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   Bevezetés 

 

 

A  

 

 

 

 

A 2017/2018. tanév munkaterve a Kisgyőri Általános Iskola hagyományaira, értékeire építve, 

a nevelőtestület jelen tanévre vonatkozó elképzeléseivel, valamint a törvényi változások 

összehangolásával szab irányt oktató-nevelő munkánknak, éves teendőinknek. Kiemelkedő 

számunkra ez a tanév, mert intézményünk a 90. évfordulóját ünnepli, igyekszünk 

rendezvényeinket az ünnep tükrében szervezni. 

 

 Célunk, hogy egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat; megtartsuk 

tanulóinkat, elnyerjük a szülők bizalmát. A teljességre törekedve vegyük figyelembe a szülői 

igényeket, elvárásokat, kínáljunk tanulóinknak változatos szabadidős programokat, 

elfoglaltságokat. Nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, 

változatos, sokszínű programjainkkal, hagyományaink ápolásával, bővítésével tegyük 

vonzóvá intézményünket a szülők, a társadalmi környezet számára.  

Fontos, hogy Nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen, 

személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozzon. Lényeges, hogy mindenki 

lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola 

életét.  

Az intézmény vezetésének felelőssége, hogy a Munkatervben megfogalmazott célok valóra 

váltásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó, a támogatói környezet 

bevonásával a tanév folyamán biztosítsa.  
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Legfontosabb törvényi szabályozók 

   Az éves munkaterv elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírásokat alkalmaztuk:  

Külső szabályzók:  

 a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 

 a 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 

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

aKjt. végrehajtásáról 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről   

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

alkalmazásáról 

 Belső szabályzók: 

 A munkaterv készítésénél figyelembe vettük az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozókat is, így különösen:   

 Pedagógiai Program és Helyi Tanterv 2013.  

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 Intézkedési Terv 
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Működés 

 

I.1. Személyi feltételek 

Engedélyezett pedagógus álláshely: 13 

Engedélyezett NOKS álláshely: 2,4 

Engedélyezett technikai álláshely: 3 

Óraadó pedagógusok száma: 2 

Pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak száma: 14 

Csökkentett munkaidőben foglalkoztatott: 3 

Új kolléga: 2 

Munkaközösségek száma: 1 

 

 
 

Név 

 

Végzettség 

 

Beosztás, megbízatás 

1. Csapó Zsolt tanító 

 

PED.II. 

osztályfőnök, 

 

munkavédelmi felelős 

 

2. 

 

Dargainé Czeglédi Julianna 

 

általános iskolai tanító 

 

PED.II. osztályfőnök 

3. Horváthné Kovács Valéria 

tanító (ember és 

társadalom műv.-i 

terület) 

oktatás informatikus 

 

 

PED.II. 

 

intézményvezető 

helyettes 

 

osztályfőnök 

 

4. 

 

Lapsánszkyné Késely Erzsébet 

 

tanító (testnevelés 

szakkollégium) 

 

PED.I. osztálytanító 

5. 

 

Lőrinc Brigitta 

 

általános iskolai tanító 

 

PED.I. osztályfőnök 

6. 

 

 

Marincsák Istvánné 

 

 

orosz-pedagógia 

angol szakos általános 

iskolai tanár 

 

 

 

PED.II. 

 

 

tanár 

csökkentett munkaidő 
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Név 

 

Végzettség 

 

Beosztás, megbízatás 

7. Rasztóczky Emese 
történelem-ének 

szakos tanár 

PED.I. 
osztályfőnök 

8. 

 

Selmeczki Zoltánné 

 

általános iskolai 

tanító, 

közoktatási vezető 

Mester-

pedagógus 

szaktanácsadó 

intézményvezető 

9.  Sólyom Ferenc 
matematika-rajz 

szakos tanár 

PED.II. 
tanár 

10. Szabó Rácz Béla 

matematika műszaki 

ismeretek és 

gyakorlatok szak, 

közoktatási szak. 

 

PED.II. 
címzetes igazgató, 

tanár (csökkentett 

munkaidő) 

11. 

 

Szabó Rácz Béláné 

 

matematika-kémia 

szakos tanár 

PED.II. 
tanár (csökkentett 

munkaidő) 

12. Szatmáriné Csécsi Andrea 

általános iskolai tanító 

(ember és társadalom 

műv.-i terület) 

közoktatás vezető 

PED.I. 
munkaközösségvezető,

osztályfőnök, 

DÖK segítő 

13.  

 

 

Dr Szűcsné Bata Lívia 

 

 

magyar nyelv és 

irodalom szak 

PED.I. 

osztályfőnök 

14. Zajácz András 

földrajz-testnevelés 

szakos tanár, 

mozgókép és 

médiaismeret kurzus 

PED.I. 

