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„ Sok kis ember sok kis helyen miközben sok kis      

   dolgot meg tesz, megváltoztatja a világ arcát.” 

 

 

I. Bevezetés 

 

E találó idézet szellemében készítjük elő azt a munkát, mely hatékony és sokoldalú 

fejlesztést tesz lehetővé az új tanévben. Folyamatosan törekszünk az új szemléletek 

elsajátítására, a módszertani megújulásra, szervezeti struktúránk fejlesztésére, hagyományaink 

megtartására  és helyi arculatunk megerősítésére.  

A 2016-17-es tanévben mindössze 51-en kezdjük a munkát.  34  alsó tagozatos és 17 

fő 7. osztályos tanuló alkotja iskolánk közösségét.  Ennek ellenére újból várakozással, 

megújult erővel és reménnyel vágunk bele az évbe, ami kissé rendhagyó, hiszen nem lesz 

hagyományos ballagási ünnepség, sem idegen nyelvi és FIT mérés sem az idén, mivel nincs 

végzős osztályunk.  

 

 

II. Az iskolai  munkát meghatározó törvények, rendeletek és alapdokumentumok 

 

2.1. Törvények és jogszabályok 
 

 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete: a 2016//2017. tanév rendjéről 

 2011. évi CXC törvény: a nemzeti köznevelésről 

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

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról. 

 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központról 

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

végrehajtásáról.  

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

bevezetéséről és alkalmazásáról 

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

jóváhagyásának rendjéről 

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

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 32/1997. (XI. 5.) MKM r. a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve 

és a Nemzeti, etnikai kisebbség 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 

http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html
http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html
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 2/2005. (III. 1.) OM 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 

 27/1998. (VI. 10.) MKM r az alapfokú művészetoktatás követelményei és a tantervi 

programjának bevezetéséről és kiadásáról. 

 2/2015. (VI. 30.) KLIK elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Informatikai Biztonsági Szabályzata kiadásáról 

 3/2015. (VIII.28) KLIK elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Térítési és Tandíjszámítási Szabályzat kiadásáról 

 

2.2. Intézményi alapdokumentumok: 

 Az intézmény Pedagógiai Programja, Helyi tanterve 

 Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Iskola Házirendje 

 

 A munkaterv összeállításakor az alábbi egyéb dokumentumokat vettük figyelembe 

 

 A székhelyintézmény munkaterve 

 Az alsós munkaközösség munkaterve 

 DÖK munkaterv 

 Gyermekvédelmi felelős  munkaterve 

 

2.3.  Új elemek az oktatás területén 

        326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet júliusi  módosítása szerint: 

 A kötött munkaidő nem változik, de a benntartózkodás rendje igen: a kötött munkaidő 

beosztása az új rendelkezések szerint munkáltatói hatáskörbe került át 

 változik a munkaidő nyilvántartás rendje – új kimutatás kerül bevezetésre 

 a heti kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött rész terhére órakedvezményt 

kapnak a munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök  ( heti 2 óra) valamint a DÖK 

munkáját segítő pedagógus  (heti 1 óra) 

2.4. A tartalomcsökkentésre vonatkozó célkitűzéseknek megfelelően az általános iskola 1. és  

        2. évfolyamaiban az új tananyag feldolgozása és a megelőző ismeretek ismétlése,   

        gyakorlása a 45 perces tanórai időtartam 2/3 részében, tehát 30 perc alatt megvalósulhat,  

        a fennmaradó időt pedig játékos módon lehet felhasználni. 
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2.6.  Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése 

Az iskola igazgatója köteles a gyámhatóságot értesíteni, ha a gyermek adott tanévben a 

kötelező tanórai foglalkozások tekintetében 10 órát igazolatlanul mulaszt. Az iskola   jelzése 

alapján a gyámhatóság levélben hívja fel az iskoláztatási támogatásra jogosult személy 

figyelmét a mulasztás jogkövetkezményeire. Amennyiben a gyermek a figyelmeztetés 

ellenére továbbra is rendszeresen mulaszt, az iskola igazgatója 50 óra igazolatlan mulasztása 

esetén ismét jelzést küld a gyámhatóságnak, amely a Magyar Államkincstárnál kezdeményezi 

iskoláztatási támogatás szüneteltetését. 

 

2.6. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos változások 

 

36. §  (4) A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus 

besorolása minősítési eljárás lefolytatása nélkül véglegessé válik. 

 

39/K. § Az a Pedagógus I. fokozatba besorolt foglalkoztatott személy, akinek 2016. 

szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes 

nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerezéséig hét év, vagy annál kevesebb ideje van 

hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult,  2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba kerül 

(kivéve, ha sikertelen minősítése volt) 

 

A 2017-ben várható minősítések iskolánkban: 

 

           Kulczycki Júlia Etelka tanító-tanár   került be a minősítése tervbe. 

 

A minősítési tervbe bekerülő pedagógusok a hatályos Korm. rendelet értelmében 2016. 

november 30-ig tölthetik fel e-portfóliójukat az OH által működtetett informatikai támogató 

rendszerbe. Sikeres minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén 2018. január 1-jén kerülhetnek a 

pedagógus-előmeneteli rendszer következő fokozatába. 

 

3.1.  Tárgyi feltételek 

 

Tanulóinkat ebben a tanévben is tiszta, megfelelő környezettel várjuk. Az iskola helyiségeinek 

nagytakarítása megtörtént, az apróbb javítási munkálatok elkészültek, a mosdók, öltözők, folyosói 

szekrények fertőtlenítő meszelése is megtörtént.  

A munkavédelmi szemle  megtörtént, a feljegyzett apróbb hibák kijavításra kerülnek a későbbi 

problémák elkerülése végett. 
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A füzérkomlósi iskolából  három évvel ezelőtt  átadott   használati  és berendezései tárgyak, 

valamint egyéb eszközök   a  tanév végén a  vissza lettek szállítva  Füzérkomlósra, a saját bútoraink 

pedig visszakerültek az üres tantermekbe.   

 

A tárgyi feltételeink megfelelőek a tanévkezdéshez.  Az oktató- nevelő munka zavartalan   

működése biztosított lesz  az idei tanévben is. Az iskola berendezése és  taneszköz ellátottsága 

megfelelő szintű.   Év elején kaptunk egy többfunkciós fénymásolót, irodaszereket.  

Reményeink szerint az ősz folyamán megkezdődik a fűtéskorszerűsítés is, mely a KLIK 

–nek és az önkormányzatnak köszönhető. 

