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I. Bevezető 
 

Balesetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi oktatást a megbízott Tóth Zsigmond 

Zsolt munkavédelmi felelős tartotta meg a mai nap folyamán. 

Az orvosi alkalmassági vizsgálatokon minden dolgozó részt vett. Az 50 év feletti 

alkalmazottaknak minden éven meg kell ismételni. 

A tankönyvek megérkeztek. Kiosztásuk a pénteki napon történik. Minden tanuló 

ingyen kapja a tankönyveket. A tanév végén az iskolakönyvtárba kötelesek leadni.  

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

szükséges javításokat. 

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.  

 

Új elemként jelenik meg a „Resztoratív sérelemkezelés” az osztályfőnökök és 

pedagógusok munkájában. 

A digitális térrel összefüggő, tanulókat érintő sérelmes helyzetek: 

 flaming 

 lejáratás 

 kibeszélés vagy becsapás 

 kiközösítés 

 identitáslopás 

 cyberstalking 

 sexting 

 

Sérelemkezelés az iskolában: 

 mediáció – közvetítés 

 konferenciamodell 

 körmódszerek 

 

II. Az iskolai életet meghatározó törvények, jogszabályok, és 

alapdokumentumok 

2.1. Törvények és jogszabályok: 
 

 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete: a 2017//2018. 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 
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 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 

 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 szakmai alapdokumentuma 

 Az intézmény Pedagógiai Programja, Helyi tanterve 

 Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Iskolai Házirend 
 

2.3. Változások az oktatásban 

A pedagógusok, az ütemezésnek megfelelően 2017 szeptemberében ismételt 

bérfejlesztésben részesülnek.  

Emelkedik az osztályfőnöki és munkaközösségvezetői pótlék. 

 

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

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

munkakörhöz tartozó feladatokat. 

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

munkaidejét, ezek alapján naprakész munkaidő nyilvántartást kell vezetni mindenkinek. 

 

http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html
http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html
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A kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött részében feladattal terhelten a 

következő órakedvezményeket alkalmazzuk: 

 a diákönkormányzati munka támogatása – heti 1 óra időtartamban, 

 az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység – heti 2 óra időtartamban, 

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

2.4. A pedagógus előmeneteli rendszer. 

 

A 2018. január 1-jén esedékes átsorolások  
A 2017-ben sikeres minősítő vizsgát tett, tesz és a minősítési eljárás során megfelelő 

eredményt elért pedagógusok átsorolása 2018. január 1-jén esedékes.  

 

2017-ben megvalósuló minősítés: 

 Kulczycki Júlia Etelka 

 

 

A 2018-ban várható minősítések 
A minősítési tervbe bekerülő pedagógusok a hatályos Korm. rendelet értelmében 2017. 

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

rendszerbe. Sikeres minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén 2019. január 1-jén kerülhetnek a 

pedagógus-előmeneteli rendszer következő fokozatába. 
 

Minősítésre jelentkezett:  

Szuhi Adrienn 

  

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 2018-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 

érintett-e a 2018. évi pedagógiai szakmai ellenőrzésben.  

 

 A 2018. évi ellenőrzési tervbe  intézményünk  is bekerült. 

   

 

 A 2018. évben esedékes tanfelügyeleti ellenőrzések pontos időpontjáról az Oktatási 

Hivatal 2017. 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. 

 

3.1. Tárgyi feltételek 

 

Hollóháza tagiskola: 

Az épületben a legszükségesebb karbantartásokat elvégezte a karbantartó, a szükséges nyári 

felújítások, festések megtörténtek, melyhez a hollóházi önkormányzat is segítséget nyújtott. 

Továbbra is gondot okoznak a beázások, az elhasználódott rejtett csatornák.  

 



5 

 

 

3.2. Személyi feltételek 

  

3.2.1.Személyi változások az intézményben: 

 

A hollóházi tagintézmény:  
Minden pedagógus munkájára szükség van. A művészeti tagozatra jelentkezők oktatását 

szerződéssel kívánjuk megoldani. A karbantartó Hollóházán és Füzérkomlóson is 

tevékenykedik. Két pedagógus felmentési idejét tölti. Szuhi Adrienn a hollóházi 

tagintézménybe került át tanítani. Bízzunk abban, hogy a jelen tanévben is biztosít az 

önkormányzat takarítót, mivel egy 6 órás takarítónő látja el a feladatot. 

 

 

A hollóházi tagintézményre a kiírt vezetői pályázatokra nem történt jelentkezés. 

Jelenleg az iskolában nincs iskolatitkár ezért szükség lenne egy fő adminisztrációs 

feladatokat ellátó személyre. 

