmények alapján történjen a fejlesztési területek meghatározása, mate-

matika eredmények javítása 

 egészségtudatosságra nevelés 

 környezettudatos életmódra nevelés 

 lemorzsolódás csökkentésez 

 digitális kompetenciák fejlesztése 

 korszerű IKT eszközhasználat sokoldalú felhasználása  

 eredményekről folyamatos, rendszeres visszacsatolás a szülők felé 

 közösségfejlesztés szabadidő hasznos eltöltése 

 internetet oktatási célra használó tanárok számának növekedése 

 IKT továbbképzéseken való részvétel 

 jó gyakorlatok kialakítása 

 továbbtanulók eredményeinek továbbkövetése 

 bemutató foglalkozások, hospitálások 

 internetet oktatási célra használó tanárok számának növekedése 

 SDT, NKP tartalmak hivatkozásainak beépítése a tanmenetekbe 
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4.1.2. Kiemelt szakmai feladataink 

4.1.2..1 Az iskolai lemorzsolódást megelőző program 
Szeptember elején az osztályfőnökök felmérik a tanulók körében a veszélyeztetett ta-

nulókat (3-as alatti eredmény, legalább 1,1 – es rontás). Ezekre a tanulókra külön figyelmet 

kell fordítani, egyéni fejlesztési tervet kell készíteni. A pedagógusok a veszélyeztetett tanu-

lókkal órákon, korrepetálásokon egyénileg vagy kiscsoportos formában foglalkoznak. A 

szükséges dokumentáció megléte az osztályfőnök feladata.  

A programot irányítja:  Kovács Barnabás 

Felelősök    osztályfőnökök 

Határidő:    szeptember 10, folyamatosan 

4.1.2.2. „ Út a középiskolába” ösztöndíjprogram 
Évek óta részt veszünk ebben a programban. Ez a pályázat segítséget nyújt a hátrányos 

helyzetű diákok középiskolai felkészítésében. Az idei évben is pályázunk erre a lehetőségre. 

Sikeres elbírálást követően, heti minimum két foglalkozáson kell mentorálni a tanulókat. A 

mentorok számára továbbképzés elvégzése kötelező, ketten már teljesítették ezt.  

A programot irányítja:  Sápiné Trembulyák Tünde 

Felelős:    Horváth Péter 

Felelősök a pályázatért:  7.-es, 8.-os osztályfőnökök 

Határidő:    a kiírás szerint 
 

4.1.2.3. Warberer’s” ösztöndíjprogram 
 Az elmúlt tanévben kiírásra került Waberer’s ösztöndíj program. Ezt a lehetőséget 

kihasználtuk és több tanulónk és pedagógusunk sikeres pályázatot nyújtott be. Ez a 

mentorállási lehetőség is segíti intézményi céljaink megvalósulását.  

 Koordinátor   Kovács Barnabás 

 Felelős:    Sütőné Szabó Szilvia 

 Határidő:   a kiírás szerint 

4.1.2.4. Boldog iskola program: 
 Iskolánk csatlakozott a „Boldog Iskola” programhoz. A Jobb Veled a Világ 

Alapítvány által kiírt pályázaton elnyertük a „Boldog Iskola” címet. Az elmúlt tanévben 

Valamint beindult a Boldog órák tartása is az alsó tagozaton. 

 Segítő:   Lengyel Zsoltné 

 Koordinátor:  Lukács Gabriella 

 Határidő:  folyamatos 

4.1.2.5. Matematika és magyar nyelvi kompetenciák kiemelt fejlesztése, 
felkészítés a kompetenciamérésekre: 

 Fontos feladata minden pedagógusnak a kompetenciamérésre való felkészítés. Kiemelt 

szerepet kapnak ebben a matematikát és magyar nyelvet tanítók és tanárok. 

 Felelős:  alsós tanítók 

    Tóth Andrásné 

    Sütőné Szabó Szilvia 

    Horváth Péter 

    Havrilla Lászlóné 
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    Csergeiné Orosz Eszter 

    Sápiné Trembulyák Tünde 

    Lukács Gabriella 

 Határidő:  folyamatos 

4.1.2.6. Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, felkészítés az idegen 
nyelvi mérésre. 

 Angol és német nyelvi kompetenciák felmérése történik intézményünkben. A mérések 

eredményeit helyben értékelik a pedagógusok. A felkészítés itt is nagyon fontos. 

 Felelős:  Havasiné Illés Teodóra 

    Bodnárné Angyal Piroska 

    Lupták Lászlóné 

 Határidő:   folyamatos 

4.1.2.7. Iskolai díjak meghirdetése: 
1. Aranytarisznya Díj: Pálháza Város polgármestere ajánlja fel egy ballagó tanulónak a 

nyolc éven át végzett kiemelkedő munkájáért. 

2. ZEMA Porcelánmanufaktúra Kft. díja: általuk készített porcelán ékszer, amit a 

nyolcadik osztályban kitűnő eredményt elért tanulók kapnak meg. 

 Felelős:  Horváth Zoltán 

    Sápiné Trembulyák Tünde 

    Kovács Barnabás 

 Határidő:  szeptember 8. 

4.1.2.8. Sikeres pályaválasztás lebonyolítása: 
 Minden nyolcadikos tanuló nyerjen felvételt a neki megfelelő középiskolába. 

  Koordinátor:  Sápiné Trembulyák Tünde 

  Felelős:  nyolcadikos osztályfőnök 

  Határidő:  a rendelet szerint 

 

4.1.2.9. OTP Bank Bozsik Intézményi Program: 
 Tanulóink szívesen vesznek részt ebben a programban. A labdarúgás komoly motiváló 

erővel hat diákjainkra. 

  Felelős:  Kovács Barnabás 

  Határidő  folyamatos 

 

4.1.3. A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb 
feladataink mellett a következő adott évi, kiemelt feladataink 
vannak: 

 A KIP-es és KAP-os képzések beindítása. 