 

 

3.2.  Személyi feltételek 

 

 A 2016-17-es tanévben nevelőink száma is és a szakos ellátottság aránya is csökkent a 

tanulói létszám csökkenéssel párhuzamosan 

 Tóth Tiborné német nyelvszakos pedagógus nyugdíjazása miatt felmentési idejét tölti. A 

német nyelvet Lupták Lászlóné tanítja szeptembertől 

 A szlovák nyelv oktatását  az alsó tagozaton  1-4. osztályos összevonásban Nagyné Benkő 

Edit  pálházi pedagógus  végzi  továbbra is 

 A művészeti oktatás területén néptánc tanszakon  egy csoportot indítunk szeptembertől. A 

csoport vezetését  óraadóval oldjuk meg. 

 A takarítási munkák ellátását 1 fő ( 6 órás) állandó takarító valamint  2 fő  

közfoglalkoztatottal valósítjuk meg, akiket  az önkormányzat biztosít az iskolának 

 A karbantartó munkaidejét két helyen látja el továbbra is, ami nem mondható szerencsés 

megoldásnak!  (Hollóháza és Füzérkomlós) 

 1 fő közfoglalkoztatott  dolgozó  segíti továbbra is  az adminisztrációval kapcsolatos 

feladatok lebonyolítását  

 

Pedagóguslétszám 7  fő 

áttanító pedagógus 3 fő 

Óraadó pedagógusok  

 

1  fő 

Technikai személyzet összesen:      4,5  fő 

adminisztratív dolgozó (közfoglalkoztatott)   1  fő 

Karbantartó    0,5  fő 

   Takarító   (6 órás) 

   önkormányzati dolgozó (közfoglalkoztatott) 

     1   fő  

     2  fő 
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3.3. A pedagógusok  beosztása: 

 

SORSZÁM A PEDAGÓGUS NEVE TANTÁRGYAK MEGJEGYZÉS 

1.  Tóth Andrásné rajz 4.  

környezetismeret 1-3. 

 

Tagintézmény-v. 

tanító 

2.  Óvári Tiborné    

 2-4.  osztály 

matematika  

testnevelés  

erkölcstan 

technika  

tanító 

3.  Lőrincz Gyuláné 

2-4. osztály 

 

magyar nyelv 

magyar irodalom 

technika 

ének 

Tanító 

szociálpedagógus 

4.  Kulczycki Júlia 

1-3. osztály 

matematika 

testnevelés 

rajz 

7.osztály rajz-biológia 

rajz szakos tanár, 

tanító 

5.  Tirpákné Kormos 

Margit 1-3. osztály 

magyar, rajz 2-4. tanító 

6.  Tánné Tóth Edit 

osztályfőnök  7. osztály 

matematika  

technika I.csoport 

testnevelés 

informatika 

földrajz 

 

tanár 

7.  Székelyné Fekete Jolán  angol 4. 7. osztály 

történelem 7. 

magyar 7. 

könyvtár 

magyar- történelem-

angol szakos tanár 

8.  Nagyné Benkő Edit szlovák nyelv és 

irodalom 

szlovák népismeret 

1-3. és 2-4.  

szlovák nyelv és 

irodalom szakos 

tanár 

9.  Tóth András Fizika, technika 

kémia 7. 

technika-fizika 

szakos tanár, tanító 

10.  Lupták Lászlóné német nyelv tanító-tanár 

 

Óraadó tanárok iskolánkban 

SORSZÁM A PEDAGÓGUS NEVE TANTÁRGY  VÉGZETTSÉG 

1.  Tóth Balázs  néptánc tanár 
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3.4. Megbízatások: 

 

MEGBIZATÁS A MEGBÍZOTT NEVE 

Tűzvédelmi felelős Kristóf Miklós 

Gyermekvédelmi felelős 

MK.vezető 

Lőrincz Gyuláné 

Tankönyvfelelős Tirpák Gáborné 

DÖK segítő Kulczycki Júlia 

Mérési koordinátor 

KT. tagja 

Székelyné Fekete Jolán 

Rendszergazdai feladatok Zemplén Computer 

Iskolai könyvtár Székelyné Fekete Jolán 

Útravaló koordinátor 

Határtalanul pályázat 

Tánné Tóth Edit 

Katasztrófavédelmi f. 

KT. elnöke 

Tóth András 

 

 

3.5.  Várható iskola csoportszámok, tanulói létszámok a 2016/17-es tanévben 

 

Osztályaink  létszámaiban  folyamatos létszámcsökkenés érzékelhető. Az alsó tagozat 4 

osztálya két összevont tanulócsoporttal egésznapos/ iskolaotthonos formában kezdi a tanévet. 

A felső tagozatot mindössze egy 7. osztály teszi ki. Számukra a napközis foglalkozás 

biztosított a tanulás és felkészülés érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam tanuló magánt. HH HHH SNI 

1.o. 14 - 2 2 0 

2.o. 5 - 1 3 0 

3.o. 6 - 1 4 0 

4.o. 9 - 2 5 0 

Alsó össz. 34 - 6 14 0 

7.o. 17 - 5 7 3 

Összesen     51       -     11     21      3 
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3.6. Tanórán kívüli foglalkozások és egyéb ellátandó feladatok   személyi feltételei 

 

Az iskolai hitoktatás rendje:  

 

Hollóháza: Kedd  5.6.7. órában 

Hitoktatók:  Farkas Tibor  római katolikus hitoktató 

                                    Oroszy Ákosné Nagyházi Erzsébet református 

   

 

Iskolaorvosi szolgálat:  Dr. Faragó Magdolna  

 

Munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott: Tóth Zsigmond Zsolt  munkavédelmi felelős 

Védőnői szolgálat:                     Gyuris Berta és Mészárosné Patrik Edit  

   

Családsegítő szolgálat munkatársa :  Szedlákné Petercsák Mariann 

 

     

3.7. Művészeti oktatás  

Művészeti oktatásunk művészi  látásmódot közvetít, mely többlet érétket is nyújt sok 

területen. Jelentős mértékben segíti a tanulók személyiségének fejlődését, fejlesztését. A 

közös  tevékenységek során elért siker kedvezően befolyásolja a tanulók általános iskolai 

tanulmányi munkáját is, fejleszti kreativitásukat és erősíti a  közösséghez tartozásukat.   

Iskolai keretek között, a délutáni órákban folyik a néptánc  oktatása.  

Beiratkozott tanulók száma: 16 fő  ( 1  összevont csoport) 

Osztályok beosztása és létszáma:  

A/1.  9 fő           A/2. 3 fő         A/5. 4 fő 

Az oktatás  szervezése: 

Az induló művészeti ágak a következők:  táncművészet – néptánc tanszak  

Az oktatás iskolai keretek között a szabadidős tevékenységek  ideje alatt zajlik. 