 

minősítés 2019 

osztályfőnök, 

intézményvezető 

helyettes, 

gyermekvédelmi 

felelős 

 

 Óraadó pedagógusaink: 

 Bihariné Papp Gyöngyi biológia szakos tanár 

 Nyilasné Pék Erzsébet angol szakos tanár 

 

Utazó gyógypedagógusaink: 

1. Dr Perjésiné Farkas Krisztina logopédus, gyógypedagógus / SNI 

 

Hitoktatók: 

 Domahidi Ernő 

 Aranyosi Zsuzsanna 
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Nevelő-oktató munkát segítők és technikai dolgozók: 

1. Faragó Marianna iskolatitkár 

2. Szentesi Bernadett pedagógiai asszisztens 

3. Flekács Ádám rendszergazda 

4. Faragó Sándorné kisegítő 

5. Flekács Józsefné kisegítő 

6. Dargai Lajos kisegítő 

 

 

 

1.2.Tanulócsoportok adatai a tanév elején: 

 

Tan. 

csoport 

Osztály 

létszám 

 

Különleges bánásmódot igénylő 

tanulók Számított 

létszám 

Ma-

gán-

tanu-

ló 

Be-

járó 

SNI BTMN 
GYEV H

H 
HHH 

 

 

1. 

 

 

1. 

osztály 

16 - 1 

 

   - 

 

- 1 

 

2. 

 

2. 

osztály 12 1 1 

 

4 2 1 - 

 

- 1 

 

3. 

 

3. 

osztály 

15 -  

 

   - 

 

- - 

 

4. 

 

 

4. 

osztály 

12 - 1 

 

4 1 2 - 

 

2 - 

 

5. 

 

 

5. 

osztály 

9 1 2 

 

7 4 2 10 

 

1 

 

- 

 

6. 

 

 

6. 

osztály 

11 3 2 

 

6 5 1 - 

 

- - 

 

7. 

 

 

7. 

osztály 

14 3 2 

 

6 2 3 17 

 

- 1 

 

8. 

 

 

8. 

osztály 

11 - 4 

 

7 4 1 - 

 

2 - 
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Iskolaotthon 

1. osztály 16 fő 

2. osztály 12 fő 

3. osztály 15 fő 

4. osztály 10 fő 

 

 

            Tanulószoba 

5. osztály 9  

6. osztály 11 

7. osztály 
7 fő 

8. osztály 

 

 

I.3.Tanórán kívüli tevékenységek: 

          Angol szakkör 

 

1. osztály 

 

16 fő 

 

2. osztály 

 

12 fő 

 

3. osztály 

 

15 fő 

             

 

            Informatika szakkör 

   

 

       4-5.osztály 

 

 

14 fő 
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             Népi  gyermekjáték 

   

 

       1.osztály 

 

 

16 fő 

 

  

 Képességfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozás 

 

 

5. osztály 

matematika 

magyar nyelv 

és irodalom 

 

 

9 fő 

 

6.  osztály   

                   magyar  

                   matematika                                    

 

11 fő 

 

            7.    osztály  

                   A pénz világa 

 

 

15 fő 

 

            8.     osztály 

                   A pénz világa 

 

 

9 fő 

 

            8.     osztály 

                   A pénz világa 

 

 

9 fő 

 

            Színjátszókör 

 

 

15 fő 

 

            Rajzszakkör 

 

 

15 fő 

 

            Sportkör 

 

 

20 fő 
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Művészeti oktatást intézményünkben a Garabonciás Művészeti Iskola és a  

Líra Zeneiskola végez népi gyermekjáték, fúvós és zongora tanszakon. 

 

II.Tárgyi feltételek alakulása: 

 Intézményünkben karbantartási munkák végzése történt a nyár folyamán, 

tantermek festése és szeptember hónapban pályázati keretek között felújították 

az intézmény világító berendezéseit, hozzákezdtek az udvari átjáró 

megépítéseire. A tanév folyamán nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés és 

szigetelés fog történni. 

             

 

 

III. A 2018/2019. tanév rendje 

 

A Magyar Közlöny 2018. évi 85. számában, június 14-én került kihirdetésre a 2018/2019. évi 

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

 

A tanítási év időbeli keretei 

 

A 2018/2019. tanévben a tanítási év 

 

- első tanítási napja: 2018. szeptember 3. (hétfő) 

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

 

A tanítási napok száma 

A 2018/2019. tanévben a tanítási napok száma 

- az általános iskolákban száznyolcvanegy nap 

 

Az első félév: 

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. 

 

 

A tanítási szünetek: 

- Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26.(péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2018.november5.(hétfő)  
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-  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21.(péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2019.január3.(csütörtök) . 

-  A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  2019. április 17.(szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2019. április 24(szerda).  

 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 

 

A szorgalmi idő alatta nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott célra az általános 

iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használunk fel, melyből egy tanítás 

nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskola 

diákönkormányzata dönt. 

 Papírgyűjtés 2018.09.07. 

 Egészségnap   2018.09.06.  

 Pályaorientációs nap - november 

 Közösségi nap – advent  2018.12.21. 

 Gyermeknap - május utolsó hete 

 Pályaorientációs nap - november 

 Közösségi nap -  90 éves iskolánk június 1-2.hete 

 

 

 

 

Mérések rendje: 

 

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

bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2018/2019. tanévben a Hivatal 

szervezi meg 2018. május 29. 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 2018. november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

 

-  A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak 

kivételével az iskolák 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 22-én 

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 2018. november 23-ig, az elvégzett 

iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 12-ig küldik meg, a 

Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2880%29B%281%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP%2879%29B%286%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP%2879%29B%286%29
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által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen 

nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben 

szokásos módon teszi közzé 2019. június 12-ig. 
 
 

 
 

- A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni 

hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és 

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

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

szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a 

későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai 

tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazását. Az igazgatók 2018. október 26-ig a Hivatal által meghatározott módon 

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

vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2018. november 30-ig kell 

elvégezniük. 

