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Az iskolai munkát meghatározó legfontosabb jogszabályok, dokumentumok 

 

 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. 

 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. 

 2012. évi I. törvény: A munka törvénykönyvéről 

 1992. évi XXXIII Törvény: a közalkalmazottak jogállásáról 

 Az iskola Pedagógiai programja 

 Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Házirend. 

  

http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html#_blank
http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html#_blank
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I. HELYZETELEMZÉS 

 

Személyi feltételek 

A Hegyközi Általános Iskola Kovácsvágási II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

Tagintézményében a 2016 / 2017. tanévben személyi változás nem történt.  

4 tanító látja el az oktató – nevelőmunkát:  

 Balajti Éva osztályfőnök, tanító 

 Domokos Andrea  tanító 

 Hörcsik Zsuzsanna  osztályfőnök, tanító 

 Ráczné Zsarnai Mária tanító  

A pálházi iskolából áttanít 2 fő Bodnárné Angyal Piroska angol és Lupták Lászlóné német 

nyelvet. Jelen tanévben is Kovács Barnabás megbízással látja el a tagintézmény-vezetői 

feladatokat. 

Az SNI-s tanulónkat Szakács Sándorné gyógypedagógus látja el.  

Évek óta iskolai keretek között, a délutáni órákban folyik a művészeti oktatás (furulya, 

zongora és néptánc).  

A takarítást és a fűtést a közmunkaprogram keretében kivett dolgozókkal szeretnénk 

megoldani. 

 

Tárgyi feltételek 

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

szünet alatt az iskola szükséges karbantartása megtörtént. Az iskolában festésére, takarításra 

került sor. Az iskolai épületrészben 2 tanterem, 1 tornaszoba, 1 számítógépterem és 1 tanári 

helyiség szolgálja az oktató – nevelőmunkát, viszonylag jó állapotban.  

Rendelkezünk korszerű informatikai eszközökkel, A helyi hálózaton keresztül minden gép 

rendelkezik internet kapcsolattal. 

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

a berendezéseket, vigyázzon az épület, az eszközök, a környezet állagára és állapotára.  

Az intézményrész fűtése sajnos továbbra is problémás: kivitelezési tervezési hibák miatt a 

széles folyósokon kevés a radiátor, az épülethez kapcsolódó művelődési házrész bár 

leválasztásra került, de fűtetlensége miatt várhatóan a kevés meleg is tovább hűl majd. Télen a 

gyermekek 16 óráig való tartózkodása miatt előre láthatóan két fűtőre lesz szükség, aminek a 
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megvalósításához az önkormányzat ígéretet tett. Annál is inkább, mert az épület közös fűtési 

rendszeren van az önkormányzat által fenntartott épületrészekkel.   

 
Tanulói adatok 

Az iskolában két összevont csoportban 1-3. ill. a 2-4 osztályokban folyik majd az oktató – 

nevelőmunka. 

 

Osztály 1. 2. 3. 4. össz 

2016_2017 

várható 

8 5 7 9 29 

2016_2017 

SNI 

1 2   3 

 

II. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA 

 

Az iskolában folyó nevelés és oktatás legfontosabb feladatai  

 

 A tanítás-tanulás folyamatához szükséges kedvező légkör erősítése, ehhez a megfelelő 

feltételek megteremtése 

 A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az 

egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető. 

 Eredményes, tartalmas oktató-nevelőmunka és felkészítés a tanulóink sikeres 

előmenetele és további megmérettetése érdekében 

 A tanulók készség- és képességfejlesztésének biztosítása: tehetséggondozás, 

képességfejlesztés, felzárkóztatás, helyes motiváció, korszerű módszertan és 

személyiségfejlesztés segítségével 

 Az önálló tanulás támogatása különös tekintettel az egésznapos és a napközis 

foglalkozásokra tekintettel. 

 Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 

kapjanak megkülönböztetett figyelmet 

 Mérési eredmények javítása minden területen 

 A HHH és HH tanulók további segítése 

 Az új tanulók beilleszkedésének segítése, hiányos ismeretek pótlása 

 Jó közösségi munka és közösségi szellem kialakítása és fejlesztése minden évfolyamon 

 Tartalmas és érdekes programok szervezése 
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 Az iskolai szünetek idején (őszi, téli, tavaszi) igény esetén felügyeletet biztosítunk. 

 Szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás: A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal 

folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének 

 Hagyományok továbbfolytatása 

 Egységes tanulmányi és viselkedési normák betartása 

 A tanulók teljesítményének értékelése, a pedagógiai programban megfogalmazottak 

alapján legyen fejlesztésközpontú. 