A megszerzett ismeretekről félévi és év végi beszámoló  keretében számot adnak a képzésben 

részt vevő tanulók, és a sikeres évfolyamról bizonyítványt kapnak.  

Beszámolók időszaka:  2016. december      

                                      2017. május  

Felelős: tagintézmény-vezető és  néptánctanár  

Határidő: 2016. december vége és 2017. május vége 

Azoknak a szülőknek, akik gyermekük után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülnek, nem kell térítési díjat fizetniük, így egy szakon ingyenes képzésben részesülnek.  
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Zeneművészeti ágon belül zongora tanszak indul a jelentkezések alapján. A gyerekek a 

sátoraljaújhelyi Széptan Alapítványi Művészeti Iskola keretein belül végezhetik művészeti 

tanulmányaikat. A tagintézményből 6 fő iratkozott be zongoraoktatásra. 

 

Tervezett szereplések:   

 Farsangi karnevál  

 Anyák napi ünnepség 

 Gyermeknap 

 XVI. Nemzetközi Gyermekfesztivál Bodrogszerdahely 

 Óvodai karácsony 

 

 Felelős: néptánctanár,zongoratanár 

 Határidő: folyamatos 

 

 

3.8. Szlovák nyelv oktatása 

 

A szlovák nyelv oktatásának  alapvető célkitűzése a szlovák nyelv és a szlovákság 

hagyományainak ápolása. Feladatunk, hogy megismertessük a tanulóinkkal mindazon 

értékeket, amelyeket a helyi szlovákság képvisel, hiszen a település  elválaszthatatlan a 

szlovák kisebbség történetétől. Arra törekszünk, hogy a tanulók kapcsolódjanak be közvetlen 

környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.  Legyenek nyitottak, megértők a 

különböző szokások, kultúrák, életmódok, a másság iránt és  becsüljék meg ezeket. A 

programok megvalósítását a helyi Szlovák Önkormányzat elnöke és tagjai is segítik.  

A helyi igényeket és lehetőségeket figyelembe véve a nemzetiségi nyelv oktatása 

választható tanórai keretben évfolyamonként szervezett összevont csoportokban folyik heti 5  

órában,  a népismeret tantárgyat  csoportonként heti 1  órában tanulják a diákok az alsó 

tagozaton. 

 

Szlovák nyelvet tanulók száma: 13  fő    =    1 összevont csoport 

 

1. osztály     5 fő           2. osztály  4 fő       3. osztály  4  fő 

            

 

Terveink között szerepel egy kassai kirándulás és kapcsolat alakítása a Borsi Alapiskola 

tanulóival és pedagógus közösségével közös programok szervezése céljából. 

 

Felelős: Nagyné Benkő Edit szlovák tanár 

              Tóth Andrásné tagintézmény-vezető 

Határidő: 2017. május végéig 

 

 

3.9.  Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók ellátása  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók az előírt habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokban 

részesülnek, tanításuk ezen túlmenően integráltan történik. Iskolánkban jelenleg 3 fő  SNI-s 
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tanuló van. A pedagógusok nagy  körültekintéssel, szakszerűen   látják el ezt a feladatukat. Az 

enyhe értelmi fogyatékos tanulók eltérő tantervi haladását külön dokumentálják.   

A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának során a legfontosabb szempontok a 

következők: 

 az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása 

 a sérült részképességek folyamatos fejlesztése 

 egyéni szükségletek kielégítése 

 társadalmi beilleszkedés segítése 

 

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  a 

Pálházáról  felutazó fejlesztőpedagógus segítségével. 

 

3.10.   Versenyek 

 

 

3.10.1. Nem támogatott  (megyei és országos) versenyek: 

 technika és életvitel   7. osztályos tanulók részére 

            háztartástan: 7. évfolyamos tanulók részére 

            Felkészítő: technika szakos tanár 

            résztvevők: 3-3 fős csapat 

 

3.10.2. Egyéb versenyek,rendezvények,témahetek 

 

 

SORSZÁM A VERSENY 

MEGNEVEZÉSE 

IDŐPONTJA RÉSZTVEVŐK FELELŐSÖK HELYSZÍN 

1.  Benedek  Elek 

mesemondó 

verseny 

1-4. évfolyam 

2016. 

október  

minden 

iskolából 

osztályonként 

1-1 fő 

 

alsós mk. 

 

Hollóháza 

2.  Idegen nyelvi 

szavalóverseny 

2016. 

október 

 

 

 

nyelvtanárok 

 

Pálháza 

3.  Egészségnevelési 

vetélkedő 

2016. 

november 

vegyes 

csapat 

 

of.    mk. 

 

Pálháza 

4.  Sportvetélkedők – 

családi nap 

keretében 

2016.  ősz és 

folyamatosan 

saját iskola 

tanulói 

alsós mk. 

 

 

Hollóháza 

5.  Alsós versenyek 2017. január-

március 

alsó tagozatos 

tanulók 

mk. vezető Hollóháza 

6.  Szlovák 

hagyományőrző 

nap 

2017. 

március 

1-4. 

évfolyamos 

tanulók 

tanítók 

szlovák tanár 

 

Füzér 

7.  Rajzverseny 2017. április 

 

1-4. évf. tan. tanítók Kovácsvágás 
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8.  Szépkiejtési 

verseny 

2017. 

március 

4.7 évfolyam szaktanár  Hollóháza 

9.  matematika  2017. április 7. évfolyam szaktanár Hollóháza 

10.  Költészet napi 

szavalóverseny 

 

2017. április 

alsó tagozat 

7. évfolyam 

tanítók 

szaktanár 

 

Hollóháza 

11.  XV. Nemzetközi 

Gyermekfesztivál  

 

2017.május  

 

4-8. évfolyam 

tanítók 

szaktanárok 

tánctanár 

 

Bodrogszerdahely 

 

 

 

 

3.10.3. Tervezett egyéb rendezvényeink 

 

 Ünnepélyes tanévnyitó és tanévzáró 

 MDSZ sportnap 

 Évszaktúrák 

 Mikulásnap 

 Adventi játszóház 

 Ünnepváró- Karácsony délután 

 Farsangi karnevál 

 Iskolacsipegető  óvodásoknak 

 Nyuszi kupa  

 Madarak és fák napja (akadályverseny) 

 Édesanyák köszöntése 

 Kihívás napja 

 

Felelős: osztályfőnökök, megbízottak 

Határidő: folyamatos 

 

3.10.4. Témahetek 

 

 

 Egészségnevelési hét – előadások, vetélkedők,  gyümölcskóstoló – 2016. november  

 

A cél a  tanulók érdeklődésének felkeltése az egészség vonatkozásában. 