 

Áttanítások:  
 Nagyné Benkő Edit   szlovák Füzéren és Hollóházán 

Lupták Lászlóné német Kovácsvágáson és Hollóházán 

Szakács Sándorné gyógypedagógus Hollóházán, Kovácsvágáson 

Tóth András technika, fizika, kémia Hollóházán 

3.2.2. Személyi feltételek –pedagógiai feladatot ellátók névsora 

 

Hollóháza: 
 

  

Név 

 

Szak 

Szakvizsga 

Speckoll. (VMT) 

 

Megbízatás 

1. Kulczycki Julia Tanító, rajz szak  Könyvtár 

szakkollégium 

tanító, biológia 

rajz  

  

2. Lupták Lászlóné Tanító 

Orosz, 

Német 

 

Orosz, pedagógia Intézményi Tanács tag 

Német 

3. Nagyné Benkő 
Edit 

 

Szlovák nyelvű 

tanár 

 Szlovák nyelv és irodalom 

1-4. évfolyam 

4. Óvári Tiborné Általános iskolai 

tanító 

 

Technika 

szakkollégium 

 

 

osztályfőnök 3-4. évfolyam, 

tanító 

 

5. Szakács Sándorné Tanító, 

Gyógypedagógus 

Technika 

Mérés értékelés 

szakvizsga 

ECDL-start 

 

 

Gyógypedagógia 
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6. Székelyné 

Fekete Jolán  

Magyar nyelv és 

irodalom, angol 

nyelv - 

történelem 

szakos tanár 

 

 Magyar nyelv és irodalom  

Angol nyelv 4. és 8. 

évfolyam 

Napközi, 

könyvtár, történelem 

közalkalmazotti tanács tag 

 

7. Szuhi Adrienn Tanító Ember és 

társadalom 

tanító 3-4. o. magyar,ének, 

testnevelés 

8. Tánné Tóth 

Edit 

Matematika-

technika szak 

 

Számítógép 

kezelő , ECDL 

matematika  

informatika 

osztályfőnök 8. évfolyam 

napközi 

földrajz, testnevelés 

 

9. Tirpák Gáborné Általános iskolai 

tanító 

 

 

 

Életvitel 

műveltségterület 

Orosz nyelvű 

szakkollégium 

 

osztályfőnök 2. évfolyam, 

tanító 

ének 8. o. GYIVF 

 

10. Tóth András Általános iskolai 

tanító, technika-

fizika szakos 

tanár 

 

Számítógép-

kezelő, használó 

szakképesítés 

 

technika , fizika, kémia  

napközi 

11.  néptánc  néptánc 

 Tóth Andrásné felmentési idejét tölti 

 Lőrincz Gyuláné felmentési idejét tölti 

 

3.2.3. A nem pedagógus állomány  

 

Tagintézményenként a következő létszámok állnak rendelkezésre: 
 

 Hollóháza 

iskolatitkár   

adminisztrátor  

ped. assz.  

takarítónő 1 

karbantartó 1 

 

A közmunkaprogramok segítségével szeretnénk a szükséges technikai feladathoz a 

létszámokat biztosítani. 
 

3.3. Megbízatások: 
Tagintézmény – vezető: 

  

 Hollóháza tagintézmény:  Tóth Andrásné 



7 

 

 

KIR adatok karbantartása:   Kurtosné Bajtel Lívia 

KRÉTA rendszer rendben tartása:  Kovács Barnabás 

      Sápiné Trembulyák Tünde 

 

Havi adatszolgáltatások teljesítése:  Kurtosné Bjtel Lívia 

tagintézmény vezetők, intézményvezető –  

helyettesek 

 

 

Gyermekvédelmi felelős (fogadónap minden hónap első péntek): 

                                    Tirpák Gáborné   Hollóháza  

Iskolai sportkör, házi bajnokságok lebonyolítása:  alsós testnevelést tanítók 

Pályaválasztás:   Tánné Tóth Edit 

Közalkalmazotti tanács tag:  Székelyné Fekete Jolán  Hollóháza 

Munkaközösség vezetők:   Kulczycki Júlia  Hollóháza alsó 

Tankönyvfelelősök:   Tirpák Gáborné Kormos Margit  

Web lap karbantartás:  Tóth András   Hollóháza 

      

Iskolai könyvtár:   Székelyné Fekete Jolán 

Tartós tankönyvek nyilvántartása Székelyné Fekete Jolán 

Útravaló koordinátor     Tánné Tóth Edit 

Katasztrófavédelmi felelős:  Tóth András 

Rendszergazda:   Zemplén Computer 

Tűzvédelmi felelős:   Kristóf Miklós 

IKT adatszolgáltatás:   osztályfőnökök 

 

3.4 .Várható iskolai csoportszámok, tanulói létszámok alakulása a 
2017/2018-as tanévben: 

 

Hollóháza 

 

 2. osztály, 3. és 4. összevont osztály, 8. osztály 

 
 

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

2017_2018 

várható 

1 14 6 4       17  42 

2017_2018 SNI   1        4  5 

Művészetoktatás             14 

 

 

Egész napos / iskolaotthonos csoportok működnek az alsó tagozaton: 

A másnapra való felkészülés érdekében napközit szervezünk a felső tagozaton. 
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3.5. 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. 
 