 

 

 

 

 

- A 2018/2019. 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 2019. január 9. és 2018. 

április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-

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

 

 

 

 

Témahetek: 

 

- „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 
 2019. február 25. és 2019. március 1. között 

7-8.osztály  

Felelős: osztályfőnökök 

 

- Digitális Témahét. 
 2019. április 8. és 2019. április 12. között 

1-2-3-4. osztály  

Felelős: osztálytanítók 

 

-  Fenntarthatósági Témahét : 
2019. március 18. és 2019. március 22. között 

1-8.évfolyam 

Felelős: osztályfőnökök 

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2880%29B%289%29
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Nemzeti ünnepek, iskolai emléknapok, megemlékezések: 

 Tanévnyitó 

 október 06. – Aradi vértanúk 

 október 23. – Nemzeti ünnep 

 március 15. – Nemzeti ünnep 

 április 16. – Holokauszt emléknap 

 június 04. – Nemzeti összetartozás napja 

 Ballagás 

 Tanévzáró ünnepség 

 

Tantestületi értekezletek: 

 Alakuló 2017. augusztus30. 

 Tanévnyitó 2017. szeptember1. 

 Félévi osztályozó 2017. január 22. 

 Félévi 2017. január 29. 

 Év végi osztályozó 2017. június 11. 

 Évzáró 2017. június 27. 

 

 

Alkalmazotti értekezletek: 

 szeptember 1. hete 

 január vége 

 június vége 

 

Iskolai nevelőtestületi értekezlet: 

 minden hónap első hete 

Iskolavezetőségi értekezlet: 

 minden hónap első hétfőjén 

Munkaértekezletek: 

 alsó tagozat: hétfő 13 órától 

 felső tagozat kedd 13 órától 
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Szülői értekezletek: 

Szülői fórum: 

 2018.08.10. A tanév célkitűzései, megvalósítás 

                             Határontúli kirándulás 

 2019.02.04. A félév értékelése 

 2019.06.10. Az éves munka értékelése, együttműködés 

Osztályszülői értekezletet a fórum után tartanak az osztályfőnökök. 

8. osztály pályaválasztással kapcsolatos megbeszélései: 

 2018. október 

 2018. december 

 2019. január 

Fogadóórák: 

 Minden hónap utolsó csütörtökén 15-16 óra között 

 

Projektnapjaink: 

 Iskolára hangoló 

 Csibeváró 

 A mese hete 

 Egészségnap 

 Idősek napja 

 Vár az iskola 

 Advent, karácsony 

 Zöld napok 

 Költészet napja 

 Március 15. 

 

Családi napok: 

 2018. december 21. Advent 

 

  

 2019. június                    90 éves az iskolánk 
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 2018. május Gyermeknap 

 

Versenyeink: 

 Aprók szava 

 Helyesíró 

 Matematika 

 Mesemondó 

 Népdaléneklési 

 Kerékpáros ügyességi 

 Levelező (magyar, matematika) 

 Sport (Bükk-kupa, Luca kupa) 

 Arany János versmondó 

 Az aprók szava mesemondó versenyünket meghirdetjük a körülöttünk 

élő legkisebb, 1-2. osztályos diákoknak. Hagyományos 

rendezvényünket az idén már 21. éve rendezzük. 

A háziversenyeink legjobbjait igyekszünk eljuttatni a meghirdetett 

versenyekre, rendezvényekre.  

 

 

 

Körzetünk versenyei közül az alábbiakra készülünk: 

 matematika verseny – Bőcs 

 helyesíró verseny – Onga 

 mesemondó – Alsózsolca 

 Bükk-kupa 

 Luca kupa – Bükkábrány 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

 népdaléneklés – Kistokaj 
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IV. A tanév kiemelt feladatai 

Fő célkitűzéseink: 

 

 Fontos feladatunknak tekintjük tanulóink megtartását. Szeretnénk elérni, hogy 

valamennyi Kisgyőrben született gyermek helyben végezze általános iskolai 

tanulmányát. Ennek érdekében változatos, szervezett szabadidős programokat 

kínálunk, biztosítunk. Célunk, hogy szívesen jöjjenek az iskolába, jól érezzék 

magukat. Nagy hangsúlyt fektetünk pedagógus és tanulói kompetenciák 

fejlesztésére, a tanulás segítésére, támogatására. 

 A szülők bizalmának megtartása, elnyerése érdekében szülői fórumokat, 

családi napokat szervezünk. Célunk az együttműködés erősítése. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése. 

 A kompetenciamérés eredményeinek javítása. 

 Meglévő kapcsolataink ápolása mellett élni kívánunk a lehetőségekkel, melyet 

minket körül ölelő intézmények kínálnak. 

 Az együtt gondolkodás, együtt dolgozás erősítése érdekében az egyházakkal 

rendhagyó évkezdő hittanórát, adventi gyertyagyújtást, karácsonyi 

istentiszteletet tervezünk. 