Figyelmük ráirányítása egészségi  állapotuk  megőrzésére,  javítására, egészségük 

romlásának megelőzésére. Olyan kompetenciák, viselkedésbeli megnyilvánulások 

fejlesztése tapasztalati úton, amelyek hozzájárulhatnak a jövőben egészséges  

életvitelük kialakulásához. 

. 

 Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete   -     2017. március 6-10.  

 

A program a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi alapismeretek fontosságára kívánja 

felhívni a figyelmet. Elődleges cél a mozgósítás és az érdeklődés felkeltése a pénzügyi 

kérdések iránt. 

. 

 



 12 

 Fenntarthatóság-környezettudatosság 2017. április 24-28.  

 

A program célja a Föld napja üzenetének közvetítése, a diákok mozgósítása és széles 

körű szemléletformálása a környezet- és természetvédelem ügyéért. A diákok emellett 

megtanulják azt is, hogy állampolgári kötelességeik és jogaik ismeretében hogyan 

kapcsolódjanak be környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe. 

 

 

 4.  Mérések szervezése 

 

Iskolánkban nincs 6. és 8. osztály, így ezen az éven a mérési feladataink ellátása szünetel. 

 

 

  

 4.1.  Eltérő ütemű tanulók fejlődésének  mérése (DIFER) 

 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az 

általános iskolák 2016. október 10-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 intézményvezetők 2016. október 28-ig – a Hivatal által meghatározott módon – 

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

vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2-ig kell elvégezniük. 

Feladatunk tehát: 

 az első évfolyamos tanulók megfigyelése, 

 az érintett kör felmérése, 

 a létszámlejelentés, valamint 

 a vizsgálatok elvégzése. 

  

Felelősök: Tirpák Gáborné, Kulczycki Júlia 

Határidő: 2016. november vége 

 

 

4.2.  FIT mérés 

 

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2016/2017. 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 2017. január 09. és 2017. április 30.  között kell megszervezniük. A mérés 

eredményét az érintettek 2017. június 01 -ig  töltik fel a NETFIT informatikai rendszerbe. 

 

Felelős: testnevelést tanító pedagógus, tagintézmény-vezető 

Határidő: 2017. június 01. 
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 4.3.   Helyi mérések tervezése 

 

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

Az értékelés csak tájékoztató jellegű 

 Első osztályban – képességek mérése, neveltségi szint megállapítása    

Határidő:  október második hete   

Felelős: osztálytanítók, szaktanárok 

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

 

Határidő: október második hete 

Felelős: tanítók 

 

 Formatív mérések – a tanulási folyamatot végigkísérő értékelési mód (memoriterek, 

kiselőadás, munkadarabok, írásbeli és szóbeli feleletek, házi dolgozatok, 

röpdolgozatok – ezek a felelettel egyenértékűek 

Témazáró dolgozatok eredménye meghatározó a félévi és év végi osztályzatnál. 

    

  Határidő: folyamatos  

  Felelős: minden pedagógus  

 

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

lezárása során mérjük a tananya elsajátításának szintjét. 

Döntő súlya van a félévi és év végi osztályzatokban.  

Határidő: 2017. január első két hete 

                2017. május vége június eleje 

 

     Felelősök:  Munkaközösség-vezetők, szaktanárok, tanítók, tagintézmény-vezető 

     Határidő: 2017. január és május vége 

 

5.  A 2016/17-es tanév kiemelt feladatai 

 

A 2016/2017. tanévben a korábbiakban megkezdett pedagógiai, szakmai elvek és 

elvárások mentén folytatjuk nevelő-oktató munkánkat. Továbbra is törekszünk a hatékony, 

szakszerű és jó színvonalú oktatásra-nevelésre.  Elsődleges az értékmegőrzés, az értékek 

átadása, a minőség közvetítése. Fontosnak tartjuk mindannyian, hogy kiemelt szerepet kapjon 

a rendszeres tanulás. Fokozni és erősíteni kell tanulóinkban az akaraterőt, a kitartást és az 

önállóságot. Továbbra is elvárjuk az alapvető erkölcsi normák betartását, a fegyelmezett 

magatartást. Fontos feladatunk a környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik 

kialakítása a kulturált, egészséges környezet iránt. 
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5.1.  A tanév aktuális feladatai  ( az év végi beszámolók alapján) 

 

 A tanulási fegyelem megszilárdítása, egységes követelmények alkalmazása 

 felszerelések hiányának megszüntetésére való törekvés 

 egyéni fejlesztéssel a lemaradás csökkentése, bukások elkerülése 

 tehetségek gondozása, versenyeken való részvétel biztosítása 

 IKT eszközök használatának szélesítése, változatos munkaformák alkalmazása 

 a szülői házzal történő kapcsolattartás erősítése 

 közösségi összetartozás erősítése az iskolában Környezetkultúra javítása, környezetünk 

tudatos védelmezése, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egészséges környezet 

iránt. (Tantermek tisztaságának megőrzése, esztétikus díszítése, folyosók, udvar 

tisztaságának megóvása) 

5.2.  További feladataink -    Szervezési-vezetési területen 

 

 Szervezeti kultúra fejlesztése 

 Tanmenetek gondos elkészítése 

 Folyamatos belső ellenőrzés megvalósítása 

 A törvényi változások kezelése 

 Részvétel és aktivitás a tankerületi, körzeti és helyi  rendezvényeken 

 Részvétel tankerületi, városi és lehetőség szerint megyei (országos)  versenyeken 

 Gyermekvédelmi feladatok további körültekintő ellátása 

 Az adminisztrációs fegyelem erősítése. 

 A szakmai profil erősítése. 

 Kapcsolatok kialakítása civil szervezetekkel, egyesületekkel. 

 

5.3. Nevelési területen 

 

 Egységes elvek és követelmények alkalmazása 

 A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, neveltségi szint emelése 

 rongálások megakadályozása 

 diák ügyeleti rendszer bevezetése 

 Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik, valamint környezetünk iránt 

 Egészséges életmódra nevelés  

 Az emberi értékek tiszteletben tartása 

 

5.4. Oktatási területen 

 Egyéni képességek fejlesztése ( differenciált oktatás nagyobb mértékű alkalmazása9 

 A sajátos nevelési igényű és BTM-es tanulók fejlesztése  

 Hatékony tanórai munka szervezése – önálló munkavégzés, aktivitás növelése 

 A tanuláshoz fűződő viszony javítása 

 Tehetséggondozás és felzárkóztatás 
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5.5. A legfontosabb pedagógiai feladataink 

 

 A kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése  

Valamennyi tantárgy keretében az egyéni képességek fejlesztése (fontos az  alsó tagozaton a korrepetáló 

órák és a tanulást segítő foglalkozások  lehetőségének hatékony, optimális kihasználása. Felső 

tagozaton a délutáni foglalkozások eredményességét segítik az  egyéni fejlesztések, felzárkóztatások, 

valamint a  szakkörök, versenyfelkészítések  biztosítják a differenciált fejlesztést, az önálló tanulási 

képességek és egyben a tanulási morál erősítését) 

 Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével, a 

tanulók aktív bevonásával.  

 Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása 

Az  alsó tagozaton ezek domborodjanak ki  a heti értékeléseken, a felső tagozaton az                 

osztályfőnöki órákon ( fontos az egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója  által a tanulók 

felé; viselkedési problémák azonnali kezelése; pozitív szokásrendek kialakítása) 

 

 Magas színvonalú, hatékony szakmai munka - mely elsősorban jelenti az egységes 

pedagógiai követelmények megvalósítását, a Pedagógiai Programban  és az SzMSz-ben 

megfogalmazott elvek betartását,  a módszertani kultúra fejlesztését, önképzést,  

továbbképzéseken és   pályázatokban való részvételt. 

         

  A napközit és a tanulást segítő pedagógusok feladatai: 

 A következő napi felkészülés, és a gyakorlás  biztosítása 

 Az önálló tanulás módszereinek megtanítása, alkalmazása 

 A tanulmányi idő védettségének betartása – elmélyült, csendes tanulás biztosítása 

 Az olvasás mindennapos  gyakoroltatása, memoriterek kikérdezése 

 Írásbeli feladatok esztétikus elkészítése 

 A szabadidő helyes megszervezése (levegőzés,  pihenő és mozgásos tevékenység  

biztosítása) 

 

 

Felelős:  napközis nevelők, alsós pedagógusok 

Határidő: folyamatos 

 

5.6.   A jobb eredmények elérése érdekében mindenki feladata: 

 

 Az egyéni képességek fokozott  figyelembe vétele az oktatásban  

 Kommunikációs képességek, szóbeliség  fejlesztése az órákon 

 Az alapkészségek, a beszéd, az olvasás, az írás, a helyesírás és a számolási készség 

kiemelt fejlesztése, erősítése, mélyítése  – mindennapos tollbamondás további folytatása, 

új gyakorló, rögzítő módszerek alkalmazása magyar és matematika tárgyakból 

 Könyvtárhasználat tudatosítása, gyakorlása – olvasás népszerűsítése – hangos és néma 

(szövegértő) olvasás fejlesztése 

 Kiemelten figyeljünk az új tantárgyak tanulási technikáinak megismertetésére, 

elvárásaink ismertetésére 

 Szülők széleskörű tájékoztatása  a gyermek munkájáról 
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 7. osztályban tudatosítani a középiskola elvárásait  

 pályaorientációs tevékenység további bővítése  

 

Felelős: minden pedagógus 

Határidő: folyamatos 

 

5.7.   Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A közösségi nevelés és az  osztályok tevékenysége során a társas kapcsolatok alakításával, a 

közös programok szervezésével  és megvalósításával tudatosítsuk az együttélés szabályait, 

alakítsuk  segítőkészségüket, érzelmi életüket.  

A közösségek fejlesztése során próbáljuk elérni, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak 

maguk elé célt kitűzni, a cél elérése érdekében pedig összehangoltan tevékenykedni, ill. az 

elvégzett munkát értékelni.  

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

Vállaljanak aktív szerepet az iskola  és a község életében, járuljanak hozzá a község és az 

iskola kulturált környezetének kialakításához, és a rongálások megakadályozásával vegyenek 

részt annak megtartásában.  

 

Felelős: osztályfőnökök, DÖK segítő pedagógus 

Határidő: folyamatos 

 

5.8. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos  feladataink 

 

 A tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése terén  

 

1-4. évfolyamon:  a motiváltság, megismerési vágy fejlesztése, játékszeretet, érdeklődési vágy kialakítása – 

képességek és készségek  fejlesztése 

5-8. évfolyamon: a motiváltság fejlesztése – tanulási kötelességtudat, önfejlesztési igény  alakítása – képességek 

fejlesztése 

 

 A tanulók életvitelével, az egészséges életmódra, a pozitív életszemléletre neveléssel 

kapcsolatos jegyek gazdagítása terén 

 

1-4. évfolyamon: egészségvédő öntevékenység, befogadóképesség, önkifejezés, önellátási képesség  kialakítása 

– természettudat kialakítása 

5-8. évfolyamon: önmegismerő, önértékelő, önfejlesztő képesség,  valós énkép (önbizalom, önbecsülés) alakítása 

– kreativitás, önkifejezés fejlesztése – sport, mint aktív életforma elfogadása – tudatos egészségvédő 

viselkedésre nevelés 

A közösségben olyan légkört kell biztosítanunk, melyben a tanulók, a tanulócsoportok megtalálják helyüket, 

miközben folyamatosan alakítják környezetüket és önmagukat. Elő kell segítenünk, hogy tanulóink megismerjék 

az őket körülvevő világot, társaikat és önmagukat.  

 

 Magatartás és a viselkedéskultúra személyiségjegyeinek gazdagítása terén 

 

1-4. évfolyamon: a szociális hajlamok szokásainak alakítása – segítés, együttműködés, siker és kudarc 

feldolgozás, versengés, alkalmazkodás, elfogadás, empátia  
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5-8. évfolyamon: a meggyőződés, az előítéletek legyőzése, empátia, tolerancia alakítása, a konfliktuskezelés 

formálása legyen a célunk 

 

Felelős: minden pedagógus 

Határidő: folyamatos 

 

 

5.9.  Belső ellenőrzés 

 

 

Naplók vezetése, törzslapok, 

ellenőrzők  

szeptember, január, június  intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, 

intézményvezető 

Támogatások, kedvezmények 

nyilvántartása  

szeptember, február  intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, 

iskolatitkárok 

Tanuló-nyilvántartás  október  intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, 

iskolatitkárok 

Tanulói és pedagógus azonosító 

számok nyilvántartása  

szeptember   

adminisztratív dolgozó 

 Diákigazolványok, pedagógus 

igazolványok nyilvántartása  

október  

HH és HHH nyilvántartás  október  

osztályfőnökök 

Könyvtári nyilvántartások- ingyen 

tankönyv  

október 

 

könyvtáros tanár 

A naplók haladási részének 

áttekintése  

havonta  munkaközösség-vezetők, 

intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, 

ofi 

 

A naplók osztályozási, értékelési 

részének áttekintése  

havonta  

A hiányzások dokumentálása  a tárgyhónapot követő hónap első 

hete  

osztályfőnökök  

Félévi értesítők, szöveges 

értékelések, év végi 

bizonyítványok, törzslapok  

január, június  intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, 

ofi 

 