 

Céljaink, feladataink a tanévben: 

Kiemelt feladataink: 

 szem előtt tartani a színvonalas nevelés, oktatás megvalósítását, az ismeretek 

személyiség fejlesztésével történő közvetítését 

  tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, felelősségtudat kialakítása 

  a tanulók értékteremtő, értékmegóvó szemléletének alakítása, formázása 

 a környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egészséges 

környezet iránt. 

 

A 2015/2016-os beszámolókból adódó feladatok a tanévre: 

 felszerelések megkövetelése 

 színes munkaformák használata, tanulóink motiválása.  

 IKT eszközhasználat bővítése  

 a szülői házzal való kapcsolattartásban rejlő lehetőségeket maximálisan kihasználása 

 közös értékrend, Házirend betartatása különös tekintettel a hiányzásra  

 minél több tanórán kívüli tevékenység, fejlesztő foglalkozás szervezése 

 egyéni fejlesztésre a következő feltételeknek megfelelő tanulók kerülnek bevonásra:  

évfolyamismétlők,  

hármas tanulmányi átlag alatti eredményt elérők,  

egy egész rontást produkálók a tanulmányi eredményben 

 

Dokumentációs feladatok 

 Törzskönyvek megnyitása 1. évfolyamon  

 Osztálynaplók pontos, minden adatot tartalmazó kitöltése, folyamatos vezetése  

 Tanmenetek elkészítése, szükség szerinti átdolgozása  
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 Napközis foglalkozási terv készítése   

 

Mérések 

 DIFER mérés 

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. 

Felelős: Hörcsik Zsuzsanna 

  A névsor leadási határideje: 2016. október 10. 

  A mérés elvégzésének határideje: 2016. december 2. 

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

matematika 

 Első osztályban – képességek mérése, neveltségi szint megállapítása    

Határidő:  október     

Felelős: osztálytanítók, szaktanárok 

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

Határidő: október 

Felelős: tanítók 

 Formatív mérések – a tanulási folyamatot végigkísérő értékelési mód 

(memoriterek, 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. 
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Döntő súlya van a félévi és év végi osztályzatokban.  

 

III. KAPCSOLATAINK 

 

Hegyközi Általános Iskola székhelyintézménnyel: 

 folyamatos személyes kapcsolattartás  

 értekezletek, vezetői megbeszélések 

 szóbeli és írásbeli beszámolók készítése 

 közös programok szervezése 

 

Szülőkkel:  

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. 

Családlátogatások   

 1. osztály szeptember-október hónapban 

 Egyéb problémás esetekben folyamatosan 

               Felelős: osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelős 

  Dokumentálás: a haladási naplóban 

 

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda Kovácsvágási Tagintézménnyel:  

 folyamatos szakmai és pedagógiai megbeszélések 

 a nagycsoport látogatása az iskola első osztályában 

 közös rendezvények megvalósítása – karácsony, farsang 

 elsős és negyedikes tanító folyamatos kapcsolattartás 

 SULIKÓSTOLGATÓ címmel program beépítése az alsós munkaközösség 

munkatervébe, kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék. Közös munkaközösségi 

foglalkozások, iskolaérettségi vizsgálati eredmények kiértékelése.  

 

Egyházakkal:  

Hittan órák megtartásának biztosítása 

 

Kisebbségi önkormányzat: 
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 A gyermekek érdekeinek szem előtt tartása mellett együttműködünk a településen 

található Roma kisebbségi Önkormányzattal. 

 

 Korrekt, jó munkakapcsolat kialakítására törekszünk az z intézményünkbe kijáró 

szakemberekkel, a művészeti iskolák itt órát tartó pedagógusaival, a körzeti orvossal és 

védőnővel, valamint a gyermek jóléti szolgálat munkatársaival és az iskolarendőrökkel.  

 

A 2016./2017. tanévet az alábbi feladatok ütemezésével tervezzük megvalósítani: 

 

1. A tanév elején ismerkedő, feladatmegbeszélő szülői értekezletet tartunk az 1. osztályban  

- határidő: 2016. szeptember 01. 

- felelős: az 1. osztály osztályfőnöke 

2. Mikulás ünnepséget tartunk 

 - határidő: december 6. 

- felelősök: osztályfőnökök 

3. Farsangi jelmezes mulatságot szervezünk 

 - határidő: 2017. február. 