 Bővíteni kívánjuk foglalkozásainkat a faluházban: 

o könyvtári foglalkozásokkal 

o játszóházakkal 

o kiállításokkal 

o táncházakkal 
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IV.1. Személyzeti munka fejlesztése 

 

Feladat 

 

 

Határidő 

 

Felelős 

 

Eredmény 

 

Igazolás módja 

 

Új kollégák 

felvétele 

 

2018.aug.vége 

 

intézményvezető 

Az intézményi 

előírásoknak 

megfelelő 

szakos 

ellátottság 

biztosítása 

 

szerződések 

kinevezés 

 

Tantárgyfelosztás 

aktualizálása 

 

 

2018.09.eleje 

 

intézményvezető 

 

Szakos 

ellátottság 

 

Tantárgy-

felosztás 

 

Aktuális változások 

az alkalmazottak 

személyi anyagában 

 

szeptember 

 

intézményvezető 

 

személyi 

anyag 

aktualizálása 

 

 

 

 

 

 

személyi anyag 

 

Munkaegészségügyi 

vizsgálat 

 

2018.10. 

 

intézményvezető. 

foglalkozás 

egészségügyi 

orvos 

 

Megvalósul a 

vizsgálat 

 

munka 

alkalmassági 

vizsgálat 

 

Feladat ellátási terv 

készítése 

 

 

2018.09.01. 

 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes 

 

 

Egyenletes 

terhelés 

 

tantárgyfelosztás, 

e-napló 

 

 

IV.2. Feladatok a tárgyi feltételek területén 

 

 

 

Tantermek 

használati 

rendjének betartása 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

 

tanítók 

tanárok 

 

otthonos 

iskola 

 

változások 

bejelentése 
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Feladat 

 

 

Határidő 

 

Felelős 

 

Eredmény 

 

Igazolás módja 

Intézményi 

nyomtatványok 

rendelése 

folyamatos intézményvezető 

helyettes 

 tanügyi 

nyomtatványok 

A működéshez 

szükséges eszközök 

beszerzése 

folyamatos intézményvezetés működés 

biztosítása 

ellátmány 

kötelezettség 

vállalás 

elszámolás 

 

 

 

 

IV.3. Feladatok belső működés területén 

 

 

 

Feladat 

 

 

Határidő 

 

Felelős 

 

Eredmény 

 

Igazolás módja 

 

Munka- és 

tűzvédelmi  

feladatok elvégzése  

munka-és 

tűzvédelmi  

oktatás, 

munkavédelmi 

szemle 

 

2018. aug. 

vége 

 

intézményvezető 

helyettes 

ON-GUARD 

Kft. 

 

Az intézmény 

dolgozói 

munka és 

tűzvédelmi 

oktatásban 

részesülnek. 

 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

 

Tűzriadó próba 

koordinálása 

 

 

szeptember 

első hete 

 

intézményvezető 

 

fegyelem 

 

jegyzőkönyv 

 

Tantárgyfelosztás, 

órarend, ügyeleti és 

helyettesítési 

beosztás elkészítése 

 

 

szeptember 

24. 

 

intézményvezető 

  

kréta e-napló 

adatszolgáltatás 

 

Munkaköri leírások 

felülvizsgálata, 

aktualizálása 

 

 

szeptember 

vége 

 

intézményvezető 

helyettes 

 

tankerületi 

elvárásoknak 

megfelelés 

 

munkaköri 

leírások 

 

Tanórán kívüli 

foglalkozások 

 

szeptember 

eleje 

 

intézményvezető 

helyettes 

 

nyugodt 

oktató-nevelő 

 

táblázat 
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terembeosztásának 

elkészítése 

munka 

 

Feladat 

 

 

Határidő 

 

Felelős 

 

Eredmény 

 

Igazolás módja 

 

Reggeli, délutáni 

ügyelet – 

igényfelmérés, 

ügyeleti beosztás 

 

 

szeptember 

eleje 

 

intézményvezető 

helyettes 

 

A tanulók 

felügyeletének 

biztosítása 

 

beosztás 

 

Tízóraiztatás, 

ebédeltetési 

beosztás elkészítése 

 

 

szeptember 

eleje 

 

intézményvezető 

helyettes 

 

Nyugodt 

étkezési 

körülmények 

 

beosztás 

 

 

IV.4. Szervezési területen 

 

Az intézményvezetés 

kiemelt céljainak  

összeállítása 

 

2018.aug.vége 

 

intézményvezető 

Az intézményi 

előírásoknak 

megfelelő 

feladat 

teljesítés 

Ellenőrzési 

jegyzőkönyv 

 

Szervezeti kultúra 

fejlesztése hatékony 

munkamegosztással. 

arányos teherviselés 

 

A szervezeti 

kommunikáció 

digitális 

formáinak 

működtetése: 

Facebook, 

honlap, G-mail 

 

 

munkaközösség 

vezető 

 

A 

pedagógusok 

sikeresen 

teljesítik 

vállalt 

feladataikat. 

 

 

Munkatervek,  

jelenléti ívek 

 

Technikai dolgozók 

munkavégzésének 

szervezése 

 

Folyamatos 

 

intézményvezető 

helyettes 

 

Tájékozott 

pedagógusok 

Takarítási és 

karbantartási 

feladatok 

egyenletes, 

hatékony 

megoldása 

 

Jelenléti ívek 

Karbantartási 

és munkanapló 

 

Éves beiskolázási terv 

készítése 

 

2019.03.31. 