 

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. 
 

Az iskolai hitoktatás rendje:  

Hollóháza: Kedd    

Hitoktatók:   Farkas Tibor  római katolikus 

             Oroszy Ákosné Nagyházi Erzsébet, református 

 

 

Iskolaorvosi szolgálat: Dr. Faragó Magdolna 

Iskolafogászat:   Dr. Balogh András 

Munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott:   

   Tóth Zsigmond Zsolt munkavédelmi felelős 

Védőnői szolgálat:  Gyuris Berta 

    

Családsegítő szolgálat munkatársaival rendszeres és folyamatos a kapcsolat. A problémák 

esetén jelzőrendszer működik. 

   Hollóháza  Szedlákné Petercsák Mariann 

       

3.6. Művészeti oktatás: 
Az iskolai nevelő-oktatató munkánk során tapasztaljuk, hogy a művészeti nevelés -

képzés jelentős mértékben segíti a tanulók személyiségének fejlődését, fejlesztését, és e 

tevékenységek során elért siker kedvezően befolyásolja a tanulók általános iskolai tanulmányi 

munkáját is. Évek óta iskolai keretek között, a délutáni órákban folyik a művészeti oktatás. A 

megszerzett ismeretekről vizsga keretében számot adnak a képzésben részt vevő tanulók, és a 

sikeres évfolyamról bizonyítványt kapnak.  

Az induló művészeti ág a következő: táncművészet. Azoknak a szülőknek, akik 

gyermekük után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, nem kell térítési 

díjat fizetniük, így egy szakon ingyenes képzésben részesülnek.  

 

3.7. Szlovák nyelv 

Intézményünkben nyelvoktató szlovák nemzetiségi nyelvoktatás 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 falu  története elválaszthatatlan a szlovák kisebbség történetétől. 

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, 
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legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, kultúrák, életmódok, a másság iránt, 

becsüljék meg ezeket.  

A helyi igényeket és lehetőségeket figyelembe véve a nemzetiségi nyelv oktatása 

választható tanórai keretben folyik.  

 

3.8. Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 
 

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.  

 Logopédiai ellátást külső szakemberek végzik. 
 

 

3.9.Versenyek 

3.9.1.Tanulmányi versenyek 
 

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete 9.§ (2) alapján jelen 

munkatervünkben kell meghatározni azokat a tanulmányi versenyeket, melyekre 

intézményünk felkészíti a tanulókat. 

Feladatunk, az alábbi versenyekre való felkészítés. 
 

Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve 

A versenyen 

várhatóan induló 

tanuló létszám (fő) 

   

III. A EMMI által anyagilag támogatott   
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tanulmányi versenyek: 

- Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka 

emlékére tanulmányi versenyei 

 

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

     évfolyamos tanulók számára 

Gyógypedagógus 

 

 

 

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 3. számú mellékletében szereplő jegyzékben nem található következő 

tanulmányi versenyre történő felkészítést tekinti feladatának: 

 

Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve 

A versenyen 

várhatóan induló 

tanuló létszám (fő) 

Szaktárgyi versenyek (Hermen Ottó biológia, 

Öveges József fizika, Varga Tamás 

matematika, Életvitel és gyakorlati 

ismeretek, Hevessy kémia, Teleki Pál 

földrajz……..) 

Szakos tanárok Előírás szerint 

 

3.9.2.Egyéb versenyek, rendezvények, témahetek 
 

Intézményünk a következő – nem csak tanulmányi versenyek csoportjába tartozó – versenyeket szervezi meg: 

 

Idegen nyelvi szavalóverseny:   2017. november   Pálháza 

Költészet napja    2018. április      helyben 

Benedek Elek Mesemondó verseny 1-4. évf.  2017. október    Hollóháza 

Szlovák Hagyományőrző Nap  2018. március   Pálháza 

Vársport nap    2018. május   Füzér   

Rajzverseny – meseillusztráció  2018. április   Kovácsvágás 

Egészségvetélkedő (iskolagyümölcs)  2017. november   helyben 

Sportvetélkedők, házi bajnokságok  folyamatosan   helyben 

Szépkiejtési verseny alsó   2018. január                helyben 

Magyar kultúra napja                                        2018. január                                    helyben  

Nemzetközi Gyermekfesztivál  2018. május                                    Pácin  

  

  

 

 

Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: 

- saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása: 

 mesemondó, rajz, játékos sport, prózamondó, szavaló, helyesírás 

   matematika, pénzügyi, egészségügyi  

 

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

versenyeken való részvétel. 