- felelősök: osztályfőnökök,  

4. Műsorral készülünk a Kovácsvágásért Alapítvány estjére 

 - határidő: 2017. március 

- felelősök: osztályfőnökök, tanítók 

5. Műsort adunk a községi Öregek napján  

 - határidő: a felkérés napja 

- felelősök: osztályfőnökök, tanítók 

6. Az iskolában megemlékezünk az Anyák napjáról 

 - határidő: május 5. 

 - felelősök: osztályfőnökök, tanítók  

7. 4. osztályos ballagást tartunk  

 - határidő: június 15. 

- felelősök: osztályfőnökök, tanítók 

 

Témahetek: 

 Egészséghét- március 

 Fenntarthatóság - környezettudatosság témahete 2017. április 24-28. 
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IV. A TANÉV RENDJE 

 

Tanítás nélküli munkanapok 

A tanév folyamán a nevelőtestület pedagógia célra az általános iskolában 5 munkanapot 

tanítás nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról 

a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat dönt. 

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. 

 

A szorgalmi idő 

Első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök), 

Utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök).  

A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvankettő nap. 

 A szorgalmi idő első féléve 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.  

 

Tanítási szünetek  

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 21. (szerda), 

  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 iskolában nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a 
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Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.),vagy az iskola hagyományai ápolásra érdekében 

meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja: 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról 

- határidő: október 6. 

- felelősök: osztályfőnökök 

 Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 

- határidő: 2017. február 24. 

- felelősök: osztályfőnökök  

 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

- határidő: április 14. 

- felelősök: osztályfőnökök, tanítók 

 Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 

- határidő: június 2. 

- felelősök: osztályfőnökök, tanítók 

 

A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja 

 A tanévnyitó ünnepség 

- határidő: 2016. szeptember 01. 

- felelős: az 1. osztály osztályfőnöke 

 Megemlékezés az 1956-os forradalomról 

 - határidő: október 21. 

 - felelősök: osztályfőnökök 

 Karácsonyi ünnepség 

 - határidő: december 16. 

 - felelősök: osztályfőnökök 

 Megemlékezés 1848. március 15-ről 

 - határidő: 2017. március 15. 

- felelősök: osztályfőnökök, tanítók  

 Évzáró ünnepség 

- határidő: június 22. 

- felelősök: osztályfőnökök, tanítók 

 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 
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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. 

 evelési 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 

Előre tervezhető szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai: 

 Első szülői értekezlet: 

1-4. osztály   szeptember 14. iskolai beilleszkedés, az év programja 

 Második szülői értekezlet:  

február  6 - 10.  félévi eredmények 

 Harmadik szülői értekezlet: 

május  8 – 12. tanulmányi helyzet, tanulmányi kirándulások 

Nyílt tanítási nap: 

 2016. november 23. 

A 2016/17-es tanévre szóló munkatervet a nevelőtestület 2016. augusztus 29-én elfogadta. 

 

Kovácsvágás, 2016.augusztus 29. 

 

………………………………… 

                                                                                                   mb.tagintézmény-vezető 
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Munkatervi melléklet 

Költségterv 2016/2017. tanév 

KOVÁCSVÁGÁS 

Tanév indításához anyag és eszközbeszerzés (300Ft/fő) 9000 Ft 

Nemzeti ünnepeink iskolai megünneplése: 

 Október 23.: 3000 Ft 

 Március 15.: 3000 Ft 

Tanévnyitó ünnepség, az új első osztályosok köszöntése:  5000 Ft 

Aradi vértanuk október 6., anyagköltség: 5000 Ft 

Karácsonyi játszóház anyagköltség 8000 Ft 

Nemzeti Összetartozás Napja június 4. 2000 Ft 

Iskolák közötti rajzverseny: 

 jutalmazás kellékek, anyagok: 10000 Ft 

Benedek Elek mesemondó verseny Hollóháza szervezésében: 

 utazás: 4000 Ft 

Egészségnevelési hét: 5000 Ft 

Farsangi dekoráció, jutalmak: 10000 Ft 

Költészet Napja  2000 Ft 

Nemzetközi Gyermekfesztivál utazás: 8000 Ft 

Sportversenyek, házi bajnokságok jutalmazása: 8000 Ft 

Témahét  10000 Ft 

Házi tanulmányi versenyek: 5000 Ft 

Családi Nap: 10000 Ft 

Tanévzáró ünnepség könyvjutalmazás (200 Ft/tanuló): 

 Kovácsvágás: kb. 30 fő: 6000 Ft 

Összesen: 113000 Ft 

 