 

 

 

 

Ellenőrzések tárgya 

 

Határidő 

 

Felelős 

Tanmenetek, foglalkozási tervek, 

szakköri tematikák, egyéni 

fejlesztési tervek, egyéni fejlődési 

lapok  

szeptember, február   

 

munkaközösség-vezetők, 

intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, 

intézményvezető  

Tanítási órák látogatása folyamatosan 

Egyéb foglalkozások látogatása -

szakkörök 

 

október, április 

egyéni fejlesztő foglalkozások 

(SNI) , napközi 

 

március 
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Egyéb ellenőrzések: 

 

 

Ellenőrzések tárgya 

 

 

Határidő 

 

Felelős 

Tűz –és munkavédelmi szemle  augusztus vége   

 

intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők 

 

Tisztasági bejárások  szeptember, január, április  

Technikai és ügyviteli dolgozók 

munkafegyelmének ellenőrzése  

október, február, május  

Tantermi dekorációk  szeptember, február  

Tanári ügyelet október, december, március, június  

Leltárellenőrzés, selejtezés  augusztus, december, június intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, szakleltár-

felelősök  

 

 

 5.10.  Óralátogatások  
 

Célja: Az oktató-nevelő munka hatékonyságának, eredményességének, a pedagógus 

kompetenciák érvényesülésének vizsgálata, elemzése, értékelése. A szakmai tanórai 

számonkérés (értékelés, ellenőrzés) formáinak, gyakoriságának és szakszerűségének 

vizsgálata, a fejlesztő értékelés jelenléte a napi gyakorlatban. A tanév végén összegző 

értékelés készítése, fejlesztési irányok, illetve feladatok kijelölése. 

 

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 

 

 Az ellenőrzést végző személyek: 

1. Intézményvezető 

2. Intézményvezető-helyettes 

3. Tagintézmény - vezető 

4. Munkaközösség vezetők 

  Az óralátogatás szempontjai: 

 

 Az osztályok magatartási és tanulmányi helyzete. 

 Alapkészségek és képességek fejlesztése a tanórákon: matematika, logika, 

szövegértés. 

 Differenciált óraszervezés – SNI tanulók foglalkoztatása 

 oktatás technikai eszközeinek használata (számítógép, projektor, oktatóCD-k stb.) 

 A füzetek, munkafüzetek külalakja, esztétikája, ellenőrzöttsége minden évfolyamon. 
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 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. 

 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. 

 

 

Az ellenőrzés ideje, módja:  

 Folyamatos 

 Az osztályban tanító pedagógusok véleményének összegzése 

 Személyes tapasztalatok gyűjtése 

Az 1. és 5. osztály:   

Az átállás problémáinak megoldása, eszközök, módszerek alkalmazása 

 

Az ellenőrzés ideje és módja: 

 tanórák látogatása október, március hónapban 

 információgyűjtés 

 szóbeli és írásos beszámolók készítése  

 

Az óralátogatások dokumentációi: óralátogatási és- elemzési jegyzőkönyvek. 

  

5. 11. A tanulói közösségek, (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai 

 

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok 

 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 

 Neveltségi szint, magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési, magatartási problémákkal 

küzdők segítése – megtett intézkedések 

 Részvétel az iskola közösségi programjaiban 

 

6.  Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

6.1. Alkalmazotti közösség: az iskola valamennyi dolgozója 

       Az intézményben dolgozó felnőttek összessége. 
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6.2. Nevelőtestület 

 

A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza. 
            Feladatai: 

 aktív részvétel az iskolai életben 

 dokumentációk elkészítése 

 értekezleteken való részvétel 

 hatékony működés 

 módszertani kultúra fejlesztése 

 továbbképzéseken való részvétel 

 

6.3. Szakmai közösségek 

 

Az intézményünkben  csak alsós munkaközösség működik. 

  
Feladatuk: 

 a pedagógusok munkájának szervezése 

 munkatervük elkészítése 

 együttműködés megvalósítása 

 továbbképzések, bemutató órák szervezése 

 módszertani kultúra fejlesztése 

 információátadás 

 munkaközösségi foglalkozások szervezése 

 

  

6.4. Az osztályfőnökök munkája 

 

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 élmények bázisán a szociális 

képességek fejlesztésére. 

 

Az osztályfőnökök feladata: 

 a gyermekek segítése, ellenőrzése, képviselete, 

 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. 

 

6.5. Diákönkormányzat 

 

A tanulóközösség által létrehozott diákönkormányzat iskolánk fontos része. A DÖK 

vezető az osztályok képviselőinek  segítségével szervezi a programokat a tanulóifjúság 

részére. A diákönkormányzat éves munkaterve az iskola munkatervének részét képezi. Az 

éves diákközgyűlés a szeptemberben  kerül megrendezésre. 
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Feladata: 

 diákközgyűlés összehívása 

 éves munkatervének összeállítása 

 szabadidős programok tervezése 

 hagyományok ápolása 

 közösségépítés 

 írásos dokumentáció készítése 

Felelős: DÖK vezető, osztályfőnökök 

 

 

6.6.   Gyermek- és ifjúságvédelmi  munka 

 

Minden osztályfőnök és pedagógus kötelessége a gyermekvédelmi munka fokozott segítése, a 

megelőzés és a feltárás érdekében. 

 

A legfontosabb teendők ezen a téren 

 

 A gyermekvédelmi ellátásban részesült tanulók egyeztetése,  a változások folyamatos 

figyelemmel kísérése 

 A rászorultak felterjesztése ingyenes étkezésre, napközi otthoni ellátásra 

 A veszélyeztetett tanulók nyilvántartása,  rendszeres iskolába járásuk  és munkájuk 

figyelemmel kísérése 

 A tankötelezettségi törvény betartatása 

 Az igazolatlan mulasztások visszaszorítása 

 Családlátogatások, személyes találkozások kezdeményezése a szülőkkel 

 Folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelőssel és a gyermekjóléti szolgálat 

képviselőjével 

 

Gyermekvédelmi felelős feladatai 

 

 A hátrányos és veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével, 

nyilvántartások elkészítése       

 Napközi biztosítása az igénylőknek és a gyenge tanulmányi eredményűeknek 

 Korrepetálások, felzárkóztatók szervezése     

 Jelzőrendszer működtetése a családsegítő rendszer felé     Határidő: folyamatos 

 Új problémás esetek felderítése 

 Családlátogatások –  a szülőkkel való kapcsolat kialakítása és erősítése   

 Folyamatos kapcsolattartás a szülői házzal                     

 Ingyenes étkezők felmérése 

 Beszámolók, írásos dokumentumok, pedagógiai jellemzések  készítése 

 Naprakész adatszolgáltatás  biztosítása 
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Iskolánkban minden pedagógus feladata, hogy részt vegyen a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok ellátásában, a tanulót veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. 