 

intézményvezető 

 

Tájékozott 

pedagógusok 

 

 

 

Hatékony 

 

Folyamatos 

 

intézmény-

Kapott 

feladatok 

Beszámolók, 

bizonylatok 
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együttműködés a 

fenntartóval 

vezetés teljesítése 

határidőre  

 

Feladat 

 

 

Határidő 

 

Felelős 

 

Eredmény 

 

Igazolás 

módja 

 

Tervezési 

dokumentáció 

készítése 

 

 

 

 

 

 

2018.09.15. 

munkaterv 

2018.09.30. 

tanmenetek, 

foglalkozási 

tervek 

 

 

munkaközösség 

vezető 

 

Helyi tantervre 

épülő, 

csoportra 

szabott 

tanmenetek 

 

Tanmenetek, 

foglalkozási 

tervek 

 

Munkaközösségi 

fejlesztő munka 

 

Munkatervben 

megjelent 

határidő 

alapján 

 

munkaközösség 

vezető 

 

Az éves 

tervben 

foglaltak 

sikeres 

megvalósítása. 

 

 

 

Munkatervek 

 

Bemutató,  

nyílt tanítási órák 

 

Munkatervben 

megjelölt 

határidő 

alapján 

 

 

munkaközösség 

vezető 

 

Az óra 

elemzése 

 

Óraterv, 

jelenléti ív 

 

Felkészülés a 

minősítésre, 

 e-portfólió feltöltése 

 

 

2018.11.hó 

vége 

 

intézményvezető 

 

Portfólió 

feltöltése a 

felületre 

 

 

Feltöltött 

portfólió 

 

Önértékelés készítése 

a pedagógusok 

körében 

 

 

 

2018.12.15 

 

önértékelési 

csoport tagjai 

 

önértékelés 

elkészítése 

 

önértékelési 

dokumentumok 
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IV.5. Nevelő-oktató munka fejlesztése 

 

 

Feladat 

 

 

Határidő 

 

Felelős 

 

Eredmény 

 

Igazolás 

módja 

 

 

Aktív munka az 

intézményfejlesztési 

mikrocsoportban: a 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulók számának 

csökkentése. 

 

 

 

Folyamatos 

 

intézményfejlesz-

tési mikrocsoport 

 

Helyzetelemzés, 

fejlesztési terv, 

intézkedési terv 

készítése, 

nevelőközösség 

aktív bevonása. 

 

Pályázati 

anyagok, 

elemzés, 

tervek 

 

Változatos tanulói 

tevékenységre épülő 

tanulásszervezési 

módok alkalmazása, 

a pedagógus 

kompetenciák 

tudatos beépítése a 

tanítási-tanulási 

folyamatba. 

 

 

 

Folyamatos 

 

Tanítók, 

szaktanárok 

 

Frontális órák 

számának  

csökkenése, 

differenciált 

óravezetés 

alkalmazása. 

 

e-napló 

 

A szabadidő 

hatékony, motiváló 

megszervezése, 

eltöltése. Iskolai 

projektek 

megvalósítása. 

 

 

 

2018.06.15. 

 

Tanítók, 

szaktanárok 

 

Legalább 90%-os 

tanulói 

bekapcsolódás 

 

Jelenléti 

ívek, fotók 

 

Mindennapos 

testnevelés és a 

rendszeres 

testmozgás 

megvalósulása 

 

 

 

 

2018.06.15. 

 

Tanítók, 

testnevelő 

 

Mérési eredmény 

közelít az életkori 

elvárásoknak 

 

Mérési 

dokumen-

táció 
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Feladat 

 

 

Határidő 

 

Felelős 

 

Eredmény 

 

Igazolás 

módja 

 

A tanulók 

differenciált 

fejlesztése, kiemelten 

a lemorzsolódással 

veszélyeztetettek 

felzárkóztatása 

 

Folyamatos 

 

utazó 

gyógypedagógus, 

képesség-

fejlesztést végzők 

 

A tanulók 

eredménye nem 

romlik. 

 

 

e-napló 

 

Tanulói mérések  

eredményes végzése 

 

 

A tanév 

rendje 

alapján 

 

mérésvezetők 

 

A mérési mutatók 

nem maradnak el 

az átlagtól 

 

Mérési 

dokumen-

táció 

 

A kompetenciamérés 

eredményeinek 

tükrében a 

fejlesztendő és 

műveleti 

tevékenység végzése. 

 

 

 

2018.09.15-

től 

folyamatos 

 

 

szaktanárok 

 

 

Képességfejlesztő 

foglalkozás, egyéni 

fejlesztés 

 

 

e-napló 

intézkedési 

terv 

 

Pályaválasztás, 

pályaorientáció, 

 a továbbtanulás 

segítése 

 

A tanév 

rendje 

alapján 

meghatáro-

zottan 

 

7-8. osztály 

osztályfőnöke 

 

Aktív részvétel a 

pályaválasztást 

segítő 

programokon. 

Reális 

iskolaválasztás, 

sikeres beiskolázás 

 

 

Fotók, 

jelenléti ívek 

 

Középiskolában 

tovább tanulók 

nyomonkövetése 

 

 

 

2019.06.15. 