 Részvétel a REÁL OSZTÁLYKASSZA pályázaton 

 Felelős: osztályfőnök 

 Határidő: kiírás szerint 

 Név szerinti kimutatások elkészítése az iskolásokról október, január és júliusi 

állapotnak megfelelően, alkalmazva a korábban is használt jelrendszert. Az R, 

a T, a 3, a HH, a HHH, az IPR, a Napközi, a Menza, 50 vagy 100%, Bejáró, 
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Iskolabusz, SNI-s létszámnak megfelel. Az iskolatitkárral történő első 

egyeztetés határideje: szeptember 15 

 Felelős:  osztályfőnök 

 Határidő: október 1., I. félév vége, tanév vége 

 Iskolai honlap aktuális információkkal való feltöltése 

 Felelős: előrébb felsoroltak 

 Határidő: folyamatos 

 különös közzétételi és egyéb listák frissítése a honlapon, dokumentumfeltöltőn 

 Felelős: Kovács Barnabás 

 a tanmenetek elkészítése, és ellenőrzése szeptember közepéig 

 Felelős: munkaközösség vezető 

 Határidő: szeptember 15. 

 az iskolatej és az iskolagyümölcs nyilvántartása 

 Felelős: iskolatitkár 

 Határidő:  folyamatos 

 IKT használat nyilvántartása során az alábbi mutatók elérése a minimális cél: 

 Felelős: minden pedagógus a KRÉTA-ban 

 Határidő folyamatos 

 IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya: 

o 2019   30 % 

o 2020   30 % 

 IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya: 

o 2019   30 % 

o 2020   30 % 

 IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya: 

o 2019   50 % 

o 2020   50 % 

 A számítógépet használó általános iskolai tanulók aránya az iskolában: 

o a projekt fizikai befejezése:  75% 

 

 a tanulók magatartásának, fegyelmének erősítése 

 Felelős: minden pedagógus, különösen az ügyeletesek 

 Határidő: folyamatos 

 a tanulók hiányzásának csökkentése 

 Felelős: osztályfőnök 

 Határidő: folyamatos 

 osztálykirándulások, közösségépítés 

 Felelős: osztályfőnök 

 Határidő: folyamatos 

 testvériskolai kapcsolatok fenntartása 

 Felelős: Horváth Zoltán 

 Határidő folyamatos 

 Sátoraljaújhelyi szlovák iskolával kapcsolattartás 

 Felelős: Sápiné Trembulyák Tünde 

 Határidő: folyamatos 

 „Határtalanul” pályázaton való részvétel 

 Felelős: 6.-os osztályfőnökök 

 Határidő: kiírás szerint 
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 nyári tábor, napközis tábor szervezése, „Erzsébet tábor”-ra pályázat 

benyújtása. 

 Felelős: Nyulászi Zsuzsanna 

 Határidő: kiírás szerint 

 osztályfák rendszeres gondozása, pótlása, újak ültetése 

 Felelős: osztályfőnök 

 Határidő: folyamatos 

 tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés 

 Felelős: minden pedagógus 

 Határidő kiírásnak megfelelően 

4.2. Dokumentációs feladataink 
 

Adminisztrációs fegyelem erősítése 

 

 E napló pontos használata. 

 Törzskönyvek megnyitása 

 Beírási naplók vezetése 

 Tanuló nyilvántartások pontos vezetése 

 Tanmenetek elkészítése, leadása 

Az SDT és NKP tartalmai és hivatkozásai épüljenek be mindenki tanmenetébe 

 Munkatervek készítése helyzetelemzéssel, célok és feladatok megjelölésével, 

intézményi munkatervvel összhangban 

4.3. 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 és a napközis 

foglalkozásokra. 

 Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 

kapjanak megkülönböztetett figyelmet 

 A HHH és HH tanulók további segítése 

 Közösségi munka és közösségi szellem fejlesztése. 

 Tartalmas és érdekes programok szervezése 

 Szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás. 

 Hagyományok folytatása 

 Egységes tanulmányi és viselkedési normák betartása 

 A tanulók teljesítményének értékelése, a pedagógiai programban megfogalmazottak 

alapján legyen fejlesztésközpontú. 

4.4. Belső ellenőrzés 
Dokumentumok ellenőrzése: 

 

Ellenőrzések tárgya 
 

Határidő Felelős Megvalósulás 

Tanmenetek, foglalkozási szeptember, munkaközösség-vezetők,  
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tervek, szakköri tematikák, 

egyéni fejlesztési tervek, 

egyéni fejlődési lapok  

február  intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők, intéz-

ményvezető  

Tanítási órák látogatása  

 

 

folyamatos munkaközösség-vezetők, 

intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők, intéz-

ményvezető  

 

Egyéb foglalkozások látoga-

tása - szakkörök 

október, április  munkaközösség-vezetők, 

intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők, intéz-

ményvezető  

 

Egyéni fejlesztő foglalkozá-

sok / SNI/és egyéb foglalko-

zások látogatása /   napközi/ 

március  intézményvezetés   

Önértékelések október, novem-

ber, március 

intézményvezető, intéz-

ményvezető helyettesek 

 

 

E-naplók vezetése, törzsla-

pok, ellenőrzők  

szeptember, 

január, június  

intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők, intéz-

ményvezető 

 

Támogatások, kedvezmények 

nyilvántartása  

szeptember, 

február  

intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők, iskolatit-

károk 

 

Beírási napló 
 

október  intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők, iskolatit-

károk 

 

Tanulói és pedagógus - azo-

nosító számok nyilvántartása  

szeptember  iskolatitkárok   

Diákigazolványok, pedagó-

gus igazolványok nyilvántar-

tása  

október  iskolatitkárok   

HH és HHH nyilvántartás  október iskolatitkárok, 

osztályfőnökök 

 

Könyvtári nyilvántartások- 

ingyen tankönyv  

október könyvtáros tanárok   

E-napló ellenőrzése  havonta  intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők, 

osztályfőnökök 

 

 

A naplók osztályozási, érté-

kelési részének áttekintése  

havonta   intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők, 

osztályfőnökök 
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A hiányzások dokumentálása  a tárgyhónapot 

követő hónap 

első hete  

 

osztályfőnökök   

Félévi értesítők, szöveges 

értékelések, év végi bizonyít-

ványok, törzslapok  

január, június  intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők, 

osztályfőnökök 

 