Ezen a téren különösen fontos az osztályfőnökök tevékenysége. Az alábbi tevékenységek 

szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósulását: 

 egyéni foglalkozások 

 napközis foglalkozások 

 iskolai étkezési lehetőség 

 egészségügyi szűrővizsgálatok 

 szabadidős programok szervezése 

 családi életre való nevelés 

 továbbtanulás segítése 

 a szülőkkel való folyamatos együttműködés 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök  alapfeladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- 

és ifjúságvédelmi munkáját. 

 

Kiemelt feladataik: 

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

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak; 

 az osztályfőnökkel családlátogatáson vesz részt a veszélyeztető okok 

feltárásában; 

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot; 

 felhívja a nevelőtestület figyelmét a veszélyeztetett helyzetű gyermekek 

segítésének módjaira. 

6.7. Gyermek- és tanulóbaleset, munka- és tűzvédelem 

A munka- és tűzvédelmi oktatást a nevelőtestület, a technikai személyzet tagjai 

augusztus  végén   és  a tanulók az első tanórákon  megkapják. 

 Kiemelten fontos a pedagógusi felügyelet a szünetekben a folyosón, az udvaron, a balesetek 

megelőzése miatt. A szabadidős foglalkozásokon, a közös játékokon a vetélkedő szellem 

lelkesedése mellett is fontos a figyelmesség, az udvariasság és a tisztelet betartása. 

A technikai dolgozók mindegyike részt vett augusztus végéig  a kötelező 

munkaegészségügyi szűréseken.  
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6.8.  Szülők, szülői munkaközösség 

 

A nevelő-oktató munka eredményessége megköveteli az iskola és a szülők közötti 

folyamatos kapcsolattartást. Ezt szolgálják a szülői értekezletek, fogadóórák, 

családlátogatások. A kapcsolattartás és az együttműködést segíti a szülői munkaközösség.                                           

 

 A Szülői Munkaközösség folyamatos segítője iskolánk nevelő-oktató munkájának. 

Aktívan működő testületét az osztályokból delegált szülői munkaközösségek vezetői 

alkotják. Munkájukat munkaterv alapján végzik. 

 

       Vezetője:  Trembulyák Csabáné 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 rendszeres írásos tájékoztatás 

 szülői értekezletek 

 nyílt napok 

 fogadó órák 

 családlátogatás 

 közös rendezvények 

 

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 

 

 

 Családlátogatások   

1. osztályos tanulók  szeptember-október hónapban 

Egyéb problémás esetekben folyamatosan 

           

       Felelős: osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelős 
     

 

7.  Kapcsolatok-kapcsolattartás 

7.1. Tankerület 

 

 folyamatos információcsere, kölcsönös tájékoztatás megvalósítása. 

 szóbeli és írásbeli beszámolók készítése 

 látogatás az intézményben, rendezvényeken való részvétel 

 közös pályázatok 
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7.2. Hegyközi Általános Iskola 

 

 folyamatos személyes kapcsolattartás  

 értekezletek, vezetői megbeszélések 

 szóbeli és írásbeli beszámolók készítése 

 látogatás az intézményben 

 közös programok szervezése 

 

7.3.  Művelődési Ház és Könyvtár / IKTSZ 

 

Szívesen veszünk részt minden alkalommal a IKTSZ által  szervezendő kulturális 

programokon,  író-olvasó találkozókon, rajzversenyeken, közös pályázatokon, kiállításokon. 

 

Felelősök az osztályfőnökök 

Határidő: folyamatos 

 

7.4. Körzeti orvosok, védőnői szolgálat 

 

Éves program alapján végzik feladatukat, ellenőrzik  gyermekeink fejlődését. Elvégzik a 

szükséges szűrővizsgálatokat, oltásokat. Rendszeresen végeznek higiéniai vizsgálatokat. 

Előzetes egyeztetés alapján, osztályfőnöki órákon segítenek eligazítani gyermekeinket az őket 

érdeklő kérdésekben.  

 

Felelős:  intézményvezető-helyettesek, osztályfőnökök 

Határidő: folyamatos 

 

 

7.5. Egyházak 

 

Tanulóink a katolikus és a református egyház hitoktatásain vesznek részt.  Diákjaink nevelése 

szempontjából nevelőtestületünk együttműködik a hitoktatókkal. Biztosítjuk a hittanórák 

megtartását. 

 

7.6. Óvodák  

 Folyamatos szakmai és pedagógiai megbeszélések 

 A nagycsoport látogatása az iskola első osztályában 

 közös rendezvények megvalósítása – karácsony, farsang 

 Elsős és negyedikes tanító folyamatos kapcsolattartása 
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 „Iskola-csipegető” címmel program beépítése az alsós munkaközösség munkatervébe, 

kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék.  

 Közös munkaközösségi foglalkozások, iskolaérettségi vizsgálati eredmények 

kiértékelése.  

 

7.7. Nevelési Tanácsadó  

 szakmai és szakszolgálati szolgáltatások igénybevétele, tanácskérés, konzultálás 

 a tanulók ellátása, vizsgálatok lebonyolítása 

 utazó logopédusok biztosítása 

 folyamatos konzultáció a BTM-es tanulók ellátásával kapcsolatban 

7.8. Rendőrség, iskolarendőr  

 

 tájékoztatás, felvilágosítás 

 segítségnyújtás a  problémák megoldásában 

 látogatás, közös programok, vetélkedők  szervezése 

7.9.  Önkormányzatok -  Kisebbségi Önkormányzatok 

  

 együttműködésünk folyamatos 

 közös rendezvények, megbeszélések 

 pályázatok írása 

 felajánlások, támogatások szervezése 
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1. sz. melléklet 
 

A tanév helyi rendje 
 

1. A rendelet hatálya 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete alapján 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed 

a) Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

aa) az általános iskolákra, 

ab) az alapfokú művészetoktatási intézményekre, 

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 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete alapján 

 

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

keretei között kell megszervezni. 

 

(2) A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. 

(csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök).  

A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. 

 

(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 2017/2018. 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 napja 2016. 09. 

08. és utolsó napja 2017. 06. 08. 

 

4. §  (1) A szorgalmi idő első féléve (az alapfokú művészetoktatási intézményben is) 2017. 

január 20-ig tart. Az iskola 2017. január 27-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló 

esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  
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(2) Az első 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 az intézményi tanácsnak és a 

fenntartónak. 