 

igazgatóhelyettes 

 

Fejlesztendő 

területeink 

 

Középiskolai 

vissza-

jelzések 

 

Leendő 1. osztályos 

tanulók 

beiskolázásának 

előkészítése 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

2019.április 

 

Leendő 1. osztály 

tanítója 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodásaink 

beiratkozása 

 

Beiratkozási 

dokumen-

tum, fotók. 

rendez-

vények 
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Feladat 

 

 

Határidő 

 

Felelős 

 

Eredmény 

 

Igazolás 

módja 

 

Gyermek-és 

ifjúságvédelmi 

feladatok hatékony 

ellátása 

 

Folyamatos 

 

gyermek-és 

ifjúságvédelmi 

felelős, 

osztályfőnökök 

 

esetmegbeszélések 

egyeztetések 

jelzőrendszer 

működtetése 

 

Jelzőlap, 

határozatok 

 

Kulcskompetenciák 

fejlesztése. A 

tanulók készségeinek 

fejlesztése: 

kiemelten az értő 

olvasási és a 

beszédkészség, 

kommunikáció 

fejlesztése 

 

Folyamatos 

 

Tanítók, 

szaktanárok 

 

Fejlődnek a tanulók 

kulcskompetenciái, 

javul a 

kompetenciamérés 

eredménye 

 

e-napló, 

fejlesztési 

tervek 

 

Rendszeres és 

következetes 

számonkérés, 

értékelés 

 

Folyamatos 

 

Tanítók, 

szaktanárok 

 

A szülő-tanulók 

tájékoztatása, a 

visszajelzés pozitív 

 

e-napló, 

tájékoztató 

füzetek 

 

 

IV.4. Szakmai innováció 

 

 

Feladat 

 

Határidő 

 

 

Felelős 

 

Eredmény 

 

Igazolás 

módja 

 

Szaktárgyi 

oktatómunka 

hatékonyságának 

fejlesztése 

 

Folyamatos 

 

tanítók, 

tanárok 

 

lemorzsolódó 

tanulók számának 

csökkenése 

 

beszámoló 

 

Oktatási eszközök 

használata, jó 

gyakorlatok, 

programok 

megosztása 

 

Folyamatos 

 

tanítók,  

tanárok 

 

Feladatbank 

 

 

e-napló 

 

 

Közösségfejlesztés, 

szabadidő hatékony 

 

Folyamatos 

 

DÖK-segítő 

intézményvezető 

 

Szabadidős 

tevékenységeken 

 

fotók, 

rendezvény 
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eltöltése 

 

aktív tanulói 

részvétel 

dokumentálása 

VI. A 2018/19. tanév programjai, rendezvényterve 

Esemény Dátum Felelős 

Csibeváró augusztus utolsó hete 1.oszt. tanítói 

Tanévnyitó értekezlet 2018.08. intézményvezető, 

igazgatóhelyettes 

Ünnepélyes tanévnyitó 2018.szept.03. 1-5.o. osztályfőnöke 

Rendkívüli hittanóra a 

katolikus kápolnában 

2018.szept.03. Hitoktató: Aranyosi 

Zsuzsanna, igazgató 

 

Papírgyűjtés 

 

2018.09.06. 

 

DÖK segítő pedagógus 

 

Egészségnap 

 

2018.09.07. 

 

osztályfőnökök 

Szülői fórum 2018.szept.10. Intézményvezető 

Szülői értekezletek 2018.szept.10. Osztályfőnökök 

   

Szakkörök beindítása 2018.szept. 2. hete Igazgató, szakkörvezetők 

Továbbtanulási tanácsadás 2018.szept. 7-8.o. osztályfőnöke 

Tankönyv pótrendelés 2018.szept. Tankönyvfelelős 

Útravaló ösztöndíj Pályázat 2018. szeptember 7-8. osztály osztályfőnökei 

Palacsintás nap: 

Vendégségben az óvodában 

2018.szept. 1.oszt. tanítói 

Madárgyűrűzés 2017. szeptember intézményvezető 

Kutatók éjszakája 2018.09.28. 7.oszt.osztályfőnöke 

Alkotói pályázat 2018.09.28.  

 2018.09.28. Zajácz András 

Pályaorientációs nap – Mi a 

pálya? 

2018. november eleje 7-8. osztályfőnöke 

Szüreti nap 2018. szept. utolsó 

hétvégéje 

Valamennyi pedagógus 

A népmese világnapja 

MESEPROJEKT 

2018.október első hete osztálytanítók 

Palacsintás nap 2018. szeptember 1. osztály osztályfőnöke 

Jelentkezés 

levelezőversenyekre 

2018.szept.30. tanítók, szaktanárok 

„Tanulási kisokos” 2018. szept.  Valamennyi pedagógus 

A zene világnapja 2018.okt.02. Lapsánszkyné Késely 

Erzsébet 

európai Diáksport Nap 2018. szept. 28. Testnevelést tanítók 

Kutatók éjszakája 2018. szept.  6-7.osztály osztályfőnöke 

Az állatok világnapja 2018. október eleje Dargainé Czeglédi Julianna 

Színházlátogatás 2018. szept.  2-4.osztály osztályfőnöke 

Aradi vértanúk napja 2018.okt.05. dr Szűcsné Bata Lívia 
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Rasztóczki Emese 