 

Egyéb ellenőrzések: 

 

 

Ellenőrzések tárgya 
 

 

Határidő 

 

Felelős Megvalósulás 

Tűz –és munkavédelmi 

szemle  

augusztus vége  intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők 

 

Tisztasági bejárások  szeptember, január, 

április  

intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők 

 

 

Technikai és ügyviteli 

dolgozók munkafegyel-

mének ellenőrzése  

október, február, 

május  

intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők 

 

Tantermi dekorációk  szeptember, február  intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők 

 

Tanári ügyelet október, december, 

március, június  

intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők 

 

Leltárellenőrzés, selejte-

zés  

augusztus, december, 

június 

intézményvezető-

helyettesek, tagintéz-

mény-vezetők, szaklel-

tár-felelősök  

 

 

4.5. Óralátogatás 
 

Az iskolavezetés a lehetőségek figyelembevételével minden osztályt és minden nevelőt 

meglátogat az év folyamán, de kiemelt feladat az  

 

 1.4.5.8. évfolyam látogatása 

 Osztályfőnöki munka, közösségfejlesztés feladatainak ellenőrzése 

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

összehasonlítása 

 Adminisztrációs tevékenység folyamatos ellenőrzése 

 

Felelős: Intézményvezető 

 Intézményvezető-helyettesek 
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 Tagintézmény - vezetők 

 Munkaközösség vezetők 

Időpont: folyamatos 

4.5.1. Az óralátogatás szempontjai: 

 

 Az osztályok magatartási és tanulmányi helyzete. 

 Alapkészségek és képességek fejlesztés a tanórákon: matematika, logika, szövegértés. 

 Differenciált óraszervezés 

 Oktatás technikai eszközeinek használata (IKT, interaktív táblák, projektorok stb) 

 Kooperatív oktatás alkalmazása 

 KAP-os órák 

 KIP-es órák 

 SDT, NKP megjelenése az órákon, tanmenetekben 

 A füzetek, munkafüzetek külalakja, esztétikája, ellenőrzöttsége. 

 Házi feladatok ellenőrzöttsége, javítása. 

 A nevelők, a tanulók együttműködő készsége. 

 Az órán alkalmazott módszerek, szemléltető eszközök használata 

 Az óra felépítése és szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

 Ellenőrzés, értékelés folyamatossága, realitása, azok típusai. 

 Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való differenciálás. 

 Osztályfőnöki munka:  

 a folyamatos pedagógiai munka ellenőrzése kiterjed az osztályfőnöki órákra,  

 a tanulókkal folytatott kommunikációra,  

 az iskola nevelési feladatainak megvalósítására, különös tekintettel  

 a tanulók viselkedéskultúrájának javítására tett pedagógiai tevékenységre,  

 a tanórán kívüli szabadidős tevékenységekre,  

 az osztályfőnök adminisztrációs tevékenységének pontosságára, 

igényességére. 

 

4.6. Az 1. és 5. osztály:   
Az átállás problémáinak megoldása, eszközök, módszerek alkalmazása 

 

Az ellenőrzés ideje és módja: 

 tanórák látogatása október, március hónapban 

 szóbeli és írásos beszámolók 

   

4.7. Az adminisztrációs pontosság, folyamatosság: 
A napló hivatalos dokumentum, melynek tartalma egyezzen meg a tájékoztató füzetben 

foglaltakkal. Az e-napló pontos vezetése, munkaidő nyilvántartások pontossága. 

 

4.8. A tanulói közösségek, (osztályközösségek) tevékenységének, 
fejlődésének értékelési szempontjai 

 

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok 
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 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális 

elvárásai, gyermekvédelmi munka) 

 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, bukások, versenyeredmények stb.) 

 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése 

 Közösségfejlesztés érdekében végzett tevékenység 

 Neveltségi szint, magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küzdők segítése – megtett intézkedések 

 Részvétel az iskola közösségi programjainak szervezésében, megvalósításában. 

5. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 
 

5.1. Alkalmazotti közösség 

 

Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. Az 

alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető 

végzi. Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: 

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

A személyes találkozáson túl telefonon és elektronikus úton tarjuk egymással a kapcsolatot. 

Így az információ áramlása folyamatos. 
 

5.2. Nevelőtestület 

 

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

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

meghatározhat, 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 

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

- a pedagógusok módszertani kultúrája terjedjen ki a személyes és szociális 

képességek fejlesztésére és osszák meg ezzel kapcsolatos ismereteiket 

(munkaközösségi értekezlet) 

 

5.3. Szakmai közösségek 

 

Az intézményünkben a következő szakmai közösségek működnek: 

 Pálháza alsós szakmai közösség: 

 feladata: szervezi a pálházi, kovácsvágási, füzéri, füzérkomlósi, hollóházi 

tanítók munkáját 

vezetője: Lukács Gabriella 

 

 Humán munkaközösség:  

 feladata: szervezi a munkaközösséghez tartozó tanárok munkáját 

vezetője: Havasiné Illés Teodóra 
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 Reál munkaközösség:  

 feladata: szervezi a munkaközösséghez tartozó tanárok munkáját 

vezetője: Tóth Andrásné 

  

Nemzetiségek munkaközössége: 

 feladata: szervezi a szlovák és cigány nemzetiségi oktatásban résztvevők 

munkáját 

vezetője: Oroszné Kállai Valéria 

  

Az egyes munkaközösségek együttműködése fontos a jövőben is: közös 

megbeszélések, előadások, értekezletek, bemutató órák megtartása. A tanévben folytatandó 

munkájukról saját munkatervet fogadnak el. 