 

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok  

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete alapján  

 

5. §  A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás 

munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás 

nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap 

programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat 

jogosult dönteni. 

 

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

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

2016. október 31. (hétfő) pihenőnap  2016. október 15. (szombat) munkanap 

 

4.  A szünetek időtartama: 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete alapján  

 

Az őszi szünet 2016. november 2-től november 4-ig tart.  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), 

  a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő). 

 

A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart.  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 16.  (péntek), 

  a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd). 

 

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól április 18-ig tart.  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda), 

  a szünet utáni első tanítási nap április 19. (szerda). 

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontja és azok felhasználása: 

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

 

 1. nap  munkaközösségi értekezlet december 19.  

 2. nap  nevelési értekezlet(mérések) december 20. 

 3. nap  egyéni továbbképzés  december 21. 

4. nap  DÖK nap   március 16. 

 5. nap  nevelési értekezlet  március 17. 
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5. 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) 
 

Megemlékezés neve 
A megemlékezés 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógusok 

A megemlékezésben 

résztvevő osztályok, 

csoportok 

Aradi vértanúk (október 6.) október 6. Székelyné Fekete J iskolai megemlékezés 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak  

február 25. DÖK 

 

Tánné Tóth Edit 

iskolai megemlékezés 

A holokauszt áldozatainak április 16. (15-én) DÖK 

Székelyné F.J. 

iskolai megemlékezés  

A Nemzeti Összetartozás Napja  június 4. (3-án) DÖK 

Lőrincz Gyuláné 

iskolai megemlékezés 

 

6. 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 

Tanévnyitó ünnepség augusztus 31. Alsós Mk 

Tirpák Gáborné 

Tóth Andrásné 

 

 

1. osztályosok, 

2.3.4.7. osztályosok 

 

Nemzeti ünnep – október 23. Október 21. Tánné Tóth Edit 

 

 

7. osztály 

Nemzeti ünnep -  március 15. Március 14. alsós mk. 

Óvári Tioborné 

 

2-4. osztály 

Karácsonyi ünnepély December 21.  

osztályfőnökök 

 

 

minden osztály 

A Magyar Kultúra Napja Január 20. Tánné Tóth Edit 7. osztály 

Tanévzáró ünnepély Június 22. alsós mk. 

of. 

 

alsós osztályok 

Anyák napja Április 30. Alsós mk 

Lőrincz Gyuláné 

Kulczycki Júlia 

of. 

 

1-4. évf. 

 

7. Az évi rendes diákközgyűlés ideje 

 

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2016. szeptember 16. 

 

8. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) e) 
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A nevelőtestületi értekezletek terve: 

 

 
Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős 

2016. augusztus 19. 
Vezetői megbeszélés: A tanév indítás feladatai, közös célok, 

tervek megfogalmazása 
Intézményvezető 

2016. augusztus 22. 
Alakuló értekezlet: Az új tanév előkészítése, elkezdésével 

kapcsolatos feladatok, tájékoztatás 

Intézményvezető 

2016. augusztus 23. 
Munkaközösségi foglalkozások munkaközösség 

vezetők 

2016. augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető 

2017. március 17. 
 Nevelési értekezlet Sápiné Trembulyák 

Tünde 

2017. január 23. Félévi osztályozó értekezlet Intézményvezető 

2017. február 1. 

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat 

meghatározó értekezlet 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata 

Intézményvezető 

helyettes(ek) 

2017. április 20. Nevelési értekezlet Kovács Barnabás 

2017. június 16. Év végi osztályozó értekezlet Intézményvezető 

2017. június 29. 
Tanévzáró értekezlet 

- Az éves munka értékelése 

Intézményvezető 

negyedévente  vezetői értekezletek Intézményvezető 

hetente heti munkaértekezlet Intézményvezető 

 

 

 

 

9. Előre tervezhető szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai: 

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

 

              

 Első szülői értekezlet: 

1. osztály   szeptember 1.                   Iskolai beilleszkedés 

2-3-4.  7. osztály         október 3 – 7 .    Az év programja, feladatok  

 Második szülői értekezletek: fogadóóra jelleggel 
február  6-10.                                Félévi eredmények  megbeszélése 

 Harmadik szülői értekezlet: 
május  8-12.                          Tanulmányi helyzet, tanulmányi kirándulások 

 

 Felelős: tagintézmény – vezető 

 Határidő:  ütemezésnek megfelelően 

 

10. Nyílt tanítási napok: 

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

 

 2016. november  23.  

  

Felelős: tagintézmény - vezető 
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11. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: 

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

 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (9) bekezdése, valamint a 28/2015. (V. 28.) 

EMMI rendelete alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell 

elvégezni a  tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát. A  vizsgálatot az  

iskolában – az  1–4. évfolyam kivételével – a  nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanulók esetében 2017. január 9. és 2017. április 30.  között kell elvégezni.  

 

Felelősök: testnevelést tanító pedagógus 

Határidő: 2017. április 30. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Tóth Andrásné 

                                                                                       tagintézmény-vezető 

 

 

Hollóháza, 2016. augusztus 29. 
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Munkatervi melléklet 

Költségterv 2016/2017. tanév 

HOLLÓHÁZA 

Tanév indításához anyag és eszközbeszerzés (300Ft/fő) 14700 Ft 

Tanulmányi versenyeken való részvétel (nevezés, utazás) 25000 Ft 

Nemzeti ünnepeink iskolai megünneplése: 5000 Ft 

Tanévnyitó ünnepség, az új első osztályosok köszöntése:  5000 Ft 

Aradi vértanuk október 6., anyagköltség: 3000 Ft 

Karácsonyi játszóház anyagköltség 10000 Ft 

Idegen nyelvi szavalóverseny Pálháza szervezésében: 

 utazás: 3000 Ft 

Benedek Elek mesemondó verseny Hollóháza szervezésében: 

 kellékek, jutalmazás: 15000 Ft 

Egészségnevelési hét: 5000 Ft 

Farsangi dekoráció, jutalmak: 20000 Ft 

Költészet Napja jutalmazás 8000 Ft 

Iskolanyitogató 5000 Ft 

Nemzetközi Gyermekfesztivál utazás: 20000 Ft 

Sportversenyek, házi bajnokságok jutalmazása: 6000 Ft 

Témahetek 10000 Ft 

Házi tanulmányi versenyek: 15000 Ft 

Családi Nap: 8000 Ft 

DÖK rendezvények: 5000 Ft 

Tanévzáró ünnepség könyvjutalmazás (200 Ft/tanuló): 

 Hollóháza: kb. 49 fő: 9800 Ft 

 

Összesen: 192500 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 