osztálytanítók 

Erdei iskola-Boróka tábor 2018.10. 2-4.osztály osztályfőnöke 

Pályaválasztási előadás 2018.10. intézményvezető 

8.osztály osztályfőnöke 

Határtalanul kirándulás 2018.10.10-13. drSzűcsné Bata Lívia 

Zajácz András 

A Szegedi Látványszínház 

előadása 

2018.10. intézményvezető 

Magyar Diáksport Szövetség 

1.osztály váltóverseny 

2018. 10.11. Lapsánszkyné Késely 

Erzsébet 

intézményvezető 

Idősek köszöntése 2018.okt.12. 4.oszt. és osztályfőnökük 

A 8.osztályos tanulók 

szüleinek tájékoztatása 

2018.október- november Osztályfőnök, igazgató 

Bűnmegelőzési előadás 2018. október 5-8.osztály osztályfőnöke 

Iskolai ünnepély okt.23. 2018.okt.19. dr Szűcsné Bata Lívia, 

Szatmáriné Csécsi Andrea 

Madárgyűrűzés 2018.október  

POK szakmai napok 2018. okt-nov Igazgató, igazgatóhelyettes 

Pályaválasztási kiállítás 2018.okt.-nov. Zajácz András 

drSzűcsné bata Lívia 

Bihari Sándor sírjának 

gondozása koszorúzás 

2018.okt. vége DÖK 

Hallowen-party 2018. nov.eleje 1-6.osztály osztályfőnökei 

Bábszínház 2018.10. 

2018.11. 

2018.12. 

1-3.osztály osztályfőnöke 

Nyílt tanítási nap  az 

1.osztályban 

2018. nov.  Horváthné Kovács Valéria 

Játszóház a Faluházban 2018.nov Osztályfőnökök 

Óvodai tájékoztató leendő 

1.oszt.tanuló szüleinek nyílt 

tanítási órákkal- VÁR AZ 

ISKOLA 

2018. nov.3-4. hét igazgató, leendő 1.oszt tanító 

DIFER vizsgálatok 2018.nov 3-4 hete Horváthné Kovács Valéria 

Luca napi népszokások 2018.dec eleje 2.osztály, osztályfőnök 

Adventi gyertyagyújtás 1. 2018.11.30.  

Adventi gyertyagyújtás 2.-a 

katolikus kápolnában 

2018.dec.07. Aranyosi Zsuzsanna 

hitoktató,munkaközösség 

vezetők 

Adventi gyertyagyújtás 3. 2018.12.14. Alsó tagozatosok, mkv. 

Adventi gyertyagyújtás 4. 2018.12.21. Felső tagozatosok, mkv. 

Mikulás 2018.dec.06. 2.oszt. osztályfőnöke 

Jelentkezés a központi 

felvételi vizsgára 

2018.dec. 8.oszt.osztfőnök 

Közösségi-Családi nap 2018.12.21. Mk.vezető, 

intézményvezetés 

Betlehemezés-intézmények 20178dec.3.hete 3.osztály osztályfőnöke 
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köszöntése 

Játszóház 2018.dec. osztályfőnökök 

Madárkarácsony 2018.dec. 3.hete Dargainé Czeglédi Julianna 

A Magyar Kultúra napja 2019. jan. Dr Szűcsné Bata Lívia 

8.oszt. 

Osztályozó értekezlet 2019..jan. Igazgató. osztályfőnökök 

Félévi értekezlet 2019.jan.  igazgató, igazgatóhelyettes 

Szülői értekezletek 2019.jan. utolsó hete osztályfőnökök 

Kiszebáb készítése 2019.febr. eleje 3.oszt. Csapó Zsolt 

Farsangi karnevál 2019. február eleje Mkv 

A kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja-

megemlékezés 

2019.febr.25. 8.oszt, dr. Szűcsné Bata 

Lívia 

Háziversenyek 2019.február-március tanítók szaktanárok 

Projekt. március 15. 2019.márc.2.hete Mkv 

Március 15. ünnepély 2019.márc.15. dr. Szűcsné Bata Lívia,  

Rasztóczky Emese 

Szatmáriné Csécsi Andrea 

Projekt: A Költészet napja 

(mese) 

2019.ápr.11. Mkv. alsó tagozat 

Aprók szava mesemondó 

verseny 

2019.ápr. alsós Mkv 

Zöld napok projekt 2019.ápr.-máj. Mkv. 

Erdei iskola 2019. április 3-5.osztály osztályfőnöke 

Nyílt nap: Leendő első 

osztályosok fogadása 

2019.május 1.oszt. osztályfőnöke 

Dargainé Czeglédi Julianna 

Színházlátogatás 2019.április 6.osztály osztályfőnöke 

Anyák Napja 2019.máj. első hete osztályfőnökök 

Úszásoktatás 2019.máj. vége 4-6. oszt. Zajácz András 

Nyílt tanítási órák 2019.máj1-2 hete osztályfőnökök 

osztálykirándulások 2019.máj.-jún. osztályfőnökök 

Gyermeknapi projekt 2019.máj. vége DÖK nevelőtestület 

Idegen nyelvi mérés 2019.máj. 6-8. oszt.oszt.főnöke 

Kompetencia mérés 2019.máj. 6-8.oszt. főnökök 

90 éves iskolánk 2018.jún. Igazgató, igazgatóhelyettes 

Nemzeti összetartozás napja 2019.jún.04. osztályfőnökök 

Bükk-kupa 2019.jún. Zajácz András 

Osztályozó értekezlet 2019.jún.14-15. Igazgató, nevelőtestület 

Ballagás 2019.jún.16. Igazgató, 7-8. 

osztályfőnökök 

Tanévzáró,bizonyítvány 

osztás 

2019.jún. Igazgató, tantestület 

Nevelőtestületi értekezlet a 

tanév végén 

2019.jún. Igazgató, tantestület 

Táborozás 2019.június vége Valamennyi pedagógus 
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VII. Ellenőrzési terv 