 

Ebben a tanévben bemutató órák megtartását tervezzük: 

 

Munkaközösség Pedagógus Időpont Megvalósulás 

Alsós  I.félév  

Reál  I.félév  

Humán  II.félév  

Nemzetiségi  II. félév  

 

A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatunk: 

 munkaközösségi megbeszélések:  

 tanév indításakor célok megfogalmazása 

 félévi értékelés 

 bemutató óra megbeszélése 

 évi munka értékelése 

 a közösségek működésének szakmai támogatása,  

 a közösség joggyakorlásának biztosítása, 

 a tagintézmények munkaközösségeiben dolgozó pedagógusok együttműködésének 

megteremtése 

 önálló munkaterv alapján, az intézményi célok figyelembevételével végezik munkájukat 

 szervezzen továbbképzéseket, bemutató órákat, esetmegbeszéléseket 

 tartsanak munkaközösségi összejöveteleket 

 gondoskodjanak az osztálytermek, szaktantermek, folyosók esztétikus, tanulást segítő 

környezetének megteremtéséről 

 a felmerülő problémákra adjanak hatásos és megnyugtató megoldásokat. 

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok 

megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató 

munkájukban 

 

Osztályfőnökök szerepéről: 
Az iskola számunkra a legfontosabb nevelési szintér. Tegyük ezt jó példával, 

odafigyeléssel, megfelelő szervezéssel, lelkiismeretes munkával. Az iskola egyben szociális 

szintér szociális színtér, a diákok életének, beszélgetéseinek, haragvásainak, az első 

társadalmi tapasztalatok megszerzésének színtere. 
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Elsősorban az osztályfőnökök, másodsorban minden pedagógus jelenti a diákok 

számára az iskolai elvárásokat, a normákat. Emellett az osztályfőnök képes figyelni minden 

egyes diákra, ő tudja az egész iskolai létet irányítani. 

Az osztályfőnök elsősorban az osztályban zajló folyamatok irányításával, a 

csoportnorma, csoportmorál, a csoportfolyamatok irányításával érhet el jelentős 

eredményeket. 

„Egy osztály – Egy tanterem”. Az osztályfőnök és az osztály felel a tanterem 

épségéért. 

Az osztályfőnöki nevelőmunka elsődleges szerepet tölt be a közösségi nevelésben. Az 

osztályfőnöki órák tananyaga útmutatást ad a kulturált magatartás és életmód kialakításához, a 

tanulók közösségi és közéleti tevékenységének szervezéséhez, az osztályban megélt 

élményeken keresztül a szociális képességek fejlesztésére. 

Az osztályfőnökök feladatait a megkapott új munkaköri leírás tartalmazza. Ebből 

néhány fontos dolgot emeltem ki:: 

 a gyermekek segítése, ellenőrzése, képviselete, 

 kapcsolattartás a szülőkkel, családlátogatás 

 resztoratív sérelemkezelés 

 a harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, 

képességek kialakítása és fejlesztése a tanulókban (kedvesség, 

figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, tolerancia, 

empátia, segítőkészség, humor, stb.), 

 az osztályfőnök segíti a tanulók önismeretének kialakulását, adottságaik 

megismerését, értékeik megtalálását, az együttműködési formák és 

normák kialakítását, 

 tanév közben gondoskodik közösségi programokról, közösségi 

vállalásokról és feladatokról 

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: folyamatos 

 

5.4. A másnapra való felkészülés az egésznapos és napközi foglalkozásain:  

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, az iskolában tanítási napokon, a 

délutáni időszakban napközis foglalkozás és egésznapos oktatás is működik.  

Nevelési feladataink:  

o Legfontosabb feladat a tanulók következő napi órákra való felkészülése 

o Családias légkör megteremtése, esztétikus környezet kialakítása, ahol a 

gyerekek jól érzik magukat.  

o Együttműködésre, mások tiszteletére, megbecsülésére, udvarias viselkedésre 

nevelés.  

o Ebédeltetés megszervezése, iskolabusz koordinálása, hazautazás szervezése. 

o Önmagáért és a közösségért felelősséget érző személyiség kialakítása.  

o Tanulási önállóság kialakítása, a hatékony tanulási módszerek alkalmazása.  

o Testi-lelki egészség megőrzésére és a környezet védelmére, az értékek 

megóvására és takarékosságra nevelés.  

o Állagmegóvás, különös tekintettel a terem bútorzatára, falára. 

o A szabadidő hasznos eltöltésére délutáni foglalkozások szervezése heti és napi 

rendszerességgel:  

„KAP Logikaalapú alprogram” - játék-ház (népi, hagyományos és 

sport játékok tanulása)  
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„KAP Életgyakorlat-alapú alprogram” - kézműves foglalkozás 

(üvegfestés, gyurmázás, festés, rajzolás, montázsok, hímzés, papír 

hajtogatás)  

„KAP művészetalapú alprogram” - kulturális foglalkozás (daltanulás, 

mesedramatizálás, bábozás, könyvtárlátogatás, kiállítások 

megtekintése)  

„KAP Testmozgás alapú alprogram” - sport foglalkozás (mindennapos 

testedzés, kirándulások, kerékpártúrák, sportversenyek) 

„KAP Digitális alapú alprogram” - heti értékelés (a hét eseményeinek 

megbeszélése, önismereti- játékok, csoporttörvények megalkotása, 

általános információk átadása, begyakoroltatása)  

 

  Felelős:  napközibe bevont pedagógusok, alsós tanítók 

  Határidő:  folyamatos 

 

5.5. Diákétkeztetés 
 

A tanulók napi háromszori étkezésben részesülhetnek. Az étkezésre jelentkezni a helyi 

önkormányzat által üzemeltetett konyhákon kell. Az étkezési térítési díjakat a fenntartó 

önkormányzat állapítja meg.  

 

5.6. Diákönkormányzat 

 

A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik.  

Vezetője: Nyulászi Zsuzsanna. 

A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: 

 éves programjának elkészítése 

 közösségépítő, egészségtudatos és személyiségfejlesztő programok szervezése 

 DÖK nap szervezése 

 ügyeleti rendszer működtetése 

 JELES NAPOK beépítése a programjukba 

 környezettudatos nevelés, udvari ügyeleti rendszer szervezése 

 az iskolai élettel kapcsolatos információk jelenjenek meg a faliújságon és az iskola 

honlapján 

 a tagok megválasztásában való közreműködés,  

 a működés támogatása, 

 a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek 

időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza 

 szabadidős programok szervezésének támogatása, segítése minden osztályfőnök és 

minden pedagógus részéről. 

 nyári tábor, napközis tábor szervezése pályázat Erzsébet táborra 

 Erzsébet táborok szervezése 

 Kerékpáros 10 próba szervezése: 10 osztály, 10 osztályfőnök, 10 alkalommal 

kerékpáros túra Pálházáról kiindulva. 