 

A sikeresen szereplő tanulók eredményeit az iskolai ünnepségek kertében ismertetjük a 

diákokkal. 



11 

 

 

Tervezett rendezvényeink: 

 Évnyitó 

 MDSZ sportnap 

 Egészségnevelési vetélkedő 

 Mikulásnapi kupa és Mikulásdélután 

 Iskola nyitogató 

 Karácsonyi játszóház, karácsonyi ünnepség 

 Farsangi témanap - Télbúcsúztató 

 Nyuszi kupa  

 Madarak és fák napja – akadályverseny 

 Anyák napja az alsós tanítók irányításával 

 Te Szedd nap 

 Kihívás Napja 

 Osztálykirándulások 

 Pedagógusnap 

 Gyermek és Családi Nap 

 Ballagás-Évzáró 

 

Témahetek: 

 egészségnevelési hét 2017. november 

 pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2018. március 5-9. 

 digitális témahét 2018. április 9-13. 

 fenntarthatóság - környezettudatosság témahete 2018. április 23-27.  

IV. Mérések szervezése 
 

4.1. Központi mérések tervezése 
 

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

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi 

meg 2018. május 23. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az 

érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai 

foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem 

szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási 

intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-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 évfolyamon 

valamennyi tanulóra kiterjedően. 
Telephelyi koordinátorok:  

Hollóháza: Székelyné Fekete Jolán 

A mérésben részt vevő kollégák: 

Hollóháza 8o Tánné Tóth Edit 

 

 A Hivatal 2019. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű 

elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az 

intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a 
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fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az 

országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek, aki azt 2019. április 

26-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza. 

 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni 

hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és 

kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2017. október 13-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 2017. október 27-ig a 

Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók 

létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a 

kiválasztott tanulókkal 2017. december 1-jéig kell elvégezniük. 

 

DIFER mérés.  

Felelős:  

  A névsor leadási határideje: 2017. október 17. 

  A mérés elvégzésének határideje: 2017. december 1. 

 

 A 2017/2018. 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 2018. január 

9. és 2018. április 27. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett 

nevelési-oktatási intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® 

rendszerbe. 

Felelős: testnevelést tanítók 

 

 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 2018. május 16-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 2017. november 24-ig, az elvégzett iskolai 

vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-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 2018. június 15-ig. 

Felelős: nyelvtanárok 

 

4.2. Helyi mérések tervezése 

 

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

matematika 
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Az értékelés csak tájékoztató jellegű 

 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, kiselőadás, munkadarabok, írásbeli és szóbeli feleletek, házi 

dolgozatok, röpdolgozatok – ezek a felelettel egyenértékűek 
Témazáró dolgozatok eredménye meghatározó a félévi és év végi osztályzatnál. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: minden pedagógus 

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

időszak lezárása során mérjük a tananya elsajátításának szintjét. 
Döntő súlya van a félévi és év végi osztályzatokban.  

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

tanulók és feladatok szerinti százalékos kimutatás és a célok korrekciója. 

A félévi és év végi felmérési eredmények alapján történjen a következő időszakra 

vonatkozó célok meghatározása. 

Határidő: 2018. január első két hete 

                2018. május vége június eleje 

Felelős: tanítók, szaktanárok 

V. A 2017/2018-as tanév kiemelt pedagógiai feladatai 
 

5.1. Kiemelt feladatok: 
 

Ebben a tanévben is szem előtt tartjuk az eredményes nevelés, oktatás megvalósítását, az 

ismeretek személyiség fejlesztésével történő közvetítését. Kiemelt figyelmet fordítunk a 

tanuló viselkedéskultúra fejlesztésére, felelősségtudat kialakítására tanulóinkban önmaguk és 

társaik iránt. Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztésére. 

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

egészséges környezet iránt. 

 

A 2016/2017-es beszámolókból adódó feladatok a 2017/2018-as 
tanévre: 

 az év végi eredmények alapján történjen a fejlesztési területek meghatározása 

 egészségtudatosságra nevelés 

 környezettudatos életmódra nevelés 

 közösségfejlesztés: szabadidős, osztály és DÖK programokon keresztül, szülők 

bevonásával 

 az ügyeletesi munka hatékonyságának javítása 

 sokszínű és változatos tanítási órák, foglalkozások tervezése 

 korszerű IKT eszközhasználat 

 eredményekről folyamatos, rendszeres visszacsatolás a szülők felé 
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 a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fokozott fejlesztés 

 a tanulók neveltségi szintjének sokoldalú megismerése 

 a sikeres felkészítés a pályaválasztásra, továbbtanulásra. 