 

Ellenőrzés területe 

Módszer, szempont 

Ellenőrzés területe 

Módszer, szempont 

Ellenőrzés területe 

Módszer, szempont 
Szervezési feladatok Pedagógia munka 

Adminisztrációs 

munka 

S
ze

p
te

m
b
er

 -
 o

k
tó

b
er

 

órarend megvalósíthatóság 
év eleji tájékozódó 

mérés 

javasolt értékelési 

mód 
tanulói nyilvántartás adatok pontossága 

tantárgyfelosztás szervezettség tanmenetek  statisztika  

ügyelet 
törvényi 

megfeleltetettség 

munkaközösségek 

munkatervei 
 naplóvezetés 

pontos, naprakész 

dokumentáció 

tanulószoba  óralátogatások  ellenőrzők  

szakkörök    kötelező óraszám   

képességfejlesztés    

tanórán kívüli 

tevékenységek 

nyilvántartása 

 

bejárás kiürítési terv, tűzriadó   jelenléti ív  

n
o
v
em

b
er

 –
 d

ec
em

b
er

 -
 

ja
n
u
ár

 

fejlesztő pedagógiai 

munka 
együttműködés óralátogatások kompetenciák továbbtanulási lapok 

pontos admin. 

határidők betartása 

gyermekvédelem megbeszélés 
munkaközösségi 

foglalkozások 
   

tankönyvigények 

felmérése 

adminisztrátori. 

tevékenység 
tanulmányi versenyek    

  félévi felmérések 
tapasztalatok 

összegzése 
  

  
féléves munka 

értékelése 

kitűnők, bukottak, 

BTMN, SNI tanulók 
  

      

 

 

 



Kisgyőri Általános Iskola                            Munkaterv 2018/19. tanév 

 

 27 

 

Ellenőrzés területe 

Módszer, szempont 

Ellenőrzés területe 

Módszer, szempont 

Ellenőrzés területe 

Módszer, szempont 
Szervezési feladatok Pedagógia munka 

Adminisztrációs 

munka 

fe
b
ru

ár
 –

 m
ár

ci
u
s 

- 

áp
ri

li
s 

1. osztályosok 

beiskolázása 

szülői, pedagógiai 

igények 
óralátogatások    

8. osztályosok 

továbbtanulása 
módosítás, pontosítás 

kompetenciamérés 

eredmények 
elemzés, értékelés   

NETFITT  

személyi anyagok 

ellenőrzése, 

átsorolások 

törvényesség 

betartása 
  

  
beiskolázási terv 

készítése 
   

m
áj

u
s 

- 
jú

n
iu

s 

tanulmányi 

kirándulások 
igényfelmérés   bizonyítványok 

statisztika, 

érdemjegy adatok 

nyilvántartása 

tanulószoba    anyakönyvek záradékok 

országos mérések 

lebonyolítása 
     

évvégi felmérések      

beszámolók      
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VIII. Óralátogatási terv 

 

Név Osztály Időszak Tantárgy Ellenőrzést 

végző 

Szatmáriné Csécsi Andrea 4. október magyar Selmeczki 

Zoltánné 

Lőrinc Brigitta 4. október matematika Selmeczki 

Zoltánné 

Csapó Zsolt 3. október magyar Selmeczki 

Zoltánné 

Lapsánszkyné Késely 

Erzsébet 

2. október ének Selmeczki 

Zoltánné 

drSzűcsné Bata Lívia 6. október magyar Selmeczki 

Zoltánné 

Sólyom Ferenc 5.-6. október rajz Selmeczki 

Zoltánné 

drSzűcsné Bata Lívia 8. november magyar Szatmáriné 

Csécsi Andrea 

Rasztóczky Emese 5-6. október ének Selmeczki 

Zoltánné 

Szatmáriné 

Csécsi Andrea 

Horváthné Kovács Valéria 1. november magyar Selmeczki 

Zoltánné 

Horváthné Kovács Valéria 1. november informatika Szatmáriné 

Csécsi Andrea 

Horváthné Kovács Valéria 1. november technika Selmeczki 

Zoltánné 

Dargainé Czeglédi 

Julianna 

2. december rajz Selmeczki 

Zoltánné 

Lapsánszkyné Késely 

Erzsébet 

1. december ének Selmeczki 

Zoltánné 

Marincsák Istvánné 5. december angol Selmeczki 

Zoltánné 

Rasztóczky Emese 5-6. január történelem Selmeczki 

Zoltánné 

Rasztóczky Emese 7-8. február történelem Selmeczki 

Zoltánné 

Dargainé Czeglédi 

Julianna 

2. február magyar Horváthné 

Kovács Valéria 

Lőrinc Brigitta 6. február természetismeret Horváthné 

Kovács Valéria 

Szatmáriné Csécsi Andrea 4. március magyar Horváthné 

Kovács Valéria 

Dargainé Czeglédi 

Julianna 

2. március testnevelés Horváthné 

Kovács Valéria 

Csapó Zsolt 3-4. április testnevelés Szatmáriné 

Csécsi Andrea 
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Mellékletek: 

- A Diákönkormányzat munkaterve 

- Munkaközösség munkaterve 

- Jegyzőkönyv 

- Jelenléti ív 

 