 Szervező:  alkalmanként egy – egy osztályfőnök és osztály 

 Felelős   Nyulászi Zsuzsanna 

    Horváth Zoltán 
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5.7. Sportkör 
 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai 

testnevelés órákkal, a tömegsport órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testmozgási 

lehetőségét, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán 

kívüli sportversenyekre. 

Vezetője: Tóthbegyiné Hörcsik Nikolett 

 

5.8. Szülők, Szülői Munkaközösség választmánya 

 

A Szülői Munkaközösség folyamatos segítője iskolánk nevelő-oktató munkájának. 

Aktívan működő testületét az osztályokból delegált szülői munkaközösségek vezetői alkotják. 

Munkájukat munkaterv alapján végzik. 

 

Választott vezetője:  

 Pálháza: Tóthbegyiné Csorba Mónika 

 

A tanév kiemelt feladata ezen a területen:  

 a szülő és iskola kapcsolatát erősíteni 

 a szülők bevonása az iskola életébe, munkájába 

 családi nap szervezése 

 egységes álláspontok kialakítása  

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 rendszeres írásos tájékoztatás 

 szülői értekezletek 

 nyílt napok 

 fogadó órák 

 családlátogatás 

 közös rendezvények 

 infokommunikációs eszközök, online csatornák 

  

 Felelős: intézményvezető- helyettesek, tagintézmény - vezetők 

   SZMK elnök 

 

5.8.1. Szülői értekezletek:  

 

A kapcsolattartás fontos formája a szülői értekezlet, fogadóóra. 

A szülői értekezletek időpontjait a tanév helyi rendjében határozzuk meg. A tervezett 

időpontokon túl az osztályfőnök egyéb időben is összehívhat szülői értekezletet, megbeszélést 

a téma fontosságára való tekintettel. 

 felelősök:  osztályfőnökök 

 határidő: a kiírásnak megfelelően 

 

Családlátogatások   

 1.5. osztályok szeptember-október hónapban 

 8. osztály november - január hónapokban a továbbtanulás kapcsán 



49 

 

 Egyéb problémás esetekben folyamatosan 

               Felelős: osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelős 

    dokumentálás a haladási naplóban 

 

5.9. Pályaválasztás, pályairányítás 

A szülők tájékoztatása a szakma – és iskolaválasztási lehetőségekről. 

Felelősök: a 7. és 8. osztályos osztályfőnökök 

Határidő: folyamatos 

 

 Részvétel nyílt tanítási napokon, pályaválasztási kiállításon: 

  Felelős: 8. és 7. osztályfőnökök 

  Határidő: kiírás szerint 

 

 Pályaorientációs nap szervezése: tanítás nélküli munkanap a tanév rendje szerint 

  Felelős:  tagintézmény-vezetők,  

    intézményvezető – helyettesek,  

    osztályfőnökök 

  Határidő: tanév rendje szerint 

5.10. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  
 

Célja: a gyermekek érdekeinek szem előtt tartása. 

Társpartnereink ebben az érdekérvényesítő tevékenységben az önkormányzat, a gyámügyi 

hatóság és a gyermekvédelmi és családsegítő szolgálat. 

 

 A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 

célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden 

pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:  

 A tanulók problémák felismerése, feltárása 

 Együttműködés a családdal  

 Esetjelzések készítése, mielőbbi segítségnyújtás megszervezése 

 A problémák azonnali jelzése a családgondozó központnak, a családsegítő 

szolgálat szakembereinek 

 Az RGYVT figyelemmel kísérése 

 Segítségnyújtás a problémák megoldásában. 

 A felelősök személyes kapcsolattartása a családsegítő szolgálat 

szakembereivel, szociális segítő munkatárssal. 

Iskolánkban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósulását:  

 a felzárkóztató foglalkozások;  

 a tehetséggondozó foglalkozások;  

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés;  

 a pályaválasztás segítése;  

 a személyes, egyéni tanácsadás szülőknek, tanulóknak;  

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése;  

 a családi életre való nevelés;  
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 napközis foglalkozások;  

 az egészségügyi szűrővizsgálatok;  

Ezen feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök működnek iskolánkban.  

Alapvető feladatuk: a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése. 

Ezen belül feladataik közé tartozik:  

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, melyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak;  

 a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

tanulók felmérése szeptemberben, folyamatos figyelemmel kísérése a 

tanévben. 

 jelzőrendszeri kapcsolat működtetése az Iskola és a Családvédelem között 

 az osztályfőnökökkel, a családsegítő szolgálat munkatársaival 

családlátogatáson vesznek részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében;  

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesítik a családsegítő szolgálatot;  

 segítik a családsegítő szolgálat tevékenységét; 

 pedagógiai jellemzések készítése és megküldése az azt kérő szervek felé; 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes:  

 nevelési tanácsadóval;  

 gyermekvédelmi és családsegítő szolgálattal;  

 illetékes kormányhivatallal;  

 gyermekorvossal, védőnővel;  

 rendőrséggel; 

 gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal.  

Felelős:  gyermekvédelmi felelősök,  

  osztályfőnökök, 

  szaktanárok 

Határidő:  folyamatos 

 

6. A 2019/2020 – as tanév beiskolázási terve 
 

Képzések: 

 Magyariné Szoleczki Adrienn szlovák kiegészítő szakirányú képzés 
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7. KAPCSOLATAINK: 

7.1. Sárospataki Tankerületi Központ 
 

Megalakulása óta biztosítja az intézmény működését. Havi ellátmány fedezi a 

felmerülő problémák költségeit. Ésszerű és meggondolt gazdálkodást vár el.  

Az intézmény vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a humán erőforrást és a 

jövőbeni szükségleteket. Ezeket jelzi a fenntartó felé. 