Kiemelt feladatunk az iskolai lemorzsolódást megelőző program folytatása: 

Szeptember elején az osztályfőnökök felmérik a tanulók körében a veszélyeztetett 

tanulókat (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 

tanulókkal órákon, korrepetálásokon egyénileg és kiscsoportokban foglalkoznak. A szükséges 

dokumentáció megléte az osztályfőnök feladata.  

 

A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a 

következő adott évi, kiemelt feladataink vannak: 

 A kompetencia alapú oktatás alkalmazása minden tantárgynál. 

 Részvétel az útravaló, „Út a középiskolába „ programokon”  

 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, 

Iskolabusz, SNI-s létszámnak megfelel. Az iskolatitkárral történő első 

egyeztetés határideje: szeptember 

 Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozás szervezése 

 a tanmenetek elkészítése, és ellenőrzése szeptember közepéig 

 az iskolatej és az iskolagyümölcs nyilvántartása 

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

 IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya: 

o 2018   20 % 

o 2019   30 % 

o 2020   30 % 

 IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya: 

o 2018   20% 

o 2019   30 % 

o 2020   30 % 

 IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya: 

o 2018   40 % 

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 

 a tanulók hiányzásával kapcsolatos adminisztrációs és egyéb kötelezettségek 

teljesítése, a jelzésekkel együtt pedagógiai jellemzés készítése az osztályfőnök 

és a gyermekvédelmi felelősök közösen 

 osztálykirándulások, közösségépítés 

 jó gyakorlatok, módszerek alkalmazása 

 pályázatokon való részvétel 

 a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése 
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 nyári tábor, napközis tábor szervezése, „Erzsébet tábor”-ra pályázat 

benyújtása. 

 tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés különösen a következő 

területeken:  

- természet – és társadalomtudományok: matematika, fizika, kémia, 

informatika, biológia, magyar, történelem 

- idegen nyelvi versenyek 

- alsós versenyek 

- sport,  

- művészeti területek 

5.2. Dokumentációs feladataink 
 

Adminisztrációs fegyelem erősítése 

 

 Naplók megnyitása, pontos vezetése, az ellenőrzők és a naplóban lévő jegyek 

egyezzenek meg. 

 Törzskönyvek megnyitása  

 Tanuló nyilvántartások pontos, minden adatot tartalmazó kitöltése, változások 

átvezetése 

 Tanmenetek elkészítése, leadása 

 Munkatervek készítése helyzetelemezéssel, célok és feladatok megjelölésével 

 Útravaló program megfelelő dokumentálása 

 Felkészülés az elektronikus napló használatára: a II. félévben teszteléses jelleggel, a 

2018/2019-es tanévtől bevezetéssel. 

 

5.3. Nevelési-oktatási feladataink 
 

 A tanítás-tanulás folyamatához szükséges kedvező légkör 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 egész napos és a napközis 

foglalkozásokra tekintettel. 

 Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 

kapjanak megkülönböztetett figyelmet 

 Mérési eredmények javítása 

 A HHH és HH tanulók további segítése 

 Közösségi munka és közösségi szellem fejlesztése. 

 Tartalmas és érdekes programok szervezése 

 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 folytatása 



16 

 

 Egységes tanulmányi és viselkedési normák betartása 

 A tanulók teljesítményének értékelése, a pedagógiai programban megfogalmazottak 

alapján legyen fejlesztésközpontú. 

 

 

5.4. Belső ellenőrzés 
Dokumentumok ellenőrzése: 

 

 

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  

 

 

folyamatos munkaközösség-vezetők, 

intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, 

intézményvezető  

Egyéb foglalkozások 

látogatása - szakkörök 

október, április  munkaközösség-vezetők, 

intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, 

intézményvezető  

Egyéni fejlesztő 

foglalkozások / SNI/és egyéb 

foglalkozások látogatása /   

napközi/ 

március  intézményvezetés  

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  iskolatitkárok  

Diákigazolványok, 

pedagógus igazolványok 

nyilvántartása  

október  iskolatitkárok  

HH és HHH nyilvántartás  október iskolatitkárok, 

osztályfőnökök 

Könyvtári nyilvántartások- 

ingyen tankönyv  

október könyvtáros tanárok  

A naplók haladási részének havonta  munkaközösség-vezetők, 
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áttekintése  intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, 

ofi 

 

A naplók osztályozási, 

értékelési részének 

áttekintése  

havonta  munkaközösség-vezetők, 

intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, 

ofi 

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 

 

 

Egyéb ellenőrzések: 

 

 

Ellenőrzések tárgya 
 

 

Határidő 

 

Felelős 

Tűz –és munkavédelmi 

szemle  

augusztus vége  intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők 

Tisztasági bejárások  szeptember, január, április  intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők 

Technikai és ügyviteli 

dolgozók munkafegyelmének 

ellenőrzése  

október, február, május  intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők 

Tantermi dekorációk  szeptember, február  intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők 

Tanári ügyelet október, december, március, 

június  

intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők 

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

tagintézmény-vezetők, 

szakleltár-felelősök  

 

5.5. Óralátogatás 
 

Az iskolavezetés a lehetőségek figyelembevételével minden osztályt és minden nevelőt 

meglátogat az év folyamán, de kiemelt feladat az  

 

 1.4.8. 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: 
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1. Intézményvezető 

2. Intézményvezető-helyettesek 

3. Tagintézmény - vezetők 

4. Munkaközösség vezetők 

 

5.5.1. 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 

 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. 

 

Az ellenőrzés ideje, módja:  

 Folyamatos 

 Az osztályban tanító pedagógusok véleményének összegzése 

 Személyes tapasztalatok gyűjtése 

5.6. Az 1. osztály:   
Az átállás problémáinak megoldása, eszközök, módszerek alkalmazása 

 

Az ellenőrzés ideje és módja: 

 tanórák látogatása október, március hónapban 

 információgyűjtés 

 szóbeli és írásos beszámolók 

   

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

foglaltakkal. Osztályfőnöki és pedagógiai munkánk jellegéből adódó adminisztrációs 

munka pontosságának további javítása. 
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Az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott: pontos precíz munkavégzésének 

ellenőrzése, különös tekintettel a munkaköri leírásban foglalt pontos munkakezdés, 

órakezdés betartására. 

 

5.8. 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 

 Közösségfejlesztés érdekében végzett tevékenység 

 Neveltségi szint, magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küzdők segítése – megtett intézkedések 

 Részvétel az iskola közösségi programjaiban 

VI. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 
 

6.1. 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. 
 

6.2. 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) 
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6.3. Szakmai közösségek 

 

Hollóháza tagintézmény szakmai közössége 

 feladata:  

szervezi a hollóházi tanítók munkáját 

  

A tanév során folytatjuk azt a megkezdett gyakorlatot, mely szerint a versenyek 

eredményeit, okleveleket, jutalmakat iskolai ünnepségekhez kapcsolódva adjuk át a 

gyermekeknek. Ebben kérem a munkaközösség-vezetők segítségét 

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 órát a humán munkaközösség szervezésében tekintünk 

meg. 

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. 

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. 

 

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

osztályfőnöki órák tananyaga útmutatást ad a kulturált magatartás és életmód kialakításához, a 
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tanulók közösségi és közéleti tevékenységének szervezéséhez, az osztályban megélt 

élményeken keresztül a szociális képességek fejlesztésére. 

Az osztályfőnökök feladata: 

 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 

 

6.4. A másnapra való felkészülés az egész napos és napközi foglalkozásain:  

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

délutáni időszakban napközis foglalkozás és egész napos 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 Helyes életvitel és viselkedési szabályok kialakítása.  

o Ebédeltetés megszervezése, iskolabusz koordinálása, hazautazás szervezése. 

o Önmagáért és a közösségért felelősséget érző személyiség kialakítása.  

o Kommunikáció fejlesztése.  

o Tolerancia és a konfliktusmegoldó képesség fejlesztése.  

o Tanulási önállóság kialakítása, a hatékony tanulási módszerek alkalmazása.  

o Mindennapos testmozgás biztosítása.  

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:  

játék-ház (népi, hagyományos és sport játékok tanulása)  

kézműves foglalkozás (üvegfestés, gyurmázás, festés, rajzolás, 

montázsok, hímzés, papír hajtogatás)  

kulturális foglalkozás (daltanulás, mesedramatizálás, bábozás, 

könyvtárlátogatás, kiállítások megtekintése)  

heti értékelés (a hét eseményeinek megbeszélése, önismereti- játékok, 

csoporttörvények megalkotása, általános információk átadása, 

begyakoroltatása)  

sport foglalkozás (mindennapos testedzés, kirándulások,sportversenyek) 

 Felelős: az érintett nevelők, alsós tanítók 
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 Határidő: folyamatos 

 

 

6.5. Diákétkeztetés 
 

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

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

önkormányzat állapítja meg.  

 

6.6. Diákönkormányzat 

 

A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik. 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 

WEB lapján 

 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 

 napközis tábor szervezése, részvétel az EFOP 3.3.5.pályázatokban 2018-tól három 

éven át, június 3. és 4. hetében 

 

6.7. 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. 