 

Közös munkánk során megvalósul: 

 részvétel a vezetői értekezleteken 

 részvétel pályázatokban, kapcsolódás a sikeres pályázatokhoz 

 folyamatos adatszolgáltatás, tájékoztatás. 

 szóbeli és írásbeli beszámolók készítése, jegyzőkönyvek megküldése 

 kapcsolattartás a központ szakembereivel 

7.2.Pálháza város Önkormányzata, környező települések Önkormányzatai 

 Rendezvényeken szívesen látott vendégek vagy szereplők iskolák tanulói. 

Bekapcsolódunk a város és települélsek programjába. Segítő szándékkal állnak az iskola 

működéséhez. 

7.3. Hegyközi Általános Iskola tagintézményei, telephelye 
 

 folyamatos és személyes kapcsolattartás  

 értekezletek, vezetői megbeszélések 

 szóbeli és írásbeli beszámolók készítése 

 látogatás az intézményekben 

 közös programok szervezése 

 

7.4. Intézményi tanács 
 

Intézményi tanács törvényes feltételeknek megfelelően működik. Rendszeresen 

beszámolunk az iskola munkájáról. 

Szeptemberben a munkatervet, félévkor és tanév végén a végzett munkát értékeljük. A 

jegyzőkönyveket megküldjük a fenntartónak. 
 

7.5. Iskolasegítő Pálházi Alapítvány 

Segíti az iskolában folyó nevelő munkát. Támogatja rendezvényeinket. A ’Menő 

Menzák” pályázat még folytatódik. Az ehhez kapcsolódó programon segítik az egészséges 

életmódra való nevelést. 

7.6. Térségi Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Ebben a tanévben is az iskola részt vesz a városi ünnepségek lebonyolításában, 

koszorúzásokon. Műsorral készülünk március 15-re, október 23-ra és a hagyományos 

karácsonyi ünnepségre is. 
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Felelősök: Csergeiné Orosz Eszter, Havrilla Lászlóné, Lukács Gabriella, Sápiné 

Trembulyák Tünde, Kaselyák Adrienn, Nyulászi Zsuzsanna 

  

Szívesen veszünk részt ezek után is az általuk szervezendő gyermekszínházi, bábszínházi 

előadásokon, mozi vetítéseken.  

Felelősök: osztályfőnökök. 

 

7.7. Körzeti orvosok, védőnői szolgálat, fogászat 

 

Éves program alapján vizsgálják gyermekeink fejlődését. Elvégzik a szükséges 

szűrővizsgálatokat, oltásokat. Rendszeresen végeznek higiéniai vizsgálatokat. Előzetes 

egyeztetés alapján, osztályfőnöki órákon segítenek eligazítani gyermekeinket az őket érdeklő 

kérdésekben. Éljünk a lehetőséggel és kérjük meg őket foglalkozások megtartására. A DŐK 

novemberben egészséghéthez kapcsolódó programot építsen be a munkatervébe. a fogászati 

szüréseket rendszeresen elvégzik. 

 Felelős:  intézményvezető-helyettesek,  

   DÖK vezető,  

   osztályfőnökök 

 Határidő: folyamatos 

 

7.8. Pálháza Tehetségpont 

 

 Regisztrált tehetségpontként létezik intézményünk. Vezetője Csergeiné Orosz Eszter, 

több pedagógus segíti munkáját. Kérem, figyeljék a megjelenő újabb pályázatokat, melyekkel 

nyerve szélesíthetjük a tehetséges gyerekekkel való foglakozást. 

 Felelősök: Csergeiné Orosz Eszter, tehetségponti koordinátorok 

   Havasiné Illés Teodóra 

 Határidő:  folyamatosan 

 

7.9. Körzeti Alapszolgáltatási Központ Pálháza: 

 

 A problémás családokkal való kapcsolattartás fontos egysége. Részt veszünk 

megbeszéléseiken. Folyamatosan jelezzük a problémákat, melyek az iskolába járással, 

családok helyzetével, tanulókkal kapcsolatosak. Segítségük fontos számunkra.. 

 

7.10. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Család – és 

Gyermekjóléti Központ: 

 

 A központ látja el intézményeinkben a szociális segítői tevékenységet külön 

megállapodás alapján. Rendszeres jelenlétük segít a problémák megoldásában.  

 

7.11. Óvodák  

 folyamatos szakmai és pedagógiai megbeszélések 

 a nagycsoport látogatása az iskola első osztályában 
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 közös rendezvények megvalósítása – karácsony, farsang 

 elsős és negyedikes tanító folyamatos kapcsolattartás 

 ISKOLAHÍVOGATÓ címmel program beépítése az alsós munkaközösség 

munkatervébe, kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék. Közös munkaközösségi 

foglalkozások.  

7.12. Egyházak  

Hittan órák megtartásának biztosítása 

 

7.13. B-A-Z megyei pedagógiai szakszolgálat Sátoraljaújhelyi Tagintézménye 

 szakmai és szakszolgálati szolgáltatások igénybevétele, tanácskérés, konzultálás 

 a tanulók ellátása, vizsgálatok lebonyolítása 

 logopédusok biztosítása 

 gyógytestnevelési ellátás biztosítása 

 folyamatos konzultáció a BTM-es tanulók ellátásával kapcsolatban 

 szakmai megbeszélések 

7.14. Rendőrség, iskolarendőr  

 

 Tájékoztatás, felvilágosítás, bemutatók, versenyek. Az iskolarendőrrel és a pálházán 

dolgozó körzeti megbízottakkal kiváló a kapcsolatunk. Szívesen segítenek a problémák 

megoldásában, részt vesznek az iskolai rendezvényeken. 
 

7.15. Testvériskolai kapcsolatok:  

 Kapcsolatban vagyunk Hajdúszoboszlói Gönczy Pál Sport és Két Tannyelvű Általános 

Iskolával és Bodrogszerdahelyi Alapiskolával. Közös rendezvényeink a sport és a kultúra 

jegyében zajlanak. 

7.16. Nemzetiségi önkormányzatok: 

 A gyermekek érdekeinek szem előtt tartása mellett együttműködünk a térségben 

található valamennyi nemzetiségi önkormányzattal: 

  Szlovák és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal Pálházán,  

  Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal Kishután, Nagyhután, Füzéren és Hollóházán 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Kovácsvágáson, Füzérradványban, 

Füzérkomlóson. 