 

6.8. 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. 
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Választott vezetője:  

 Hollóháza: Trembulyák Csabáné 

 

A tanév kiemelt feladata ezen a területen:  

 a szülő és iskola kapcsolatát erősíteni 

 a szülők bevonása az iskola életébe, munkájába 

 közös programok szervezése 

 vélemények, ötletek, javaslatok keresése  

 egységes álláspontok kialakítása  

 korrekt, rendszeres, napi kapcsolat biztosítása  

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 rendszeres írásos tájékoztatás 

 szülői értekezletek 

 nyílt napok 

 fogadó órák 

 családlátogatás 

 közös rendezvények 

 infokommunikációs eszközök, online csatornák 

  

Éves ülésterv:   

 szeptember alakulás, évi célok és feladatok megfogalmazása, közös 

rendezvények megbeszélése, iskolai munkaterv véleményezése 

 január  félév eredményei, aktualitások 

 május  tanév végi aktualitások, jövő évi tervek  

 Felelős: intézményvezető- helyettesek, tagintézmény - vezetők 

   SZMK elnök 

 

6.8.1. 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 

 

Családlátogatások   

 1. osztályok szeptember-október hónapban 

 8. osztály december, január továbbtanulás kapcsán 

 Egyéb problémás esetekben folyamatosan 

               Felelős: osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelős 

    dokumentálás a haladási naplóban 

 

6.9. Pályaválasztás, pályairányítás 

A szülők tájékoztatása a szakma – és iskolaválasztási lehetőségekről. 

Felelősök:  8. osztályos osztályfőnök 

Határidő: folyamatos 
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 Részvétel nyílt tanítási napokon, pályaválasztási kiállításon: 

  Felelős: 8.  osztályfőnök 

  Határidő: kiírás szerint 

 

 Pályaorientációs nap szervezése: 

  tanítás nélküli munkanap a tanév rendje szerint 

  Felelős: tagintézmény-vezetők, intézményvezető – helyettesek, osztályfőnökök 

6.10. 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. 

 

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

megelőzés, a feltárás és segítségnyújtás érdekében. 

 

 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 

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;  

 napközis foglalkozások;  

 az iskolai étkezési lehetőség;  

 az egészségügyi szűrővizsgálatok;  

 a tanulók szabadidejének szervezése;  

 tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatról, szolgáltatásról.  

A gyermek-és ifjúságvédelemi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében a tantestület minden tagja 

közreműködik. A pedagógusok munkáját  Tirpák Gáborné  gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős segíti és  koordinálja.  
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 Ezen belül feladatai 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 felelős, osztályfőnökök, szaktanárok 

Határidő: folyamatos 

 

VII. KAPCSOLATAINK: 

7.1. Sárospataki Tankerületi Központ 
 

Megalakulása óta biztosítja az intézmény működését. Havi ellátmány fedezi a 

felmerülő problémák költségeit. Rendkívüli események (vízcsőtörés) esetében gyors és 

hatékony segítséget nyújtott, amit köszönünk. Rendszeresen biztosítja mindennapi 

munkához szükséges anyagokat. 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. 

 részvétel a vezetői klub munkájában 

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

szempontrendszer kidolgozása) 

 szóbeli és írásbeli beszámolók készítése, jegyzőkönyvek megküldése 

 intézményi tervezések és megvalósítások 
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 a központ vezetője vagy megbízottja rendszeresen részt vesz az intézmény 

rendezvényein 

 kapcsolattartás a központ szakembereivel 

 

7.2. Hegyközi Általános Iskola tagintézményei, telephelye 
 

 folyamatos és személyes kapcsolattartás  

 értekezletek, vezetői megbeszélések 

 szóbeli és írásbeli beszámolók készítése 

 látogatás az intézményekben 

 közös programok szervezése 

 

7.3. 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. 
 

7.4. Körzeti orvosok, védőnői szolgálat 

 

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. 

 Felelős:  intézményvezető-helyettesek, DÖK vezető, osztályfőnökök 

 Határidő: folyamatos 

 

7.5. Sportegyesület: 

 

Segítünk a helyben működő sportegyesületeknek. Biztosítjuk részükre tornaterem használatát. 

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

 

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 kapcsolattartás 

 Sulinyitogató címmel program beépítése az alsós munkaközösség munkatervébe, 

kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék. Közös munkaközösségi foglalkozások.  
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7.7. Egyházak  

Hittan órák megtartásának biztosítása 

 

7.8. 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 

7.9. 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. 
 

7.10. Nemzetiségi önkormányzatok: 

 A gyermekek érdekeinek szem előtt tartása mellett együttműködünk a térségben található 

valamennyi nemzetiségi önkormányzattal: 

  Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal  
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Melléklet 

A tanév helyi rendje 

1. A rendelet hatálya 

14/2017. (VI. 14.) 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 

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete alapján 

 

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

keretei között kell megszervezni. 

 

(2) A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. 

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

A tanítási napok száma száznyolcvan 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 2018/2019. 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 2017. 09. 