 

7.17. Sportegyesület: 

 

 Segítünk a helyben működő sportegyesületeknek. Biztosítjuk részükre tornaterem 

használatát. A téli időszakban a labdarúgó szakosztály gyermekei is igénylik a tornatermet. 

7.18. Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola – Sátoraljaújhely 

 Az intézmény biztosítja a társastánc oktatását. 
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7.19. Művészeti iskolák: 

Lehetőséget biztosítunk különböző művészeti iskoláknak tevékenységük gyakorlására. 

- Bokréta Művészeti Iskola:   

       Néptánc: kis- középső, nagy csoport   Vezető: Fehér Eszter 

 

-  Lavotta Művészeti Iskola: 

Zongora, furulya, klarinét     Vezető: Szabó Erik, Simon György 

 

ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 

képzőművész 
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Melléklet 
 

A tanév helyi rendje 
 

1. A rendelet hatálya 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete alapján 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed 

a) Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 

aa) az általános iskolákra, 

b) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre; 

c) a pedagógusokra; 

d) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-

munkakört betöltőkre; 

e) a tanulók és jelentkezők törvényes képviselőire. 

 

2. A tanév, a tanítási év 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete alapján 

 

2. §   (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év 

keretei között kell megszervezni. 

 

(2) A 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) 

és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő).  

A tanítási napok száma száznyolcvan (180) nap. 

 

(3) 

 

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek 

nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási 

napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az 

iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2020/2021. tanítási évben 

történő feldolgozásáról. 

 

(5) A  tanítási év lezárását követően az  iskola – ha az  iskola fenntartója, működtetője 

azzal egyetért és az  ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a  tanulói részére 

pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, 

amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához 

benyújtott kérelemben kezdeményezheti. 

 

3. §  (1) Az alapfokú művészetoktatási intézményben a szorgalmi idő első és utolsó napját 

az igazgató határozza meg. 
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4. §  (1) A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskola 2020. január 31-ig 

értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről.  

 Felelős:  osztályfőnök 

 Határidő:  2020. január 31. 

 

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolának 

nevelőtestületi értekezleten el kell végeznie a pedagógiai munka elemzését, 

értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített 

jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 

I. félév: 

Felelős:  Kovács Barnabás, Kurtosné Bajtel Lívia 

Határidő:   2020. február 7. 

 

Tanév vége: 

Felelős:  Sápiné Trembulyák Tünde 

Határidő:  2020. június 30. 

(3) A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre 

vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT® 

rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak 

elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 

 

Kompetenciamérés elemzés, értékelés 

Felelős: Sápiné Trembulyák Tünde  

  Tóth Andrásné mk. vez. 

  Havasiné Illés Teodóra mk. vez 

Határidő: 2020. április 15. 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer elemzés, 

értékelés 

Felelős: Kovács Barnabás 

  Tóth Andrásné mk. vez. 

  Havasiné Illés Teodóra mk. vez 

Határidő: 2020. április 30. 

 

Nyelvi mérés elemzés, értékelés 

Felelős: Sápiné Trembulyák Tünde 

  Havasiné Illés Teodóra 

  Bodnárné Angyal Piroska 

  Lupták Lászlóné 

Határidő: 2020. június 10. 

  

NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi mérés elemzés, értékelés 

Felelős: Kovács Barnabás 

  Tóthbegyiné Hörcsik Nikolett 

Határidő: 2020. május 15. 
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3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok  

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete alapján  

 

5. §  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. 

 

6. § A szünetek időtartama: 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete alapján  

 

Az őszi szünet:  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap 2019.október 25. (péntek), 

  a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). 

 

A téli szünet:  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), 

  a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). 

 

A tavaszi szünet:  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), 

  a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda). 

 

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § 

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

  

 2019. december 7. (szombat) munkanap,  2019. december 24. (kedd) pihenőnap. 

2018. december 14. (szombat) munkanap,  2019. december 27. (péntek) pihenőnap. 

 

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontja és azok felhasználása: 

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

 

 1. nap  Nevelési értekezlet  december 7. 

 2. nap  Pályaorientációs nap  december 14. 

3. nap  DÖK nap   április 15. 

 4. nap  Munkaközösségi nap  április 16.  

 5. nap  Nevelési értekezlet.  április 17. 

6. nap családi nap   május 23. 

   

 

4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző, az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb 

emléknapok, megemlékezések időpontja: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) c) 
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Megemlékezés neve 
A megemlékezés 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógusok 

A megemlékezésben 

résztvevő osztályok, 

csoportok 

Megvalósulás 

Aradi vértanúk (október 

6.) 

október 4. Csergeiné, 

Kaselyák A. 

Horváth Sné 

Domokos A 

Hörcsik Zs 

Magyariné 

Tirpákné 

 

iskolai megemlékezés  

A kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatainak 

emléknapja (február 25.)  

február 25. iskolarádió 

osztályfőnökök 

osztály szintű 

megemlékezés 

 

A holokauszt áldozatainak 

emléknapja(április 16.) 

április 8.  iskolarádió 

osztályfőnökök 

osztály szintű 

megemlékezés 

 

A Nemzeti Összetartozás 

Napja  

június 4. Csergeiné 

Kaselyák A 

Oroszné 

Domokos A 

Hörcsik Zs 

Tomkóné 

Tóth A 

iskolai megemlékezés  

 

5. A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) c), és d) 

 

Ünnep megnevezése 

Az ünnepség 

(ünnep) 

megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógusok 

A megemlékezésben 

résztvevő osztályok, 

csoportok 

Megvalósulás 

Tanévnyitó ünnepség szeptember 2. Horváthné 

Novákné Sz C 

Nagyné 

Csergeiné 

Kaselyák A 

Oroszné 

Kulczyki 

Domokos A 

Hörcsik Zs 

Tomkóné 

 

Énekkar,  

1. osztályosok, 

DÖK 

 

 

Nemzeti ünnep – október 

23. 

Október 22. Lukács G-  

Kaselyák A 

Tirpákné 

Horváth Sné 

Domokos A 

Hörcsik Zs 

Tomkóné 

 

énekkar,  

irodalmi színpad 

 

Nemzeti ünnep - március 

15. 

Március 13. Havrilláné- 

Kaselyák A. 

Kulczycki J 

Domokos A 

Hörcsik Zs 

Magyariné 

Oroszné 

 

énekkar,  

irodalmi színpad 
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Karácsonyi ünnepély December 20. Csegeiné 

Kaselyák 

Horváth Sné 

Ráczné 

Tomkóné, 

Magyariné 

Kulczycki 

iskolai megemlékezés  

Magyar Kultúra Napja  

január 22. 

Január 22. 

 

Sápiné, 

Magyariné 

Oroszné  

Hörcsik Zs 

Domokos A 

Ráczné 

Tóth A 

iskolai megemlékezés  

Ballagás Június 15. Lukács G 

Havrilláné 

Kaselyák 

Luptákné 

Tomkóné 

Horváthné 

Domokos A 

 

8. és 7. osztályok  

Tanévzáró ünnepély Június 17 Lukács G, 

Sápiné, 

Kaselyák A. 

Oroszné, 

Domokos A 

Hörcsik Zs 

Tomkóné 

Tirpákné 

énekkar,  

irodalmi színpad 

 

Anyák napja április 30. Alsós mk. vez.: 

Lukács G 

alsós ofik 

1-4. évf.  

 

6. Az évi rendes diákközgyűlés ideje 

 

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2019. szeptember 13. 

 

7. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

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

 

 

A nevelőtestületi értekezletek terve: 

 
Időpont Forma Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős 

2019. augusztus 21. Vezetői értekezlet 
A tanév indítás feladatai, közös célok, tervek 

megfogalmazása 
Intézményvezető 

2019. augusztus 21. Alakuló értekezlet 

Az új tanév előkészítése.  

Aktuális információk, feladatok, tájékoztatás. 

Tanévnyitó ünnepség előkészítése. 

Intézményvezető 

2019. augusztus 28. 
Munkaközösségi 

foglalkozások 

Az éves munkatervek előkészítése munkaközösség 

vezetők 

2019. szeptember . 
Tankerületi vezetői 

értekezet 

Évindítás aktuális feladatai intézményvezető, 

tagintézmény - 

vezetők 
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2019. augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet 

Tantárgyfelosztás elfogadása. 

Új megbízatások elfogadása. 

Munkaterv beterjesztése, elfogadása. 

Évindítás aktuális feladatai. 

Órarendek, munkaidő nyilvántartás ismertetése. 

Intézményvezető 

2018. augusztus 29. 
Intézményi Tanács 

ülése 

Éves munkaterv ismertetése, véleményezése Intézményvezető 

2019. december 7. 
Nevelőtestületi 

értekezlet 

KAP Intézményvezető, 

Horváth Péter 

2019. január 24. 
Félévi osztályozó 

értekezlet 

Félévi értékelések Intézményvezető- 

helyettesek 

2020. február 5. 
Félévet értékelő 

tantestületi értekezlet 

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó 

feladat meghatározó értekezlet 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

-a pedagógiai munka hatékonyságának 

vizsgálata 

Intézményvezető 

helyettes(ek) 

2020. február 5. 
Intézményi Tanács 

ülése 

Féléves munka tapasztalatainak ismertetése. Intézményvezető 

2020. április 16. 
Munkaközösségi 

foglalkozások 

Workshop: A pedagógusok által használt 

digitális tartalmak bemutatása munkaközösségi 

keretekben. 

Intézményvezető, 

m.k. vezetők 

2020. április 17. 
Nevelőtestületi 

értekezlet 

Kompetenciamérés, nyelvi mérés, 

lemorzsolódás, Netfit elemzése,  

 

2020. június 15. Osztályozó értekezlet Tanév végi értékelések Intézményvezető 

2020. június 26. 
Tanévzáró értekezlet 

 

-Az éves munka értékelése. 

A következő tanév feladatainak a 

meghatározása. 

Intézményvezető 

hetente munkaértekezlet 
Visszatekintő értékelés. 

Feladatok egyeztetése. 

Intézményvezető 

 

8. Előre tervezhető szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai: 

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

 

Időpont Résztvevő Forma Téma 

2019. 09. 02. az új 1., 5. 

osztályok 

osztály szülői 

értekezlet 

Az iskolaváltással járó változások. 

Házirend ismertetése, aláíratása. 

Iskolai beilleszkedés. 

2019. 09. 11. Sz M K tagok SZ M K ülés Munkaterv elfogadása 

2019. 10. 08. a 2. – 8. osztályok osztály szülői 

értekezlet 

összevont szülői 

A tanév feladatai, tervei. 

Felelősök választása 

Házirend ismertetése, aláíratása 

Segítség az e-naplóban 

Kirándulás tervezése. 

pályaválasztás a 8. osztályokban. 

2020. 02. 11. Sz M K tagok SZ M K ülés Új feladatok a félévi eredmények 

tükrében  

2020. 02. 11. minden osztály osztály szülői 

értekezlet, majd 

fogadóórák. 

A félévi eredmények és új feladatok. 

 

Szaktanároknál, tanítóknál 

tájékozódás a tanulók 

előrehaladásában.  

2020. 05. 05. Sz M K tagok SZ M K ülés Az éves munka eredményei. 

Új célok a következő tanévre 
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2020. 05. 05. minden osztály osztály szülői 

értekezlet 

Tanulmányi eredmények értékelése. 

Aktuális feladatok 

 

9. Nyílt tanítási nap: 

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

 

 Időpont: 2019. november 20. 

 Felelős:  tagintézmény - vezetők, intézményvezető – helyettesek 

 

10. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: 

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

 

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévben országos mérés, értékelés 

keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – 

a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 8. és 

2020. április 24. között kell megszervezniük. 

Felelős: testnevelést tanítók. 

 

11. Középfokú iskolai felvételi eljárás: 

A határidők és a feladatok a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete 2. sz. melléklete szerint 

   Felelősök: Kaselyák Adrienn 

     Lupták Lászlóné 

 