08. és utolsó napja 2018. 06. 08. 

 

4. §  (1) A tanítási év első féléve (az alapfokú művészetoktatási intézményben is) 2018. 

január 26-ig tart. Az iskola 2018. február 2-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló 

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

fenntartónak. 

 

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

14/2017. (VI. 14.) 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: 

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete alapján  

 

Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 3-ig tart.  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), 

  a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő). 

 

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

 a szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), 

  a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

 

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

 a szünet előtti utolsó tanítási nap március 28. (szerda), 

  a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda). 

 

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

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

 2018. március 10. (szombat) munkanap,  2018. március 16. (péntek) pihenőnap. 

2018. április 21. (szombat) munkanap,  2018. április 30. (hétfő) pihenőnap. 

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontja és azok felhasználása: 

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

 

 1. nap  DÖK nap - akadályverseny szeptember 22.  

 2. nap  Pályaorientációs nap  november. 

 3. nap  Nevelési értekezlet  április 5. 

4. nap  Munkaközösségi nap  április 6. 

 5. nap  Tanulmányi kirándulás folyamatosan 

6. nap Gyermek és  Családi Nap     május 25. (szombat munkanap – április 4 

pihenőnap) 
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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) 
 

Megemlékezés neve 
A megemlékezés 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógusok 

A megemlékezésben 

résztvevő osztályok, 

csoportok 

Aradi vértanúk (október 6.) október 6. Tánné Tóth Edit 

 

iskolai megemlékezés 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak  

február 25.(23-án) Tirpák Gáborné iskolai megemlékezés 

A holokauszt áldozatainak április 16.  Székelyné Fekete J. iskolai megemlékezés  

A Nemzeti Összetartozás Napja  június 4. Szuhi Adrienn 

 

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 

Tanévnyitó ünnepség szeptember 1.  

Kulczyki Júlia 

 

1. osztályosok, 

DÖK 

 

Nemzeti ünnep – október 23. Október 20. Tánné Tóth Edit 

 

 

irodalmi színpad 

Nemzeti ünnep - március 15. Március 14. Tirpák Gáborné  

irodalmi színpad 

Karácsonyi ünnepély December 22. Óvári Tiborné iskolai megemlékezés 

Magyar Kultúra Napja Január 20. (19-én) 

 

Székelyné Fekete 

Jolán 

8. 

Ballagás Június 15. Tánné Tóth Edit 8. és alsós osztályok 

Tanévzáró ünnepély Június 22. Óváriné Tiborné  

irodalmi színpad 

Anyák napja május 4. Kulczicky Júlia 1-4. évf. 

 

6. Az évi rendes diákközgyűlés ideje 

 

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2017. szeptember 15. 

7. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

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

 

A nevelőtestületi értekezletek terve: 

 
Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős 

2017. augusztus 22. 
Vezetői megbeszélés: A tanév indítás feladatai, közös célok, 

tervek megfogalmazása 
Intézményvezető 

2017. augusztus 23. Alakuló értekezlet: Az új tanév előkészítése, elkezdésével Intézményvezető 
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kapcsolatos feladatok, tájékoztatás 

2017. augusztus 25. 
Munkaközösségi foglalkozások munkaközösség 

vezetők 

2017. augusztus 25. 

Sárospataki Tankerületi Központi vezetői értekezlet intézményvezető, 

tagintézmény – 

vezetők 

2017. augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető 

2018. január 26. Félévi osztályozó értekezlet Intézményvezető 

2018. február 7. 

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat 

meghatározó értekezlet 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata 

Intézményvezető 

helyettes(ek) 

2018. április 5. 

Nevelési értekezlet Kovács Barnabás 

Sápiné Trembulyák 

Tünde 

2018. június 18. Év végi osztályozó értekezlet Intézményvezető 

2018. június 27. 
Tanévzáró értekezlet 

- Az éves munka értékelése 

Intézményvezető 

hetente heti munkaértekezlet Intézményvezető 

 

8. 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 

2-8. osztály   október 2 – 6.  az év programja,  

 Második szülői értekezlet:  
február 5 - 9.  félévi eredmények 

 Harmadik szülői értekezlet: 
május 7 – 11. tanulmányi helyzet, tanulmányi kirándulások 

 Felelős: tagintézmény - vezetők, intézményvezető - helyettesek 

9. Nyílt tanítási nap: 

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

 2017. november 22. 

 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 2017/2018. 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 2018. január 9. és 

2018. április 29. között kell megszervezniük. 

Felelős: testnevelést tanítók:  
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11. Középfokú iskolai felvételi eljárás: 

A határidők és a feladatok a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete 2. sz. melléklete szerint 

   Felelősök: Tánné Tóth Edit 


